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सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैललएका, मचेी-महाकाली ।

प्रकृलिका कोटी-कोटी समपदाको आचँल 
रीरहरूका रगिले, सरिन्त्र र अटल ।

ज्ानभलूम, शालन्िभलूम िराई, पहाड, लहमाल 
अखणड यो पयारो हाम्ो मािभृलूम नेपाल ।

बहुल जालि, भाषा, धम्व, संसकृलि छन ्लरशाल 
अग्रगामी राष्ट्र हाम्ो, जय जय नेपाल ।

राष्ट्रिय गान
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नेपाल सरकार, लशक्ा, लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रालय अन्िग्वि लरश्व बैकँको ऋ्ण सहयोगमा सञचाललि 
वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना-दोस्ोद्ारा समसामलयक गलिलरलध समटेेर पलहलो पटक 
इभने्ट समाररका प्रकाशन गनदे प्रयास गररएको छ । कुनै पलन काम गन्व आरशयक पनदे लसपको अभारमा उपयकु्त काम 
गन्व नसकी रोजगार/सररोजगारीको खोजीमा भौिँारररहकेा यरुा जनशलक्तको मागलाई यस पररयोजनाले लरलभन्न 
लरषयमा बजार सान्दलभ्वक िाललमहरू सञचालन गरी समबोधन गनदे महतरप्ूण्व काम गरेको छ । ग्ुणसिरीय िाललमको 
पहुचँ बढाई लसपयकु्त र रोजगार उन्मखु जनशलक्तको आपलूि्व बढाउने िथा नेपालमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लशक्ा एरम ्िाललम क्ेत्रको सेरा प्रराहलाई सदुृढ बनाउने काय्वका लालग पररयोजनाले लरलभन्न काय्वक्रम सञचालन 
गददै आएको छ । 

प्रालरलधक लशक्ाको ग्ुणसिर र सान्दलभ्वकिा सदुृढ गनदे काय्वक्रम अन्िग्वि प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक 
िाललम पररषद ् बाट समबन्धन ललएर लप्रलडपलोमा/लटएसएलसी िथा लडपलोमा िह सञचालन गरेका लरद्ालय/
लशक्ालयहरूलाई ग्ुणसिर सधुार अनदुान लदनकुा साथै पाठ्यक्रममा समसामलयक पररमाज्वन िथा नयाँ लनमा्व्ण 
गनदे काय्व गरेको छ । तयसिा लरद्ालयहरूलाई सचूना प्रलरलधमा सधुारका लालग लयार सथापनामा सहयोग प्रदान 
गरेको छ । प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमको सेरा प्रराहमा सधुार र पाठ्यक्रमलाई आधलुनकीकर्ण 
गनदे, प्रालरलधक लशक्ामा लरपन्न रग्व िथा पछालड परेका क्ेत्र र समदुायको पहुचँ बढाउन लप्रलडपलोमा/लटएसएलसी 
िथा लडपलोमा िहमा अधययनरि लरद्ाथथीहरूका लालग छात्ररलृति लदने, परू्व लसकाइ भएका िर प्रमा्णपत्र प्राप्त गन्व 
नसकेका यरुाहरूको लरलभन्न िहको  लसपको परीक््ण गरी प्रमा्णपत्र उपलवध गराउने, औद्ोलगक प्रलशक््णमा 
आधाररि िाललम काय्वक्रमका साथै काय्वसथलमा आधाररि वयारसालयक िाललम, रोजगारमा जान सहजीकर्ण गनदे 
जसिा काय्वक्रमहरूका माधयमबाट प्रालरलधक लशक्ा सञचालन गनदे लरद्ालय/लशक्ालयहरू, प्र.अ. िथा लशक्क/
प्रलशक्कहरू, लरद्ाथथी साथै १६ दलेख ४० रष्वका यरूाहरू लाभालन्रि भएका छन ्।

प्रसििु समाररका प्रकाशन ियारी एरम ् समबधि काय्वमा सहयोग पऱुयाउन ु हुने लशक्ा, लरज्ान िथा प्रलरलध 
मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीजय,ू राजयमन्त्रीजय,ू सलचरजय,ू सहसलचरजयहूरू लगायिका महानभुारहरू, लरज् 
लेखकहरू, पररयोजनाका कम्वचारीहरू सबै धन्यरादका पात्र हुनहुुन्छ । भाषा समपादन िथा शधुिाशधुिी काय्वमा 
सहयोग पऱुयाउने लरज्हरूका साथै छपाई काय्वमा सहयोग पऱुयाउने पे्रसलाई समिे हालद्वक धन्यराद छ । यस 
सामग्रीमा भएका कमी कमजोरीहरू औलँयाइलदनभुई आगामी लदनमा सधुार गन्वका लालग सहयोग गररलदन ु हुन 
लरद्ान पाठक रग्वमा हालद्वक अनरुोध छ ।
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सम्ादक मणिल

सम्ादकीय@

















क्र स ष्िषय लेखक ्ेज नं.

प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ा र िाष्लम

१ दक् जनशलक्त उतपादनमा अग्र्णी लसटीईलभलट लरनोद बडाल १७

२ नेपालको प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम पाठ्यक्रम: अबको बाटो अनोज भट्राई २३

३ प्रालरलधक लशक्ाको ग्ुणसिर सधुार गन्व सथानीय िहमा सबल र सक्म लशक्ा एकाई आरशयक कुशमाकर भट्  २७

४ प्रालरलधक िथा वयरसालयक लशक्ा र िाललमका अरधार्णागि असपष्टिाहरू दलेरराम आचाय्व ३१

५ प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको पररचय र सान्दलभ्वकिा सरेुश कुमार जोशी ३७

६ बागमिी प्रदशेमा प्रालरलधक लशक्ाको पहुचँ टैलेन्द्र आचाय्व ४६

७ माधयलमक िहमा प्रालरलधक लशक्ाः राजनीलिक एजेन्डा, लरद्ाथथी सहभालगिा र वयरसथापनका चनुौिी लदपक शमा्व  ५२

८ वयारसालयक िाललमका मखुय काय्वहरूको रि्वमान अरसथा र सधुारका उपायहरू कुलबहादरु फडेरा ५७

९ संघीय शासन प्र्णालीमा प्रालरलधक लशक्ा र बयारसालयक िाललमको बयरसथापन लक्मीराम पौडेल ६६

१० लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्ण: लसपको सममान एरम ्ग्ुणसिर सलुनलचिििा टेक बहादरु मलल ७४ 

११ Meaningful Engagement of Employers in TVET: Partnership for LMI Chandra Kant Adhikari  ८१

१२ Professional Development of Teachers in Vocational Education Mahesh Bhattarai  ८५

नेिृति र वयिसथा्ान

१ लरद्ालय प्रधानाधयापकः लरद्मान अरसथा र नेितृर लरकास डा हररप्रसाद लमसाल  ९२

२ नेपालमा लरपि ्बयरसथापन सलरिा दगंाल १००

इभेनट ्ररयोजना सम्बनिधी

१ इभने्ट पररयोजना दोस्ो : प्रारधान अरसर,  चनुौलि र समाधान चन्द्रकान्ि भसुाल  १०६

२ वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना प्रथम चर्ण (EVENT Project-Ist Phase): संक्ेपमा केरली राम अलधकारी  ११७

३ वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना दोस्ो (EVENT Project-II) प्रगलि लसथलि उधिरराज कटे्ल १२२

४ A Glimpse on Information and Communication-based Classroom in TECS Asta Lama  १२९

५ Procurement System of EVENT Project- II Shiva Raj Pokhrel  १३३

आधयाष्तमकिा

१ परमातमा नै समप्ूण्व जगिको मलू कार्ण दरेहरर गौिम १४०

ष्िषयसचूधी





प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ा र िाष्लम
(TVET)





Oe]G6 :dfl/sf, @)&( 17EVENT PROJECT- II SOUVENIR

bIf hgzlQm pTkfbgdf cu|0fL l;l6Ole6L

ljgf]b a8fn

ष्िषय प्रिेश 
श्म बजारमा आरशयक पनदे आधारभिू, मधयम िथा उचचसिरीय लसपयकु्त प्रालरलधक जनशलक्तको उतपादन, वयरसथापन, 

लसपको सिर लनधा्वर्ण र प्रमा्णीकर्ण गनदे उद्शेयले प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्ऐनबमोलजम लर.सं. 
२०४५ सालमा एउटा सरायति संसथाको रूपमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्(लसलटइलभटी) को सथापना 
भयो । पररषदले् प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमसमबन्धी नीलि लनधा्वर्ण, पाठ्यक्रम लनमा्व्ण िथा पररमाज्वन, 
ससथा समबन्धन, अनगुमन र लनयमन, प्रलशक्कको क्मिा लरकास, अधययन अनसुन्धान, ग्ुणसिर सलुनलचिििा, छोटो िथा 
लामो अरलधका प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम सञचालन, वयरसथापन, औपचाररक र अनौपचाररक रूपमा 
लसकेका लसपको प्रमा्णीकर्ण, लप्रलडपलोमा िथा लडपलोमा िहको प्रलशक््ण, परीक्ा सञचालन, वयरसथापन र प्रमा्णपत्र 
लरिर्णलगायिका लरलरध काय्वमाफ्व ि प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम क्ेत्रको समग्र लरकास र लरसिार गददै 
आइरहकेो छ । लर. सं. २०४७ सालमा पाँचओटा आङ्लगक लशक्ालयबाट २९ मलहने प्रालरलधक एसएलसी िहको काय्वक्रम 
र केही छोटा अरलधका वयारसालयक लसपमलूक िाललम सञचालनबाट सरुु भएको लसलटइलभटी आज प्रालरलधक िथा 
वयारसालयक लशक्ा र िाललम क्ेत्रकै ब्ान्ड बन्न सफल भएको छ । पररषद ्हालसमम लामो िथा छोटो अरलधका गरेर 
झन्डै २५ सय लशक््ण संसथाहरू जोलडएका छन ्भने कररब साि लाखभन्दा बलढले लसलटइलभटीको नामबाट प्रमा्णपत्र प्राप्त 
गररसकेको लरलभन्न िथयाङ्कहरूले दखेाउँदछ । एकालिर लसलटइलभटीमा आबधि लशक््ण संसथा, यसमा काय्वरि कम्वचारी र 
लशक््ण संसथाबाट उतपालदि जनशलक्तको अङ्कगल्णिले पररषदक्ो काय्वक्ेत्र, आरशयकिा र महत्रलाई उजागर गरेको छ भने 
अककोलिर यसबाट प्रदान गररने सेराको प्रभारकाररिा र ग्ुणसिरमा लनरन्िरको सधुारको आरशयकिा दलेखन्छ । यस लेखमा पररषद ्
सथापनाको उद्शेय, यसका उपललबध, लरद्मान समसया, अरसर र चनुौिीलाई सङ्क्पेमा समट्ेने प्रयास गररएको छ  ।
ष्िद्यमान अिसथाको ष्िशे्षण

प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको नीलि लनमा्व्ण, योजना र समन्रयको लालग पररषद् ऐनमा 
२३ सदसयीय सभा र नौ सदसयीय काय्वकारी पररषद्को वयरसथा गररएको र यी दुरैको अधयक्मा लशक्ा, लरज्ान 
िथा प्रलरलध मन्त्री रहने, एक उपाधयक् र काय्वकारी प्रमुखको रूपमा प्रलिसपधा्वका आधारमा पररषद्कै लनददेशकहरू 
मधयेबाट एक जनालाई सदसय सलचर नेपाल सरकार मलन्त्रपररषद् बाट लनयुक्त गररने वयरसथा छ। लबधयमान ऐन, 
लनयमारली, लबलनयमारली, लनददेलशका र काय्वलरलध िथा मापदणडहरूका आधारमा पररषद्का लक्रयाकलाप, काय्वक्रम 
िथा गलिलरलधहरूलाई वयरलसथि रुपमा समपादन गन्व केन्द्रमा नौओटा महाशाखा, सािओटा प्रादेलशक काया्वलय 
र लरलभन्न लशक्ालयहरू रहेका छन् । यसका साथै प्रालरलधक प्रलशक्कहरूको क्मिा लरकास र दक् वयरसथापक 
ियार गन्व प्रालरलधक प्रलशक््ण प्रलिष्ान (लटआइलटआई), लप्र-लडपलोमा र लडपलोमा िहका परीक्ा सञचालन, लनयमन 
र वयरसथापनका लालग परीक्ा लनयन्त्र्ण काया्वलय, र औपचाररक रा अनौपचाररक रूपमा हालसल गरेका लसपको 
परीक््ण र प्रमा्णीकर्णका लालग रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलि पररषद्अन्िग्वि अध्वसरायतर लनकायको रूपमा 
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लक्रयाशील छन् । पररषद्अन्िग्वि केन्द्रीय िथा प्रदेश काया्वलयहरू मािहि रहने गरी ६३ ओटा आङ्लगक लशक्ालय, 
४२ ओटा साझेदारी सररूपमा सञचाललि लशक्ालय, ५७३ ओटा सामुदालयक लरद्ालयमा प्रालरलधक लशक्ा (टेकस) 
र ४२९ ओटा समबन्धन प्राप्त लनजी लशक्ालयहरू र छोटो अरलधका लसपमूलक िाललम प्रदायक संसथाको सङ्खया 
१३७० रहेका छन् ।

िाष्लका नं. १: ्ररषद्अनिग्गिका प्राष्िष्िक ष्शक्ालयहरूको प्रदेशगि ष्ििरण

क्र. 
स.ं

प्रदेशको नाम

लामो अिष्िको ष्प्रष्िपलोमा िथा ष्िपलोमा काय्गक्रम सञचालन गनने 
ष्शक्ण ससंथा (प्राष्िष्िक ष्शक्ालय िथा ्ोष्लटेष््नक इष्नसटचयुट)

छोटो अिष्िका 
सम्बनिन प्राप्त 
ष्नजधी िाष्लम 
प्रदायक ससंथाआङ्ष्गक साझेदारधी

सामुदाष्यक 
ष्िद्यालय (टे्स)

ष्नजधी जममा

१. प्रदशे नं. १ ७ १३ ३९ ५३ ११२ १६५

२. मधसे प्रदशे  ८ ८ ५५ ५३ १२४ १०८

३. बागमिी प्रदशे १७ ६ १०९ १५० २८२ ६१०

४. गणडकी प्रदशे १२ ६ ५५ ३६ १०९ १०१

५. ललुमबनी प्रदशे १० ४ ८३ ८८ १८५ १८६

६. क्णा्वली प्रदशे ४ २ १०४ १९ १२९ ८३

७. सदुरूपलचिम प्रदशे ५ ३ १२७ ३० १६५ ११७

जममा ६३ ४२ ५७२ ४२९ ११०६ १३७०

पररषद्ले लामो अरलधका प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र छोटो अरलधका लसपमूलक िाललम गरी दुई 
प्रकारको काय्वक्रम सञचालन गरररहेको छ । प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाअन्िग्वि लप्रलडपलोमा िहमा १८ 
मलहने िथा दुई रषदे एपे्रलन्टलसप काय्वक्रम र िीन रषदे लडपलोमा िथा प्रमा्णपत्र िहका काय्वक्रम सञचालनमा 
रहेका छन् । लप्रलडपलोमा िफ्व  कृलष िथा रनलरज्ानमा पाँच, इलन्जलनयररङमा ११, सरासथयिफ्व का पाँच, होटल, पय्वटन 
र अलिलथ सतकारमा दुई, औद्ोलगक प्रलशक्ाथथी (एपे्रलन्टलसप) मा साि र अन्य लरधामा िीन गरी जममा ३३ ओटा 
पाठ्यक्रम छन् भने लडपलोमा िथा प्रमा्णपत्र िहमा कृलष िथा रनलरज्ानमा नौ, सरासथयमा १७, इलन्जलनयररङमा 
१7, होटल, मेनेजमेन्टमा एक र अन्य लरधामा पाँचओटा गरी जममा ४९ ओटा पाठ्यक्रमहरू लनमा्व्ण िथा पररमाज्वन 
भई पररषद्को रेबसाइटमा रालखएका छन् । तयसमधये लप्रलडपलोमाको रेलरे इलन्जलनयररङ, गि रष्व देलख फेजआउट 
भएका सरासथयका पाँच र लडपलोमा िहका १० ओटा गरी कुल १६ ओटा पाठ्यक्रमअनुसारका काय्वक्रमहरू हाल 
सञचालनमा छैनन् । तयसै गरी ४० घणटादेलख एक हजार ६ सय ९६ घणटासमम समयारलधका वयारसालयक िाललमका 
लालग २६० ओटा पेसा वयरसायमा छोटो अरलधका लसपमूलक िाललमका पाठ्यक्रम छन् भने रालष्ट्रय लसप परीक््ण 
सलमलिबाट िह एकदेलख िह चारसममका ३०४ ओटा पेसा वयरसायमा लसप प्रमाल्णका ियार भएका छन् ।

स्ोि : ्ररषद्को िाष्ष्गक प्रष्ििेदन, २०७८ फागुन
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क्र. स.ं
के्त्रगि ष्ििा

्ररषद् ष्िद्यमान ्ाठ्यक्रमको िहगि ष्ििरण ्ाठ्यक्रमको 
जममा सङ्खयाछोटो अिष्ि ष्प्र-ष्िपलोमा ष्िपलोमा िथा प्रमाण्त्र 

१.
कृलष िथा रन लरज्ान

४५ ५ ९ ५९

२. सरासथय ११ ५ १७ ३३

३. इलन्जलनयररङ ८७ ११ १७ ११५

४. होटल िथा पय्वटन २४ २ १ २७

५. अन्य ५५ ३ ५ ६३

६. एपे्रलन्टलसप २५ ७ ० ३२

७. फ्ोफेसनल लसप लरकास १३ ० ० १३

कुल जममा २६० ३३ ४९ ३४२

िाष्लका नं. २: ्ररषद् उ्लबि ्ाठ्यक्रमहरूको के्त्र र िहगि ष्ििरण

लरद्ाथथी भना्व क्मिाको लहसाबले रालष्वक रूपमा पररषदको लप्रलडपलोमाअन्िग्वि २८ हजार ५ सय ५५ जना 
लडपलोमा िथा प्रमा्णपत्र िहमा ४६ हजार २ सय २७ जना गरी लामो अरलधका शैलक्क काय्वक्रममा ७४ हजार ७ 
सय ८२ जना र छोटो अरलधका लसपमूलक िाललम काय्वक्रममा एक लाख भन्दा बढीको सङ्खयामा लरलरध प्रकारका 
शैलक्क काय्वक्रम िथा िाललम सञचालन हुने गछ्व  । हालसमम पररषद्ाट लडपलोमा िथा प्रमा्णपत्र िहमा ९६ हजार २ 
सय २७ जना र लप्रलडपलोमा िहमा २ लाख ४० हजार ८ सय ४० जना दक् प्रालरलधक जनशलक्त उतपादन भएका छन ्
। औपचाररक रूपमा छोटो अरलधका िाललम ललएका रा अनौपचाररक रूपमा वयारसालयक लसप हालसल गरेकाको 
रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलिबाट लरलभन्न पेसा र िहमा लसपको प्रमा्णपत्र प्राप्त गनदे नेपालीको सङ्खया हालसमम 
चार लाख २३ हजार नालघसकेको छ । मालथका सबै िथयाङ्कलाई हेदा्व लसलटइलभटीको प्रमा्णपत्र प्राप्त गनदे लसपयुक्त 
जनशलक्तको कुल सखया ७ लाख ६० हजार भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । तयसमधये कररब ६० प्रलिसि सरदेश िथा 
लरदेशमा रोजगारीमा सलगन भएका र केही उचच लशक्ा अधययनमा रहेको पाइन्छ ।

हरेक पाललकामा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको सेरा लरसिार गररने लक्यअनुरूप पररषद्ले वयापक 
रूपमा आङ्लगक, सामुदालयक र साझेदारी सररूपमा प्रालरलधक लशक्ालयको सथापना एरम् सञचालन गरररहेको छ । 
हाल पररषद्को सेरा लरसिार ३ सय ८३ पाललकामा र लशक्ा, लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रालयअन्िग्वि लशक्ा िथा मानर 
स्ोि लरकास केन्द्रले प्रालरलधक धारका रूपमा २८४ पाललकामा गरी ६३५ पाललकामा प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लशक्ा र िाललमका काय्वक्रम लरसिार भएका छन् । बाँकी रहेका ११८ ओटा पाललकामा पलन प्रालरलधक लशक्ा 
िथा वयारसालयक िाललमको पहुँच लरसिार गनदे योजना र आरशयक वयरसथाका लालग लशक्ा लरज्ान िथा प्रलरलध 
मन्त्रालयमा एक काय्वटोली गठन भई प्रलिरेदन पेस भएको छ ।
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समसया, अिसर र चुनौिधी
संलरधानले लशक्ा, सरासथय र रोजगारीलाई नागररकको मौललक हकका रूपमा प्रतयाभिु गरेको छ । मौललक हकको 

काया्वन्रयनका लालग लशक्ालाई रैज्ालनक, प्रालरलधक, वयारसालयक, लसपमलूक, रोजगारीमलूक एरम ् जनमखुी बनाउँद ै
सक्म, प्रलिसपधथी, नैलिक एरम ्रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि जनशलक्त ियार गनदे उद्शेय रालष्ट्रय लशक्ा नीलि २०७६ ले ललएको छ । 
प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमका काय्वक्रम सञचालनका सन्दभ्वमा नीलिगि, सङ्गठनातमक, स्ोि वयरसथापन 
र समन्रयका क्ेत्रमा थपैु्र समसया रहकेा छन ्। सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िहको भलूमका छुरट्ने गरी काननुको िजु्वमा, लसप 
नकसाङ्कन (मयालपङ) र मागमा आधाररि काय्वक्रम लरसिार, लसप लरकास, सररोजगारी र वयारसालयक प्रलिष्ानबीच 
सहकाय्व र समन्रय, लसप प्रदायक लनकायको अनगुमन, सपुरररेक््ण, प्रलशक्ाथथीको लनयलमि अनगुमन, फलोअप, ट्रयालकङ, 
टे्रसर सटडी, र प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र लसप लरकास िाललमको प्रभार मलूयाङ्कन, लनयमन, कम्वचारीको क्मिा 
लरकास, पारदशथी र रसिलुनष् समबन्धन प्र्णाली लरकास गरी ग्ुणसिरको प्रतयाभलूि, प्रालरलधक लशक्ा सर्वसलुभ बनाउने, 
लसपयकु्त प्रलशक्क उतपादन र शलैक्क परूा्वधार लनमा्व्ण र लरसिार,  रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्र्णालीको सबलीकर्ण, 
काय्वक्रमहरूमा आतम लनभ्वरिा, लमिवयलयिा, स्ोि पररचालन र वयरसथापन सशुासन प्र्णालीको लनमा्व्ण र वयरसथापन 
पररषदक्ा प्रमखु समसया हुन ्।

पररषदक्ो सेरा लरसिार सँगसँगै यसका लरलरध चनुौिी लरद्मान छन ्। प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको 
क्ेत्रमा पररषद्ाहके सङ्घीय सरकारका कररब एक दज्वनजलि मन्त्रालयले कुनै न कुनै रूपमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लशक्ा र िाललमका काय्वक्रम सञचालनमा सलगन छन ्।हरेक प्रदशेले लसपमलूक िाललम काय्वक्रमलाई पलहलो प्राथलमकिामा 

ष्सष्टइष्भटधीकाे

लसलटइलभटीकाे
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राखरे लरलरध काय्वक्रमहरू सञचालन गरररहकेा छन ् भने सथानीय सरकारअन्िग्वि हरेक पाललकाले पलन सथानीय यरुा 
ललक्ि लसप लरकास र िाललम काय्वक्रमहरू सञचालन गनदे क्रम लदन प्रलिलदन बलढरहकैे पाइन्छ । लरकास, लरसिार र पहुचँको 
लहसाबले यसलाई अतयन्ि सकारातमक रूपमा ललन सलकन्छ िर आआफनै लकलसमका पाठ्यक्रम, लसप लसकने समयारलधमा 
लरलरधिा हुन,ु एकअका्व संसथालबच समन्रय र सहकाय्वको अभारमा आरशयकिाको आधारमा भन्दा पलन आफूखसुी 
काय्वक्रम सञचालन गदा्व अलधकांश काय्वक्रममा दोहोरोपना, बढ्दो सञचालन खच्व, असरसथ प्रलिसपधा्व पलन दलेखन्छ । 
जनुसकैु संसथा रा लनकायले िाललम काय्वक्रम स़ञचालन र वयरसथापन गरे िापलन िाललम काय्वक्रमको प्रभारकाररिा र 
उतपालदि जनशलक्तको लसप, दक्िा र ग्ुणसिरमा एकरूपिा कायम गन्व एकद्ार प्र्णाली र एकीकृि संरचनाको आरशयकिा र 
सान्दलभ्वकिा अपररहाय्व दलेखएको लरलभन्न प्रलिरेदनले औलँयाएका लरषयहरू हुन । 

रालष्ट्रय लचलकतसा लशक्ा ऐन, २०७५ ले प्रमा्णपत्र िहभन्दा मलुनका सरासथयिफ्व का काय्वक्रम फेजआउट गरेकाले 
रालष्वक रूपमा कररब १० हजार यरुा यो िहको काय्वक्रमबाट रलञचि रहकेा छन ् । सोही ऐनको प्रारधानअनसुार प्रमा्णपत्र 
िह नलस्वङ काय्वक्रम सञचालन गनदे लशक््ण संसथाको आफनै सय बेडको असपिाल हुनैपनदे प्रारधानले कररब ७७ ओटा 
कलेजहरूले सञचालन गरेको प्रमा्णपत्र िह नलस्वङ काय्वक्रममा यसै शलैक्क सत्रदलेख नयाँ लरद्ाथथी भना्व रोलकएका कार्ण 
झन्डै िीन हजार लरद्ाथथीहरू नलस्वङ लशक्ा पढ्नबाट बलञचि भएका छन ्। प्रमा्णपत्र िहको नलस्वङ काय्वक्रम लसलटइलभटी 
मािहिबाट मात्र सञचालन हुने गरेको र लचलकतसा लशक्ा ऐनको प्रारधानअनसुार ११३ ओटा नलस्वङ कलेजबाट घटेर ३६ को 
सखयामा झरेको िथा रालष्वक ४ हजार ४२० नलस्वङ भना्व कोटाबाट रालष्वक १३ सयमात्र लबद्ाथथी नलस्वङमा भना्व हुन पाएका 
छन ्। अककोिफ्व  सरासथय िथा जनसङ्खया मन्त्रालयले हालै सार्वजलनक गरेको नेपालको सरासथय जनशलक्तसमबन्धी १० रषदे 
रालष्ट्रय र्णनीलिमा नलस्वङमा प्रमा्णपत्र उिी्ण्व गरेका सटाफ नस्व सङ्खया सन ्२०२५ सममका लालग ४० हजार ५ सय र सन ्
२०३० सममका लालग ५४ हजार आरशयक पनदे आकँडा प्रक्ेप्ण गरेको छ । सरासथय मन्त्रालयको प्रक्ेप्णअनसुार प्रमा्ण 
पत्र िह नलस्वङ काय्वक्रममा रि्वमान अरसथामा माग र आपलूि्वलबचको लमसमयाच कसरी पलूि्व होला। सरासथय मन्त्रालयको 
आरशयकिा परूा गन्व लरदशेमा नलस्वङ पढ्न जाने यरुाहरूको लभडले सरदशी पुँजी पलायन हुने छ ।यसबाट न्यनू आय 
भएका र घरकै लमठो लपठो खाएर नस्व बन्ने सपना परूा नहुदँा दीघ्वकालीन असर पनदे दलेखन्छ । अकको िफ्व  भारिबाट नलस्वङ 
पढेर आउने नस्वहरूको लसप, दक्िा र ग्ुणसिरमा समसया हुनकुा साथै नलस्वङ पढ्नलाई एसइई परीक्ाको अग्रेङ्जी, गल्णि 
र लरज्ान लरषयमा न्यनूिम “सी” ग्रेड हुनपुनदे प्रारधानलाई बेरासिा गरी बाह्य लशक््ण संसथाबाट प्राप्त शलैक्क योगयिाको 
समकक्िा ललन पलन कलठन हुने दलेखन्छ । लचलकतसा लशक्ा ऐनमा नलस्वङ काय्वक्रमका लालग १०० शैयाको आफनै 
असपिाल हुनैपनदे बाधयकारी मापदणडले नलस्वङ लशक्ाको गु्णसिर सय बेडको असपिाललाई मापन गररनु आफँैमा 
अनौठो ि छँदै छ । आरशयक पूरा्वधार भएका सुलरधासमपन्न सय बेडका असपिालहरूमा लबरामीको चाप (अकुपेन्सी) 
नभएमा प्रयोगातमक अभयास केमा गनदे र दक् नस्व कसरी उतपादन हुन्छन् होला भन्ने सोलचएको पाइँदैन । गु्णसिरीय 
लशक्ाका लालग बरु श्म बजारको माग र नरीन प्रलरलधअनुसारको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण, पाठ्यक्रमअनुसारको पूरा्वधार, 
औजार उपकर्ण र सामग्री िथा दक् र अनुभरी प्रलशक्कको वयरसथापन, प्रयोगातमक अभयासका लालग पया्वप्त सुलरधा 
सलहिको प्रयोगशाला, लबरामीको चाप, लसकाइलाई बयरलसथि र प्रमा्णीकृि गनदे लबद्ाथथीको दैलनकी, लगबुक प्र्णाली 
र पाठ्यक्रमले लनधा्वर्ण गरेका काय्वसूची र लसपहरू असपिालमा पया्वप्त अभयास गनदे रािारर्णको सुलनलचिि भएमा मात्र 
प्रभारकारी लशक््ण लसकाइ समभर हुने र यसबाट लसकाइ उपललबधमा रलृधि भई दक् जनशलक्त उतपादन गन्व सलकने लरश्ववयापी 
मान्यिालाई अबलमबन गरी लरद्मान ऐनको समय सापेक् संशोधन हुन आरशयक दलेखन्छ ।
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सझुाि
सलंरधानमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम सञचालन, वयरसथापन, लनयमन र सहजीकर्णमा सपष्ट वयरसथा 

र लजममरेारी निोलकएको साथै लरद्मान पररषद ्ऐनको पररमाज्वन रा नयाँ ऐन नआएको अरसथामा प्रदशे िथा सथानीय िहबाटै 
काय्वक्रम सञचालन गनदे कुरामा सपष्टिा आरशयक छ । पररषदक्ो सथापनाकालम ैनौ सय ३२ जनाको सरीकृि दरबन्दीमा रलृधि 
भएको छैन । प्रलशक्क कम्वचारीको ररक्त दरबन्दीमा लनयलमि पदपलूि्व हुन नसकन,ु अलधकांश सेरा करारमा प्रलशक्क कम्वचारी लनयकु्त 
हुन,ु तयसिा प्रलशक्कहरूले अकको राम्ो अरसर नपाएसमममात्र प्रलशक््ण काय्वक्रम सलंगन हुन ुर कोस्व परूा नगरी लबचमैा छाडेर जाने 
परमपरालाई आतमसाथ गददै पररषदले् थप काय्वक्रम र लशक्ालयको सथापना सँगसँग ैमानर ससंाधन लरकास र वयरसथापनमा समयम ै
उलचि धयान लदनपुनदे छ ।

प्रलशक्क कम्वचारीको क्मिा लरकासका लालग लनरन्िर िाललम र रलृति लरकासका लालग लनयलमि पदपलूि्व गन्व, र ग्ुणसिरीय 
प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा प्रदान गन्व उद्ोग वयरसायी िथा रोजगारदािासँग छलफल र सहकाय्व गददै लसक, कमाउ 
र लिरको अरधार्णा काया्वन्रयनमा पररषद ्अग्रसर छ । तयसको लालग नेलबल बैङ्क र यरुा िथा साना वयरसायी सररोजगार 
कोषलबच सरल र सहुललयि कजा्व उपलबध गराउने गरी अलग अलग समझौिा समपन्न भएको छ भने लनजी क्ेत्रका उद्ोग, 
वयारसायी र रोजगारदािा सङ्घ महासङ्घहरूसँग समझौिा भई आपसी समन्रय र सहकाय्वको काम िीव्र रूपमा अगालड 
बढेको छ । श्म बजारको माग र प्रलरलधका भएको परररि्वनअनरुूप पररषदले् परुाना काय्वक्रमहरू फेजआउट गरी नरीन 
लरधामा नयाँ काय्वक्रमहरू सञचालन गनु्वपनदे छ । तयसै गरी भौगोललक, आलथ्वक, जनसाङ्लखयक र सथालनयको मागअनसुार 
लसप नकसाङ्कनका आधारमा नयाँ लशक््ण संसथाहरू थप गनदे रा ललक्ि भना्व कोटा परूा नगरेका लशक्ालयको काय्वक्रम 
समायोजन िथा दईु रा दईुभन्दा बढी संसथाहरूलाई एकअका्वमा समालहि (मज्व) गनदे नीलि अबलमबन गनु्वपनदे दलेखन्छ ।
ष्नट्कष्ग

लशक्ालाई लसपसँग, लसपलाई श्मसँग, श्मलाई उतपादनसँग जोडेर आलथ्वक रलृधि गरी दशेमा लरद्मान बेरोजगारी अन्तय 
गरेर समधृि नेपाल सखुी नेपालीको अलभयानमा जोड्ने काम प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदले् गददै 
आएको छ । लरगिका अनभुरबाट पाठ लसकेर उन्नि र प्रलरलधमा आधाररि काय्वक्रम सञचालन र ग्ुणसिरीय सेरा लरसिार 
गनु्व आजको अपररहाय्व आरशयकिा रहकेो छ । बेरोजगार यरुालाई प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम प्रदान गरी 
लसपयकु्त उद्मी बनाउने र उद्मीका लालग सरल्ण्वम अरसर प्रदान गनदे काममा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम 
पररषद ्लरगि ३३ रष्वदलेख लनरन्िर प्रयासरि रहकेो छ ।

(लेखक : प्राष्िष्िक ष्शक्ा िथा वयािसाष्यक िाष्लम ्ररषद्का ष्नदनेशक िथा प्रिक्ा हुनुहुनछ ।)
सनदभ्ग सामग्धी
y प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदक्ा लरलरध प्रकाशनहरू 
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लेखसार
लसपयुक्त‚ उतपादनशील, नरप्ररि्वनशील, प्रलिसपधथी, नैलिकरान् एरम्  रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि सक्म जनशलक्त 

ियार गनदे काय्वका लालग प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको लरकलप छैन । यद्लप, लरशे्ष्ण गदा्व 
लरद्मान अरसथामा यस काय्वका लालग ियार गररएका पाठ्यक्रम र काया्वन्रयन शैली समयसापेक्, बजारमुखी, 
प्रलिसपधथी र सन्िुललि हुन नसकेको देलखन्छ । िसथ्व, लरद्मान प्रलक्रयामा सुधार गरी लरशेषि: रोजगारदािा/उद्ोगको 
नेिृतरमा, उनीहरू, गु्णसिर सुलनलचिि गनदे लनकाय र िाललम प्रदायक संसथालबच  सन्िुललि समन्रय र सहयोगमा 
प्रसिालरि प्रारूप काया्वन्रयन गन्व अपररहाय्व भएको छ । 
१. ष्िषय प्रिेश

राष्ट्रको आलथ्वक सामालजक रूपान्िर्णका लालग लसपयकु्त‚ उतपादनशील, नरप्ररि्वनशील, प्रलिसपधथी, नैलिकरान ्एरम ्
रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि सक्म जनशलक्त आरशयक हुन्छ । यसका लालग बजारमखुी सान्दलभ्वक प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लशक्ा र िाललम अपररहाय्व छ । नेपालको सन्दभ्वमा यस प्रकृलिका जनशलक्त उतपादन गनदे उद्शेयले लरक्रम संरि ्२०४५ 
सालमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदक्ो सथापना गररएको हो । पररषदले् रालष्ट्रय िथा अन्िरा्वलष्ट्रय 
श्मबजारको आरशयकिानसुार आधारभिू, मधयमसिरीय र उचच सिरको दक् प्रालरलधक जनशलक्त उतपादन गनदे र प्रालरलधक 
िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्िाललम पधिलि लरकास गनदे लक्य ललएको छ । यद्लप, समय समयमा पररषदद््ारा लनलम्वि 
पाठ्यक्रमहरू असान्दलभ्वक भएको, प्रालरलधक िथा वयारसालयक िाललममा रोजगारदािाहरूको संलगनिा अपया्वप्त रहकेो, 
र समग्र िाललमको ग्ुणसिर २१औ ँशिाबदीको बजारको माग सापेक् प्रलिसपधथी हुन नसकेको आरोप लागने गरेको छ । यस 
सन्दभ्वमा यो लेखमा लरद्मान अभयासको लरशे्ष्ण गरी प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललममा रोजगारदािाहरूको 
पया्वप्त संलगनिा सलुनलचिि हुने आधार प्रसििु गररने छ । 
२. ष्िद्यमान अिसथाको ष्िशे्षण

लरद्मान अरसथामा रोजगारदािाहरूको प्रतयक् संलगनिामा लनलम्वि ४९ लडपलोमा िह, ३३ लप्रलडपलोमा िह र  २७६ छोटो 
अरलधका दक्िामा आधाररि पाठ्यक्रमहरूको माधयमबाट ६३ आङ्लगक, ४२ साझदेारी, ५७३ सामदुालयक लरद्ालयमा 
प्रालरलधक लशक्ा काय्वक्रम र ४२९ लनजी समिे गरी जममा १००७ ओटा लामो अरलधका प्रालरलधक लशक्ा प्रदायक संसथा 
र १३७० छोटो अरलधका वयारसालयक िाललम प्रदायक संसथामाफ्व ि श्मबजारका लालग आरशयक पनदे आधारभिू िथा 
मधयमसिरीय जनशलक्त उतपादन हुदँ ैआएको छ । 
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के आिारले रोजगारदािाको प्रतयक् सलंगनिामा ्ाठ्यक्रम ष्नमा्गण हुनछ भष्ननछ ि ?
श्म बजारमा ितकाललन र भलरष्यका लालग आरशयक पनदे जनशलक्तको अथा्वि रोजगारीको माग पलहचानपचिाि ्प्रालरलधक 

िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण प्रलक्रया प्रारमभ हुन्छ । पाठ्यक्रम लनमा्व्ण काय्वमा लरशषेि: पाठ्यक्रम 
लनमा्व्ण प्रलक्रया लरशषेज् (Process Expert) र उक्त पेसासँग समबलन्धि र काय्वरि पेसाकमथी अथा्वि ् लरज् (Content 
Expert) को महत्रप्ूण्व भलूमका रहन्छ । 

लचत्र १ मा  प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण प्रलक्रया लचत्र्ण गररएको छ । 

पाठ्यक्रम लनमा्व्ण प्रलक्रया लरशेषज्ले दक् लरज्हरूको संलगनिामा पेसा लरशे्ष्ण (Job Analysis)  गछ्व  । दक् 
लरज्हरूले रोजगारदािाहरूको प्रलिलनलधतर गछ्वन् ।

पेसा लरशे्ष्णपचिाि ्काय्वलरशे्ष्ण (Task Analysis) प्रारमभ हुन्छ । यो चर्णमा पलन रोजगारदािाहरूको प्रलिलनलधतर 
गनदे श्म बजारमा काय्वरि रासिलरक पेसाकमथी अथा्वि ्लरज्हरूले काय्व समपादन गन्व आरशयक पनदे मापदणड (Standard), 
काय्वलरलध (Procedure), अरसथा (Condition), औजार िथा उपकर्णहरू (Tools and Equipment), समबलन्धि ज्ान 
(Related Knowledge) साथै सरुक्ा सारधानी (Safety Precaution) पलहचान गरी प्रतयेक काय्वको काय्व लरशे्ष्ण 

पाठ्यक्रम 
प्ररोधीकर्ण

पेशा लरशे्ष्ण

पेशा लरशे्ष्ण
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लसप प्रमाल्णका

• काय्व समपादन मापदणड 

• काय्व प्रलक्रया र अरसथा 

• समबलन्धि प्रालरलधक ज्ान, औजार िथा उपकर्ण

• सरुक्ा सारधानी
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गररन्छ । पाठ्यक्रम लनमा्व्ण प्रलक्रयाको प्रतयेक चर्णहरूको समीक्ा गन्व र आरशयक प्रालरलधक सरसललाह प्रदान गन्व 
रोजगारदािा िथा लरज्हरू सलममललि एक प्रालरलधक सललाहकार सलमलि (Technical Advisory Committee-TAC) 
रहन्छ । काय्व लरशे्ष्ण पचिाि रासिलरक पेसाकमथी साथै प्रलशक््ण काय्वमा सलममललि  लरषय लरज्हरू (Subject Matter 
Experts) समिेको सहयोगमा काय्व लरशे्ष्णबाट प्राप्त काय्वहरूलाई समहूबधि गरी मोड्यलु लडजाइन, िाललम काय्वक्रमको 
अरलध लनधा्वर्ण, वयारहाररक र सैधिालन्िक लसकाइको समयलगायि लनधा्वर्ण गरी पाठ्यक्रमलाई अलन्िम रूप लदइन्छ र ियार 
पाठ्यक्रम प्रबोधीकर्ण गररन्छ । 
३. के आिारले ्ाठ्यक्रमहरू दक्िामा आिाररि छ भनेर भष्ननछ ि ?

दक्िामा आधाररि पाठ्यक्रमका लालग न्यनूिम आधारहरू पाठ्यक्रममा उद्ोग/श्मबजार सान्दलभ्वक लरषयरसि ु
Content relevant to Industry requirements सलममललि भएको, प्रलशक्ाथथीहरूको मलूयाङ्कन उद्ोग/श्मबजारले 
सरीकार गनदे मापदणड Evaluation based on Industry requirements अनरुूप भएको र लरषयरसिलेु ज्ानमा भन्दा 
लसकाइमा जोड लदएको Focus on Doing  हुन ्। यस अथ्वमा पेसा लरशे्ष्ण र काय्व लरशे्ष्णको चर्णहमा रोजगारदािाहरूको 
प्रतयक् संलगनिा रहने गरेकाले पाठ्यक्रमले उनीहरूको आरशयकिा र मापदणडबमोलजम पाठ्यक्रम ियार हुने र लडपलोमा 
िहका काय्वक्रमहरूमा ६० प्रलिशि र अन्यमा ८० प्रलिशिको हाराहारीमा वयारहाररक लरषयरसि ुरहने गरेको आधारमा 
पररषदद््ारा लनलम्वि पाठ्यक्रमहरू दक्िामा आधाररि छन ्भनेर भन्न सलकन्छ । 
४. के प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ा र िाष्लममा रोजगारदािाहरूको सलंगनिा ्या्गप्त छ ि?

लचत्र १ ले प्रलिलरलमबि गरे बमोलजम पाठ्यक्रम लनमा्व्णको क्रममा रोजगारदािाको कुनै न कुनै रूपमा संलगनिा छ भनेर 
भन्न सलकने आधारहरू छन ्। यद्लप पाठ्यक्रम काया्वन्रयन र तयसपलछका चर्णमा भने नगन्य िाललम काय्वक्रममा बाहके 
उनीहरूको संलगनिा रहने गरेको दलेखदँनै ।  यस अथ्वमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललममा रोजगारदािाहरूको 
संलगनिा पया्वप्त छैन भनेर भन्न पया्वप्त आधारहरू भलेटन्छन ्।  
५. के ष्िद्यमान प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ा र िाष्लमका ्ाठ्यक्रमहरूले ष्स्युक्‚ उत्ादनशधील, 
निप्रिि्गनशधील, प्रष्िस्िधी, नैष्िकिान ्एिम ् राष्ट्रिय ष्हिप्रष्ि समष् ््गि सक्म जनशष्क् ियार गन्ग स्छ ि ?

उपलबध पाठ्यक्रम लरशे्ष्ण गदा्व पेसाका लालग आरशयक पनदे प्रालरलधक काय्वहरूमा केलन्द्रि रहकेो िर २१औ ँ
शिावदीको प्रलिसपधथी श्म बजारमा प्ररेश गन्व र सफलिा प्राप्त गन्व आरशयक पनदे  सञचार समबन्धी लसप; नरीनिम प्रलरलध र 
सचूना प्रलरलध समबन्धी लसप; उपलबध स्ोि साधनको अलधकिम उपयोग गन्व सकने लसप; नरीनिम सोच, लरलरधिा र समहूमा 
रमाउन, काय्व गन्व सकने र नेितृर लदन सकने लसपलगायि नरप्ररि्वनशील, नैलिकरान एरम ्रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि बनाउन 
सकने लरषयरसिहुरू पया्वप्त समारेश भएको दलेखदँनै । िसथ्व, लरद्मान प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमका 
पाठ्यक्रमहरूले उतपादनशील, नरप्ररि्वनशील, प्रलिसपधथी, नैलिकरान ्एरम ्रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि सक्म जनशलक्त ियार 
गनदेमा ढुकक हुने आधारहरू भलेटँदनै ।  
६. सझुाि

प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललममा रोजगारदािाहरूको पया्वप्त संलगनिा र लसपयकु्त‚ उतपादनशील, 
नरप्ररि्वनशील, प्रलिसपधथी, नैलिकरान ्एरम ् रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि सक्म जनशलक्त ियार गन्वका लालग लचत्र २ बमोलजमको 
प्रारूप प्रसिार गररन्छ ।
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७. ष्नट्कष्ग
लरद्मान अरसथामा नेपालको प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण प्रलक्रयामा 

रोजगारदािाको संलगनिा हुने गरेको भएिापलन काया्वन्रयन र मलूयाङ्कनलगायिका चर्णहरूमा र ग्ुणसिर सलुनलचिििा 
गनदे काय्वहमा उनीहरूको सहभालगिा नगणय रहकेो दलेखन्छ । तयसै गरी सञचालनमा रहकेा पाठ्यक्रमहरू लरशषेि: पेसासँग 
समबलन्धि लरषयरसिमुा मात्र केलन्द्रि भएको र रोजगारमखुी लसपहरू साथै उतपादनशील, नरप्ररि्वनशील, प्रलिसपधथी, 
नैलिकरान ् एरम ् रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि सक्म जनशलक्त ियार गन्व आरशयक पनदे लरषयरसि ु प्राथलमकिामा नपरेको 
दलेखन्छ । िसथ्व, ग्ुणसिर सलुनलचिि गनदे लनकाय, रोजगारदािा र िाललम प्रदायक संसथाहरूको संिलुलि सहकाय्व हुन सके र 
पाठ्यक्रम लनमा्व्ण गदा्व पेसासँग समबलन्धि लरषयरसिकुो साथसाथै रोजगारमखुी लसपहरू साथै उतपादनशील, नरप्ररि्वनशील, 
प्रलिसपधथी, नैलिकरान ्एरम ्रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि सक्म जनशलक्त ियार गन्व आरशयक पनदे लरषयरसि ुसमारेश गन्व सके 
राष्ट्रले खोजेको जसिो २१औ ँशिाबदीको बजारको माग सापेक् प्रलिसपधथी, उतपादनशील, नरप्ररि्वनशील, नैलिकरान ्एरम ्
रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि सक्म जनशलक्त ियार हुने लरश्वास ललन सलकन्छ ।

(लेखक : प्राष्िष्िक ष्शक्ा िथा वयािसाष्यक िाष्लम ्ररषद्का ष्नदनेशक हुनुहुनछ ।) 
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राजयको नीलिले लशक्ालाई रैज्ालनक, प्रालरलधक, वयारसालयक, लसपमलूक, रोजगारमलूक एरम ् जनमखुी बनाउने, 
सक्म, प्रलिसपधथी, नैलिक एरम ्रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि जनशलक्त ियार गनदे र लशक्ा क्ेत्रमा राजयको लगानी अलभरलृधि 
गनदे लरषयलाई महत्र लदएको छ । लशक्ामा समिा, समारेलशिा र ग्ुणसिर आजको आरशयकिा हो, जसलाई वयरहारि: 
समबोधन गनु्वपछ्व । प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम काय्वक्रमलाई रालष्ट्रय एरम ्अन्िरा्वलष्ट्रय बजार मागको 
आधारमा  सञचालनमा लयाई, ग्ुणसिरीय लशक्ा र िाललमका माधयमबाट रोजगार िथा सररोजगारी सजृना गन्व सलकएमा 
उतपादन रलृधि हुने, आयस्ोि िथा क्रयशलक्तमा सधुार हुने, समग्र आलथ्वक िथा सामालजक लरकास भई गररबी न्यनूीकर्ण 
गन्वमा ठुलो मद्ि पगुने हुन्छ । नेपालमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको आरशयकिा प्राप्त गन्व सथानीय िहको लशक्ा 
एकाइलाई स्ोि साधन यकु्त बनाई क्मिा अलभरलृधि गनु्वपनदे आरशयकिा रहकेो छ  ।  
१.्ररचय

मालनसको वयलक्ततर लरकास िथा जीरनको ियारी लशक्ाले गछ्व । लशक्ाले नै सामालजक िथा आलथ्वक लरकासको ढोका 
खोलने गछ्व । आजको हाम्ो आरशयकिा प्रालरलधक लशक्ामा पहुचँ लरसिार मात्र नभई सबै लशक््ण संसथामा लरद्ाथथीले 
ग्ुणसिरीय लशक्ा ललई सरा्वड्गी्ण लरकास गनदे अरसर प्राप्त हुने गरी उपयकु्त लशक्ाको वयरसथापन गनु्व हो ।लशक्ाको लरसिार 
भन्न ुग्ुणसिरीय लशक्ाको लरसिार भन्ने बझुनपुछ्व, ग्ुणसिरीय लशक्ा भन्न ुनै वयारहाररक िथा प्रयोगातमक लशक्ा हुन ुहो  ।

नेपालको कुल जनसङ्खयाको झन्डै ४२ प्रलिशि जनसङ्खया १६ देलख ४० रष्व उमेर समूहको र लगभग ३५ 
प्रलिशि जनसङ्खया १४ रष्व रा सोभन्दा कम उमेर समूहको रहेको छ । जनसङ्खयाको अरसथा हेदा्व आगामी 
१० रष्वसमममा काम गनदे र रोजगार बजारमा जान सकने जनसङ्खयाको अनुपाि ठुलो देलखन्छ । िर देशको लशक्ा 
प्र्णालीप्रलि युरा िथा अलभभारक लरश्वसि हुन नसकेको कुरा बसदेलन प्रालरलधक िथा उचच लशक्ा अधययन गन्व लरदेश 
जाने युराहरू र देशबाट बालहररने ठुलो रकमले पुलष्ट गररराखेको छ । सरकारी िथयाङ्कले प्रतयेक रष्व ठुलो रकम  
(४०-४५ अब्व) उचच िथा प्रालरलधक लशक्ा अधययनका लालग देश बालहर गएको देखाउँछ, अधययनका लालग 
बालहररने युराहरूको िथयाङ्क हेदा्व देशलभत्रको लशक्ाको वयरसथापन, गु्णसिरीयिा र वयारहाररकिाप्रलि लरद्ाथथी 
आश्वसि हुन नसकेको प्रसट हुन्छ । एकािफ्व  प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा क्ेत्रको लरसिार गन्वमा राजयको लगानी 
रलृधि हुँदै जाने र आकको िफ्व  युराहरू आफनो आलथ्वक लसथलिले समभर भएसमम लरदेशमै अधययन गन्व जाने र उिै 
बसने, सरदेशमा अधययन गरेर लरलभन्न पेसा वयरसायमा पदसथापना गनदे अपेक्ा गररएका युराहरू प्रमा्ण-पत्र बोकेर 
भौिँारररहने अरसथाले समग्र लशक्ा प्र्णालीमा परररि्वनको खाँचो रहेको औलंयाउँछ  । 

प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाले वयलक्तको ज्ान, लसप र अरधार्णामा परररि्वन गरी श्म बजारसँग जोड्ने 
उद्ेशय राखेको हुँदा प्रलशक््ण-लसकाइ ि महत्रपू्ण्व हुन्छ नै िर तयसको अलारा प्रलशक्ाथथीहरूलाई कामको संसारमा 
जोलडने, काम प्रलि सममान गनदे, सथानीय सिरमा उपलबध स्ोि साधनहरूमा आधाररि भएर सररोजगार हुने रोजगारी 
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सृजना गन्व सकने गरी अलभपे्रररि गराउन सकनुपछ्व  । लशक््ण पधिलिलाई पढाउनुभन्दा लसकाउनमा र पढ्नुभन्दा लसकनमा 
केलन्द्रि गराउन सकेमा मात्र लशक््ण लसकाइको उद्ेशय पूरा हुन सकछ, अन्यथा प्रालरलधक लशक्ा ललएको जनशलक्त पलन 
वयारहाररक ज्ान, लसप र वयारसालयक दक्िाको अभारमा बेरोजगार बसनुपनदे हुन्छ । समग्र लशक्ा साथै प्रालरलधक 
लशक्ाको गु्णसिरीय लशक््ण-लसकाइका लालग सथानीय िहको लशक्ा एकाइलाई स्ोि साधन समपन्न बनाई क्मिा 
अलभरलृधि गराउनु आरशयक छ । गु्णसिरीय लशक्ाको मुखय लजममेरारी लरद्ालय वयरसथापन सलमलि, प्राचाय्व र 
लशक्क/प्रलशक्कहरूको हुने भए पलन सरोकारराला सबैले लशक््ण संसथामा सञचाललि काय्वक्रमहरूको सामालजक 
बजारीकर्ण गनदे, गु्णसिरीय लशक्ा प्रदान गन्वका लालग  शैलक्क गलिलरलधमा आरशयक सुधार गन्व सललाह सुझार लदई 
सहयोग गनदे र समुदायसँगको सहकाय्वमा सरचछ प्रलिसपधा्वतमक शैलक्क रािारर्ण सृजना गनदे काय्व गराउनु सबैको 
कि्ववय हो ।लशक्ालाई वयारहाररक बनाउनमा सरोकारराला सबैको भूलमका उलतिकै महत्रपू्ण्व हुन जान्छ ।

 लरलभन्न अधययन िथा सरदेक््णले दखेाएको िथयाङ्कअनसुार कोरा सैधिालन्िक ज्ान र उचच िहको शलैक्क योगयिाले 
मात्र कुनै पलन वयलक्तले रोजगार भई आफनो सनुौलो र सखुी भलरष्यको माग्व िय गन्व नसकने भएकाले प्रालरलधक िथा 
वयारसालयक लशक्ा र िाललमका माधयमबाट रोजगार सररोजगारी सजृना गददै यरुाहरूलाई सरारलमबी बनाउन सलकन्छ 
भन्ने हो िर प्रालरलधक लशक्ालाई वयारहाररक बनाउन सलकएन र ग्ुणसिर सलुनलचिि गन्व सलकएन भने यसबाट उतपन्न हुने 
परर्णामहरू भयारह हुन सकछन ् । लरश्वमा दलेखएको यरुा बेरोजगारी र गररबीको समसयालाई समबोधन गन्व सबै जसो 
राष्ट्रहरूले प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको लरकासलाई प्राथलमकिामा राखकेो दलेखन्छ । प्रालरलधक लसपयकु्त 
जनशलक्तले सथानीय सिरमा उपलबध स्ोि साधनहरूको अतयतुिम उपयोग गरेर रोजगार सजृना गनदे, उद्मशीलिा लरकास 
गरी उतपादन र सेरा लरसिार गददै अन्य वयलक्तलाई समिे रोजगार लदई उतपादन र सेरा प्रराह गनदे अपेक्ा गररएको हुन्छ िर 
प्रालरलधक लशक्ा ग्ुणसिरीय हुन सकेन भने यसले अपेलक्ि उद्शेय परूा गन्व ि सकदनै नै झन सबै क्ेत्रमा लरनाश लनमतयाउँछ  । 

सङ्घीय संरचनाको अभयासको चर्ण समाप्त भई अबका लदनमा वयरहारमा नै प्रालरलधक लशक्ाका सबै 
काय्वक्रमहरू प्रदेश िथा सथानीय सरकारको सरालमतरमा रही सार्वजलनक-सहकारी र लनजी क्ेत्रको सहकाय्वमा 
सञचाललि हुनुपनदे आरशयकिा सरोकाररालाबाट वयक्त गररएको छ । काय्वक्रमहरूको आरशयकिा छनोट गनदे, 
योजना िजु्वमा गनदे, आरशयकिामा आधाररि भई सङ्खया िथा गु्णसिर लनधा्वर्ण गनदे, काय्वक्रम काया्वन्रयन गनदे, 
अनुगमन गनदे र वयरसथापन गनदे जसिा सबै काय्वहरू प्रदेश िथा सथानीय िहबाट हुनुपछ्व  । यसरी काय्वक्रमहरू छनोट 
गरी काया्वन्रयनमा आउँदा सथानीय आरशयकिा समबोधन गन्व सलकने, सान्दलभ्वकिा बढ्ने, काय्वक्रमप्रलिको अपनतर 
बढ्ने, गु्णसिर सुधारमा सहज हुने र काय्वक्रमको उद्ेशय प्राप्त गन्व सलकने बललयो समभारना हुन्छ  । यसका लालग 
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पूरा्वधारको रूपमा प्रदेश  िथा सथानीय िहमा साधार्ण लशक्ा र प्रालरलधक लशक्ालाई एकअका्वको पूरकको रूपमा 
ललएर जान सकने गरी लशक्ा हेनदे संयन्त्रलाई दक्, सबल र सक्म बनाइनुपछ्व   । लदगो िथा सन्िुललि लरकासका लालग 
गु्णसिरीय लशक्ा आरशयक छ र लशक्ामा गु्णसिर सुधारका लालग केही सुझारहरू यसप्रकार छन्  ।

ष्िद्यालय ष्शक्ाका ्ाठ्यक्रममा िषृ्ति अष्भमुखधीकरणको समाष्िष्टिाः उचच लशक्ा िथा प्रालरलधक िथा 
वयारसालयक लशक्ा अधययनमा जानपुरू्व लरद्ाथथीहरूले लशक्ा र रलृतिका समबन्धमा आफनो रुलच, खबुी र क्मिा पलहचान 
गरी सोका आधारमा आफूलाई ियार गन्व सकेमा मात्र प्रभारकारी लसकाइ साथै लशक्ा समपन्न गरेपलछ सहजै रोजगारमा जान 
सकने हुन्छन ्। आफनो रुलच र क्मिा पलहचान नगरी अधययन हुदँा एकािफ्व  लसकारुको अधययनमा रुलच र लगार कम हुने, 
लरषयले चाहअेनसुारको लचन्िन, मनन िथा अन्रेष्ण गन्व नसकने, लसकाइको समपन्निा र लनरन्िरिा नहुने, काममा पदसथापन 
हुन नचाहने रा नसकने र बेरोजगारी सजृना भई नैराशय आउने हुन्छ  । यसथ्व लरद्ालय लशक्ादलेख नै रलृति पथ समबन्धमा 
अलभमखुीकर्ण गराउने प्रारधान पाठ्यक्रमहरूमा समारेश गररन ुउपयकु्त हुन्छ  ।  

श्रम ्बजारको आिशयकिामा आिाररि ्ाठ्यक्रमः बजार मागमा आधाररि भएर सान्दलभ्वकिासलहि 
काय्वक्रमहरूको लरसिार गदा्व काय्वक्रमहरूमा प्रयाप्त लरद्ाथथी सहभालगिा हुने हुन्छ ।आपलूि्वमा आधाररि भएर सञचाललि 
काय्वक्रमले थप बेरोजगारी सजृना गददै छ । प्रालरलधक िथा उचच लशक्ा प्राप्त यरुाहरूको बेरोजगारीले दशेमा ठुलो सङ्कट 
लनमतयाउँछ, यसकार्ण काय्वक्रमहरू सञचालन गनु्वपरू्व सार्वजलनक िथा लनजी क्ेत्रमा खपि हुने जनशलक्तको अनमुान र 
लसपको नकसाङ्कन गरी श्म बजारको लरशे्ष्ण गररन ुर बजार मागमा आधाररि लशक्ा िथा लसप प्रदान गनु्व आरशयक छ, 
साथै सञचाललि काय्वक्रमहरूको बारेमा वयापक रूपमा सामालजक बजारीकर्ण गरी ससुलूचि गराउन ुसमिे आरशयक छ  ।

ष्शक्ण ससंथाको मज्गर िथा काय्गक्रम ्ररमाज्गनः कलिपय लशक््ण संसथाहरूले लनकै कम लरद्ाथथीहरू भना्व 
गरेर काय्वक्रम सञचालन गरेका छन ्। यसिा लशक््ण संसथाहरूमा लरद्ाथथी कम भएकै कार्णले ग्ुणसिरीय लशक्ाका लालग 
आरशयक परूा्वधारहरूमा प्रयाप्त धयान नलदइएको पलन छ । थोरै लरद्ाथथीहरू रहकेा यसिा लशक््ण संसथाहरूलाई एक आका्वमा 
गाभी प्रयाप्त परूा्वधार ियार गरी उपयकु्त भौगोललक क्ेत्रको लरद्ालयमा आरशयकिाअनसुार काय्वक्रममा समिे पररमाज्वन 
गरेर सञचालन गन्व सलकएमा लशक्ामा सहभालगिा रलृधि हुनकुा साथै ग्ुणसिरीय लशक्ा सञचालन गन्व सलकन्छ  ।

ससंथागि क्मिा अष्भिषृ््धः लशक्ा क्ेत्रमा नेितृर लरकास, प्रलशक्क प्रलशक््ण, अनगुमन िथा मलूयाङ्कनसमबन्धी 
क्मिा अलभरलृधि गररन ुआरशयक छ ।प्रालरलधक लशक्ामा प्रलशक््णरि प्रलशक्कहरू लरश्वलरद्ालयबाट ितकाल पास आउट 
भई आएका हुने, साधार्ण लशक्ाको परररेशमा काय्वरि लशक्क िथा नेितृरसँग पलन सोहीअनसुारको अनभुर हुने भएकाले 
प्रालरलधक प्रलशक्क प्रलशक््ण, काय्वक्रमहरूको अनगुमन, मलूयाङ्कन र नेितृरसमबन्धी क्मिा अलभरलृधि साथै पनुिा्वजगी 
िाललमहरू सञचालन गररन ुजरुरी दलेखन्छ । सथानीय िहको लशक्ा हनेदे लनकायलाई स्ोि साधन समपन्न गरी क्मिा अलभरलृधि 
गन्व सलकएमा मात्र लशक््ण संसथाहरूको क्मिा अलभरलृधिमा मद्ि पगुन सकछ  ।

चुसि-दुरुसि अनुगमन िथा प्रभािकारधी सञचारः भौलिक परूा्वधार, प्रलशक्क वयरसथापन िथा प्रयोगातमक लसकाइका 
लालग आरशयक पनदे शलैक्क सामलग्र आलद सबै प्रकारका अनदुान सहयोगहरू समग्र शलैक्क शलैक्क काय्वक्रमहरूको ग्ुणसिर 
सधुारका लालग उपलबध गराइएको हुन्छ । यसरी उपलबध गराइने अनदुानहरू समबन्धमा सथानीय िहको लशक्ा हनेदे एकाइलाई 
जानकारी हुनपुनदे र सो को अतयतुिम उपयोग गररएको सलुनलचिि गन्व समयमा अनगुमन गनदे वयरसथा हुनपुछ्व । यसिै लशक््ण 
लसकाइलाई प्रभारकारी बनाउन लसकाइको लनरन्िर रूपमा अनगुमन गररन ुआरशयक छ । अनगुमनबाट प्राप्त सधुार गनु्वपनदे 
कुराहरूलाई पषृ्टपोष्ण गरी समयम ैवयरसथापन गरी प्रयोगमा लयाउन सलकएमा लशक््ण-लसकाइ प्रभारकारी हुनकुा साथै िथय 
िथा िथयाङ्कहरू अद्ारलधक राखनमा मद्ि पगुछ  ।
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्रधीक्ण प्रणालधीमा ्ररिि्गनः प्रालरलधक लशक्ाका काय्वक्रमहरूमा Competency-Based Learning, 
Competency Based Evaluation प्र्णाली उपयोगमा लयाइनुपछ्व  । यस बाट लसकाइको परीक््ण गदा्व प्रयोगातमकमा 
लसकाइको मूलयाङ्कनमा बढी बल गररनुपछ्व  । परीक््ण प्र्णालीबाट प्राप्त नलिजा लरद्ाथथी िथा अलभभारकहरूलाई 
जानकारी गराइ लसप, ज्ान र अलभरलृतिका सबै सबल र कमजोर पक् प्रसटसँग जानकारी गराइ सुधार गन्व सुझाउनुपछ्व  । 
कसरी Competency Based Evaluation प्र्णाली लागु गन्व सलकन्छ भन्ने लरषयमा पलन सथानीय िहको लशक्ा 
एकाइले सहजीकर्ण गनदे गरी प्रारधानहरू ियार गररनुपछ्व   ।

प्रभािकारधी काय्गगि िाष्लम िथा औद्योष्गक प्रष्शक्ण (अपे्रष्नटष्स्): लरलभन्न लनकायहरूले सञचालन गनदे 
लसपमलूक िाललम काय्वक्रमहरू सथानीय िहको लशक्ा एकाइलाई जानकारी गराएर सञचालनमा लयाउन सकेमा यसबाट 
आरशयकिा भएका वयलक्तलाई सहभालग गराउन, डुलपलकेसन कम गन्व र पेसा वयरसाय सञचालन गन्व-गराउनमा मद्ि 
पगुछ । प्रालरलधक लरषयको प्रलशक््णमा लशक्ा प्रदायक र समबलन्धि वयरसायलबचको सहकाय्वले लसकाइमा ग्ुणसिरीयिा 
लयाउँछ ।यसमा सथालनय िहले पलुको काम गनु्वपछ्व । प्रालरलधक लशक्ामा काय्वगि िाललम र इन्टन्वलसप अलि आरशयक 
छ, िर काय्वगि िाललमलाई हामीले महत्र लदन सलकएको छैन । समबलन्धि पेसामा मन, मलसिष्क र हाि बसाउन काय्वगि 
िाललमले ठुलो भलूमका खलेछ । लरद्ालय िथा कयामपसमा लशलक्ि प्रलशलक्िहरूलाई लनलचिि समयसमम अलनराय्वरूपमा 
काय्वगि िाललम ललने वयरसथा गरी समबलन्धि उद्ोगहरूमा पठाउन ुआरशयक छ जहाँबाट प्रलशक्ाथथीले श्म बजारसँग 
पररलचि हुन, उतपादन रलृधि िथा सेरा प्रराह गन्व उद्ोगका दक् कामदारको सामीपय र प्रतयक् लनगरानीमा एउटा लनलचिि पेसामा 
आरशयक पनदे समप्ूण्व ज्ान, लसप र िदनरुूपको आचर्ण वयरहार लसकने मौका प्राप्त हुन्छ । 
२. उ्सहंार

सलंरधानले लनददेलशि गरेअनरुूप सबैका लालग लशक्ाको हक सथापना गन्व प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम 
काय्वक्रमहरूमा सरकारी-सहकारी-लनजी सहकाय्वमा पहुचँ लरसिार गरी सर्वसलुभ बनाउन र तयसको प्रलिफल ग्रामी्ण क्ते्रले प्राप्त 
गनदे गरी एकीकृि योजना िजु्वमा गररन ुआरशयक छ  । कामको संसार (World of Work) समबन्धी जानकारी गराउन, कामप्रलि 
सकारातमक धार्णा सजृना गन्व र रलृति पथसमबन्धी  जानकारी गराउन लरद्ालय लशक्ादलेख नै पाठ्यक्रमहरूमा जानकारीमलूक 
लरषयरसि ुसमारेश गरी लाग ुगनु्वपनदे आरशयकिा दलेखन्छ । प्रतयेक राड्व सिरमा सथानीयसिरमा लसपयकु्त जनशलक्तको आरशयकिा 
पलहचान गरी समबलन्धि लरषयमा प्रालरलधक जनशलक्त उतपादन गराउने वयरसथा लमलाई सररोजगार सजृना गरी ग्रामी्ण क्ते्रराट 
वयापकरूपमा भइरहकेो यरुाहरूको आप्ररासन घटाउन, उपलवध स्ोि साघनको समलुचि वयरसथापन, सेरा िथा उतपादनमा रलृधि 
गददै ग्रामी्ण क्ते्रप्रलि यरुाहरूको आकष्व्ण बढ्ने गरी राजयले परूा्वधार लरकासका काय्वक्रमहरू लयाउन ुआरशयक छ  ।

लशक्ालाई श्मसँग जोड्न समग्र लशक््ण पधिलिको ग्ुणसिर सधुार गरी बढी वयारहाररक बनाउन ुआरशयक छ । आरशयकिा 
पलहचान, बजारीकर्ण, सार्वजलनक लशक्ाको सबलीकर्ण, लरद्ालय लशक्ादलेख नै श्म प्रलि सममान सजृना हुने गरी पाठ्यक्रमहरूमा 
रलृति अलभमखुीकर्ण समारेश गनदे, लशक््ण ससंथाहरूमा परूा्वधार लनमा्व्ण, प्रयाप्त लरद्ाथथी प्राप्त गन्व नसकेका लशक््ण ससंथाहरूको 
मज्वर िथा सञचाललि काय्वक्रमहरूमा पररमाज्वन गनदे, सार्वजलनक-लनजी साझदेारीमा शलैक्क काय्वक्रमहरूको सञचालन, औद्ोलगक 
प्रलशक््णको लरसिार, शलैक्क नेितृर/ लशक्क/ प्रलशक्कहरूको क्मिा अलभरलृधि, लनयलमि अनगुमन, परीक्ा िथा मलूयाङ्कन 
प्रलरलधमा आमलू परररि्वन जसिा लरषयहरूमा सधुार गरेर लरद्ाथथी िथा अलभभारकहरूलाई दशेको लशक्ाप्रलि लरश्वसि गराउन 
सलकन्छ । यसबाट ग्ुणसिरीय लशक्ाकै लालग लाखौ ँखचदेर लरदशे जाने क्रम घट्नकुा साथै रालष्ट्रय र अन्िरा्वलष्ट्रय श्म बजारमा 
प्रलिसपधथी जनशलक्त उतपादन गरी बेरोजगारी कम गन्व सफल भइने छ । यो समग्र प्रलक्रयामा सथानीय सरकारको लजममरेारी र महत्रप्ूण्व 
भलूमका रहने भएकाले सथानीय िहको लशक्ा एकाइलाई स्ोि र साधनयकु्त सबल र सक्म बनाउन ुजरुरी छ  ।

(लेखक ः CTEVT स.ु्. प्रदेशका ष्नदनेशक हुनुहुनछ ।)
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सारांश
अन्िरा्वलष्ट्रय श्म संगठनको २०२० मा प्रकालशि प्रलिरेदनअनसुार लरश्ववयापी यरुा बेरोजगारी दर १३.६ रहकेो छ र 

लरकासोन्मखु दशेहरूमा यो समसया अझ ैबढी छ । कोलभडजसिा महामारी र संकट, लरश्ववयापी रुपमा दखेापनदे आलथ्वक 
संकटहरू िथा प्रलरलधको लिब् लरकासले बेरोजगारी दर र श्म बजारमा आरशयक पनदे लसपहरूमा परररि्वन आइरहकेो छ 
यो अझ ैबढ्दो छ । ड्ाइभरलबलहन कार र मालनस नभएको लडपाट्वमने्टल सटोरका अभयासहरू शरुु भइसकेका छन ्। हाल 
हाम्ो सन्दभ्वमा भइरहकेा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको पहुचँ र ग्ुणसिरका प्रयासहरू अबको श्म बजारका लालग 
आरशयक पनदे लसप लसकाउन पया्वप्त नभएको दलेखएका छन ् । अरधार्णागि, नीलिगि, काया्वन्रयन, शासन सञचालन 
र वयरसथापन िथा लरति वयरसथापनका लरषयमा थपैु्र अलमल र असपष्टिा छन ् । पहुचँ र ग्ुणसिरलाई सँगै लैजानपुनदे 
आरशयकिा छ िर हाम्ो सन्दभ्वमा पहुँचमा मात्र धयान लदइएको छ, िथालप समिामूलक पहुँच सुलनलचिि हुन सकेको 
छैन । साधार्ण लशक्ाको िलुनामा खलच्वलो हुने भएकाले पलन यसको ग्ुणसिर, श्म बजारको माग अनकूुलको लसप लरकास 
र सररोजगारीका लरषयमा लरशषे धयान लदन ुआरशयक छ जनु लरषयमा हाम्ो सन्दभ्वमा प्रालथमकिामा पन्व सकेको छैन । 
ष्िषय प्रिेश

लशक्ालाई यसको प्रकृलिका आधारमा औपचाररक, अनौपचाररक र अलनयलमि गरी ३ प्रकारमा लरभाजन गनदे गररएको 
छ । अधयापन गराइने लरषयका आधारमा साधार्ण र प्रालरलधक गरी २ प्रकारमा लरभाजन गररन्छ भने िहगि आधारमा 
लरद्ालय लशक्ा र उचच लशक्ा भलनन्छ । लरद्ालयमा लशक्ामा पलन िहगि रुपमा आधारभूि र माधयलमक भन्ने 
गररएको छ । माधयलमक लशक्ालाई पलन साधार्ण, संसकृि र प्रालरलधक िथा वयारसालयक गरी ३ प्रकारको वयरसथा गररएको 
छ । यसिै उचच लशक्ालाई पलन साधार्ण र प्रालरलधक गरी लरषयका आधारमा दईु र िहगि रुपमा सनािक, सनातिकोिर, 
लरद्ाराररलध भन्ने गररन्छ । लशक्ाका यी लरलभन्न सररुप, प्रकारहरूमधये यो आलेख खास गरी प्रालरलधक र वयारसालयक 
लशक्ाका लरलभन्न अरधार्णागि पक्हरूमा केलन्द्रि छ ।

वयारसालयक लशक्ा, वयारसालयक िाललम, प्रालरलधक लशक्ा, परू्व वयारसालयक लशक्ा, प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लशक्ा, लसपमलूक िाललमजसिा लरलभन्न अरधार्णाहरू र शबदहरूको प्रयोग भइरहकेो पाइन्छ । यो क्ेत्रमा प्रयोग हुने 
शबदमा केही लरलभन्निा भए पलन खासगरी परू्व वयारसालयक लशक्ा, वयारसालयक िाललम र प्रालरलधक लशक्ाका ३ रटा 
अरधार्णा बढी प्रयोगमा रहकेो पाइन्छ । कलिपय सन्दभ्वमा यसका लरलभन्न अरधार्णाहरूले हामी अलमललएका हुन्छौं । 
प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम (Technical and Vocational Education and Training-TVET) 
अन्िरालष्ट्रय सिरमा बढी र औपचाररक प्रचलनमा रहकेो दलेखन्छ । यनेुसको र आइएलओले TVET लाई साधार्ण लशक्ाको 
अलिररक्त लरज्ान र प्रलरलध, वयरहाररक लसप, लरलभन्न पेसाका लालग आरशयक पनदे ज्ान र आलथ्वक िथा सामालजक लसप 
लसकनलुाई प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको रूपमा पररभालषि गरेको छ । TVET refers to “aspects of 
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the educational process involving, in addition to general education, the study of technologies and 
related sciences, and the acquisition of practical skills, attitudes, understanding and knowledge 
relating to occupants in various sectors of economic and social life" (UNESCO 1989).
(क) ्ूि्ग वयािसाष्यक ष्शक्ा

परू्व वयारसालयक लशक्ा खास गरी लरद्ाथथीको वयरसायप्रलिको अलभरुलच जगाउन र लरलभन्न पेसा वयरसायको जानकारी 
लदने उद्ेशयले लदने गररन्छ । पूर्व वयारसालयक लशक्ामा वयारसालयक लसप लसकाउने काम गररदैनँ र यसको उद्ेशय पलन 
तयो होइन । कलिपय दशे िथा लशक्ा प्र्णालीमा यसलाई लरद्ालयको औपचाररक पाठ्यक्रमम ैसमारेश गररएको हुन्छ भने 
कलिपयमा यसलाई कुनै लरषयमा आबधि गनदे रा लरद्ालयहरूले अलिररक्त समयमा यसको बारेमा जानकारी लदने गछ्वन ्। 
नेपालमा लरद्ालय लशक्ाको लनमन माधयलमक िहमा यो लरषयको लशक््ण गररन्थयो । तयसले के कसिो प्रभार पारेको लथयो 
भन्ने कुनै अधययन भएका ि छैनन ्िर तयसबाट अपेक्ाकृि उद्शेय हालसल नभएको दलेखन्छ । शलैक्क सत्र २०६९ बाट पेसा, 
प्रलरलध र वयरसाय लरषय अधयापन गराइएको लथयो भने हाल हटाइएको छ । उक्त लरषय पलन पेसाप्रलि अलभरुलच जगाउने 
र परामश्व लदने काय्वमा प्रभारकारी भएको पाइएन । यसको मखुय कार्ण अरधार्णागि असपष्टिा, लरषयरसिकुो छनोट र 
लशक््ण लसकाइ प्रलक्रयाको कमजोरी हो । ओइलसलड (२००२) ले परू्व वयारसालयक लशक्ालाई श्म बजारका लालग लसप 
लरकास गनदे काय्वक्रम होइन भनी उललेख गरेको छ । Prevocational education is mainly designed to introduce 
participants to the world of work and to prepare them to entry into further vocational or technical 
programs. Successful completion of such programs does not lead to a labor-market relevant 
vocational or technical qualification.
(ख) वयािसाष्यक िाष्लम

वयारसालयक िाललमले खास गरी छोटो अरलधका लसप मात्र लसकाउने िाललमहरूलाई बझुाउँछ । कलिपय अरसथामा 
यसलाई वयारसालयक लशक्ा पलन भन्ने गरेको पाइन्छ । लसपको िह र लसपका क्ेत्रहरूका आधारमा १९० घणटामालथको 
समयारलधका लसपमलूक िाललमलाई वयारसालयक िाललमको रुपमा रगथीकर्ण गररन्छ । लशक्ा र िाललम यी दईु शबदको 
अथ्व नै फरक हुने भएकाले वयारसालयक लशक्ाले औपचाररक लशक्ालाई बझुाउँछ भने वयारसालयक िाललमले लसप लसकने 
र सररोजगार िथा रोजगारीमा संलगन हुने कामलाई बझुाउँछ । नेपालमा यसिा छोटो अरलधका वयारसालयक िाललम लदने 
काय्वक्रम अन्िग्वि लसलाइ बनुाइ, पललमबङ, रायररङ, कुलकङ, पाल्वर लगायिका दज्वनौ काय्वक्रम सञचाललि छन ्। यसिा 
लसपमलूक िाललमहरू लरद्ालयबालहर रहकेा िथा छोडेका लगायिका समहूलाई ललक्ि गररएको हुन्छ । यी छोटो अरलधका 
िाललम सञचालनका धरैे थरर मोडेलहरू सञचालनमा छन ्। बजारको मागअनरुुप यसिा छोटो अरलधको िाललम सञचालन 
गररए पहुचँ र ग्ुणसिरीयिाका दृलष्टले पया्वप्त भएको छैन । 
(ग) प्राष्िष्िक ष्शक्ा

प्रालरलधक लशक्ाले कृलष, रन, इलन्जलनयररङ, मलेडलसन जसिा सामान्य लसपले मात्र नपगुने, सैधिालन्िक र वयरहाररक 
लसप दरुैको उलतिकै महत्र हुने लरषयहरूलाई बझुाउँछ । प्रालरलधक लशक्ा खास गरी औपचाररक शलैक्क संसथाहरूबाट 
उपलबध गराइन्छ । यसको उचच लशक्ाको मालथललो िहसमम सञचालन हुन्छ । नेपालमा लरलभन्न लरश्वलरद्ालयमा अधयापन 
गराइने कृलष िथा रन, मलेडलसन, इलन्जलनयररङ, लरज्ान िथा प्रलरलधलाई प्रालरलधक लशक्ाको रुपमा समहूकृि गररएको छ । 
लरश्वलरद्ालय अनदुान आयोगको प्रलिरेदन २०२०।२१ अनसुार उचच लशक्ाको कूल भना्वको २३ प्रलिशि मात्र प्रालरलधक 
उचच लशक्ामा भना्व भएका छन ्। 
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नेपालमा प्रालरलधक र वयारसालयक लशक्ाको लाम ैइलिहास छ, िर लसपयकु्त जनशलक्त उतपादन भइरहकेो छैन । काय्वसथलम ै
िाललम लदएर लसपयकु्त जनशलक्त उतपादन गनदे (एपे्रलन्टसलसप मोडल) िथा पढाइ र काम सँगै गनदे (combining classwork 
with work experience as an apprentice- dual VET) का ढाँचाहरू अरलमबन भएका छैनन ्। सङ्खयातमक रुपमा 
प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमप्राप्त जनशलक्त उतपादन भए पलन श्म बजारमा सलजलै लबकने जनशलक्त उतपादन 
भएको छैन । उतपालदि जनशलक्तमा श्म बजारको माग अनसुारको लसप र ग्ुणसिरीयिा छैन । प्रालरलधक लशक्ा िथा िाललम 
समपन्न गरेर प्रमा्णपत्र ललएर फेरर पलन जाँलगरकै खोजीमा भौिाररएको हुन्छ । सथानीय सिरमा उपलबध साधन स्ोिको 
उपयोग, लघ ुउद्म, सररोजगारी, आय आज्वन र उद्मशीलिाका पक्हरू धरैे नै पछालड परेका छन ्। प्रालरलधक लशक्ा िथा 
वयारसालयक िाललमको सान्दलभ्वकिा (Relevancy), समिामलूक पहुचँ (Equitable Access), ग्ुणसिर (Quality), 
शासन सञचालन र साझदेारी (Governance and Partnership) र लरति वयरसथापनका (Financial) पक्हरूमा काम 
हुन सकेको छैन । सङ्खयातमक लरसिार भएपलन ग्ुणसिरको पक् कमजोर हुनकुो साथै लरद्ाथथीले महगँो शलुक लिनु्वपनदे 
अरसथा रहकेो छ । लदगो लरकासको लक्य ४ को ४.३ ले ग्रह्णयोगय प्रालरलधक र वयारसालयक लशक्ामा समान पहुचँ (Equal 
Access to Affordable Technical Vocational and Higher Education) को उललेख गरेको छ । 
समसया िथा सिालहरू

कुन काय्वक्रम कुन लनकायले कुन ढाँचामा सञचालन गनदे अरधार्णागि असपष्टिा रहकेो छ । लगानीको ढाँचा, 
वयरसथापन र सञचालनका फरक फरक अभयास छन ्। लशक्ालयको सङ्खया थप गनदे काम प्राथलमकिामा छ । 

िाललम सञचालन गनदे लरलभन्न लनकाय र पररयोजनहरूबीच समन्रयको अभार छ । एउटै वयलक्त पटक पटक िाललममा 
सहभागी हुने िर सररोजगारी र उद्मशीलिामा सहभागी नहुने र बाह्य रोजगारी उपलबध नहुने अरसथा छ । सथानीय सिरमा 
साधन स्ोि, सथानीय लसपको पलहचान र िी लसपको समयानकूुल आधलुनकीकर्णका लरषयहरू समलेटएका छैनन ्। 

श्म बजारको माग अनसुारको जनशलक्त प्रक्ेप्ण भएको छैन । हाल सञचाललि लरलभन्न प्रालरलधक लशक्ालयमा 
आरशयक भना्व क्मिाअनसुार भना्व भएका छैनन,् । लसलटइलभटीको लडपलोमा िफ्व का काय्वक्रममा कूल भना्व क्मिाको ६२ 
प्रलिशि, लप्र लडपलोमािफ्व  ४२ प्रलिशि र सामदुालयक लरद्ालयमा सञचाललि माधयलमक िहको प्रालरलधक लशक्ामा ४५ 
प्रलिशि लरद्ाथथी मात्र भना्व भएका छन ्।  नयाँ लशक्ालय खोलने काय्व लनरन्िर छ । आरशयकिा पलहचान, नकसाङ्कन, लसप 
रगथीकर्ण, काय्वक्रम सञचालन र लगानीको ढाँचा िय गन्व सघन अधययनको  भएको छैन । 

एउटै लशक्ालय/लरद्ालयमा २ फरक लनकायका र फरक प्रकृलिका प्रालरलधक लशक्ा र िाललमका काय्वक्रमहरू सञचालन 
भएका छन ्। शलुक, पाठ्यक्रम, परीक्ा प्र्णाली र सञचालन प्रलक्रयामा लभन्निा छ । लरषयको सान्दलभ्वकिा कमजोर छ । 
वयरहाररक अभयास काया्वन्रयनमा आएकै छैन । ग्ुणसिरीय प्रलशक्क उतपादन संयन्त्र लरकास भएको छैन । प्रलशक्कको 
प्रालप्त (acquisition), लरकास (development) र लदगोपना (sustain) अझ बढी चनुौिीप्ूण्व दलेखन्छ । 

अबको ५, १० रष्वपलछको श्म बजारमा कसिा लसप र जनशलक्त आरशयक पछ्वन, प्रलरलधको लरकासले लसपमा कसिा 
परररि्वन लयाइरहकेो छ । श्मबजारको माग अधययन भएको छैन र भएका केही अधययनहरूले यसका सबै पक् समटेन सकेका 
छैनन ्। लशक्ालय/लरद्ालयहरूमा भना्व क्मिा अनसुारको लरद्ाथथी भना्व नहुनकुा धरैे कार्ण हुन सकलान । माधयलमक िह 
अधययन गदा्वकै रखि भलरष्यको पेसा वयरसाय छनौट गन्व पररपकरिा समिे पगुेको हुदँनै । लरद्ाथथीको रुलच, आरशयकिा र 
चाहना लरपरीि प्रभारकारी परामश्व उपलबध नगराई लशक्ालय सञचालनकै लालग पलन लरद्ाथथी भना्व गनु्वपनदे अरसथा लसज्वना 
भएको छ । उतपालदि जनशलक्तले बजारमा रोजगारी पाएको छैन । सररोजगारी र उद्मशीलिा लरकास हुने गरी काय्वक्रम 
लरकास भएका छैनन ् । लशक्ालय/लरद्ालयको भौलिक परूा्वधार, प्रलशक्क उपलबधिा, लरषयको सान्दलभ्वकिा, रोजगारी 
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र श्म बजार अधययन नगरी गररएको पहुचँ लरसिारले लरद्ाथथीलाई आकष्व्ण गन्व सलकएको छैन । पाठ्यक्रमको ढाँचा र 
मलूयाङ्कन प्र्णालीको रारेमा अधययन हुन सकेको छैन । 

वयारसालयक िाललमका लरषयहरू र उचच लशक्ािफ्व  लनरन्िर जाने प्रालरलधक लशक्ा र अनभुर र लसप क्मिाका आधारमा 
वयारसालयक िाललमको समकक्िा लनधा्वर्ण गन्वका लालग न्यनूिम लसप, लसपको रगथीकर्ण हुन सकेको छैन । 

लरद्ालय िहको प्रालरलधक लशक्ाले सोझ ैउचच िहको प्रालरलधक लशक्ामा जाने हो रा काम गददै उचच लशक्ामा जाने हो 
रा तयसरी काम गददै जानेको उचच लशक्ा फरक हुने हो रा एउटै ? अरधार्णागि पक् सपष्ट छैन । लरद्ालय िहमा प्रालरलधक 
धार अधययन गरेर सोही लरषयको उचच लशक्ाका लालग लरश्वलरद्ालयका प्ररेश परीक्ामा सहभागी हुने िर तयो प्ररेश 
परीक्ाको ललक्ि रग्व र पाठ्यक्रम साधार्ण लरज्ानिफ्व को लरद्ाथथी हुने भएकाले यसको अरधार्णागि अन्यौलिा रहकेो छ । 

अबको श्म बजारका लालग आरशयक पनदे digital competencies, innovation competencies, 
consulting competencies, leadership competencies, market/business competencies, tech 
disruptive competencies, socio-emotional competencies, professional and technical 
competencies (UNESCO-UNEVOC, 2020) हरू हाम्ो प्रालरलधक र वयारसालयक लशक्ाको पाठ्यक्रममा 
अझै पया्वप्त समारेश भएका छैनन् । भएका केही सक्मिाहरू पलन लरद्ाथथीमा हुनुपनदे जलि लरकास भएका छैनन् । यी 
सक्मिामा आधाररि पाठ्यक्रम पररमाज्वन लढला हुँदै छ । 
भािधी काय्गष्दशा :

अरधार्णागि सपष्टिा आरशयक छ । कुन िहका लरद्ाथथीहरूका लालग कसिा लसप लसकाउने?  उचच प्रालरलधक 
लशक्ाको आधार के हुने ? लरश्वलरद्ालयकै क्मिा रलृधि गरेर प्रालरलधक लशक्ालाई प्रभारकारी बनाउने रा धेरै 
प्रकारका संसथामाफ्व ि धेरै प्रकारका काय्वक्रम सञचालन गनदे । वयारसालयक िाललम, प्रालरलधक लशक्ालाई अलग 
अलग अरधार्णामा फरक फरक संसथाहरू माफ्व ि सञचालन गनदे रा धेरै थरी मन्त्रालय रा संसथाहरू संलगन हुने ? 
गु्णसिरको दृलष्टले यो पक्मा धयान लदनु आरशयक छ । 

िेह्र रष्व उमरेको (कक्ा ९ मा प्ररेश गदा्व) लरद्ाथथी आफनो रुलच पलहचान गन्व, भलरष्यको लालग आफनो पेसा छनोट गन्व र 
प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा पढ्ने रा साधार्ण लशक्ा पढ्ने भनेर लन्ण्वय गन्व पररपकर भइसकेको हुदँनै । कक्ा ८ समम 
अधयापन गररएका लरषय र शलैक्क प्र्णालीले उसको रुलच र भलरष्यको योजनासमबन्धी कुनै परामश्व रा अलभरलृति परीक््ण 
भइसकेको हुदँनै । यस अथ्वमा कक्ा ९ मा वयारसालयक िाललम र प्रालरलधक लशक्ाका सबै खाले अरधार्णाहरू लसकाउने, 
परामश्व लदने, फाइदा, बेफाइदा, सररोजगारी रा उद्मशीलिा के हुनपुछ्व भन्ने लरषयमा बझुाउने र ३ रषदे काय्वक्रम सञचालन 
गदा्व कक्ा १०, ११ र १२ मा प्रालरलधक लशक्ािफ्व  जाने गरी काय्वक्रम िय गनु्व उपयकु्त हुन्छ । 

पढ्द,ै कमाउँद ैगनु्वपनदे अरसथाका लरद्ाथथीहरूका लालग िय गररने काय्वक्रम र तयसमा सहभागी नभई लनरन्िर पढाइ मात्र 
पलन गन्व सकने लरद्ाथथीका लालग ऐलचछक रुपमा तयसिा काय्वक्रममा सहभागी हुने गरी काय्वक्रमको ढाँचा लरकास गररनपुछ्व । 
अथरा पलहलो १ रष्व लशक्ालयमा पढ्ने र पलछलला २ रष्व काय्वसथलम ैपढ्द ैकमाउँद ैकाय्वक्रम माफ्व ि लनरन्िर रुपमा लसप 
लसकने र अधययन गनदे ढाँचा लरकास र काया्वन्रयन गनु्व आरशयक छ । लरद्ाथथीका लालग समभर भएसमम ललचला काय्वक्रम 
सञचलान गररनपुछ्व । 

साधार्ण लशक्ा पलढरहकैे लरद्ाथथीले अलिररक्त समय वयारसालयक लसप लसकने गरी लशक्ालयम ैिाललम मात्र ललने गरी 
(छोटो अरलध) लसप लसकने पधिलि आरशयक छ । उदाहर्णको लालग एउटा कुनै लरद्ालयमा इलेलकट्रकल इलन्जलनयररङ 
लरषयको पढाइ हुन्छ । प्रालरलधक लशक्ािफ्व  भना्व भएका लरद्ाथथीले २ रषदे उक्त कोष्व अधययन गछ्वन भने साधार्ण लशक्ाकै 
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कुनै लरद्ाथथीले सोही लरद्ालयमा इलेलकट्रलसयनका आधारभिू लसप मात्र लसकने गरी ६ मलहने छोटो अरलधका िाललम पलन 
लदन सलकने वयरसथा हुनपुछ्व ।

प्रालरलधक लशक्ा साधार्ण लशक्ाको िलुनामा बढी खलच्वलो हुने भएकाले यसबाट उतपालदि जनशलक्त बजारमा खपि 
हुनै पछ्व । यसका लालग बजारका लसप के के हुन ्? बजारको माग के हो ? बजारमा कसिा जनशलक्त आरशयक छ ? बजार 
सरदेक््ण अलनराय्व हुन्छ । सथानीय सिरमा सररोजगारी िथा उद्मशीलिाका लक्रयाकलाप हुन नसकने प्रालरलधक लरषयहरूको 
अधयापनमा लरशषे खयाल गनु्व आरशयक छ । 

हाल १५ भन्दा बढी मन्त्रालय, प्रदशेका लरलभन्न लनकायहरू प्रालरलधक लशक्ा र वयारसालयक िाललमका क्ेत्रमा 
लक्रयालशल छन ् । प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम परीषदक्ा सबै खाले शलैक्क संसथाको (आलंगक, लनजी, 
साझदेारी, सामदुालयक लरद्ालय, छोटो अरलधका िाललम सञचालन गनदे) सङ्खया हजारभन्दा बढी छ । अलधकांश संसथाको 
भौलिक परूा्वधार कमजोर छ । ग्ुणसिरीय प्रलशक्कको अभार छ । वयरहाररक अभयास एकदम ैकम मात्र हुने गछ्व । अनगुमन, 
मलूयाङ्कन र ग्ुणसिर सलुनलचििको लरषय अझ कमजोर छ । एउटै लनकायबाट यिी धरैे संसथा र काय्वक्रम सञचानल हुदँा 
तयसको प्रभारकारी अनगुमन िथा लनयमन र ग्ुणसिर कायम हुन सकेको छैन । क्ेत्रगि रुपमा लरषय लरलशष्टीकृि लनकायहरू 
सञचाल गनु्व आरशयक छ । 

प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्र लशक्ा मन्त्रालयमाफ्व ि लरलभन्न पररयोजना सञचलनमा छन ्। िी 
कलिपय परीयोजनाहरूमा दोहोरोपना छ । काय्वक्रम र स्ोिमा मात्र नभई काया्वन्रयनको ढाँचा फरक फरक छ । पररयोजनाहरूको 
सञचालन गनदे सरालमा सपष्ट नीलि िय गररन ुआरशयक छ । 

लरषय लरलशष्टीकृि संसथा र तयसका लालग सरायति र सबल लनकायहरूको सथापना िथा सञचालन गन्वका लालग 
िीनै िहका सरकारको संयकु्त प्रयास आरशयक पछ्व । वयारसालयक िाललम केन्द्रहरू लरषय लरलशष्टीकृि रुपमा दशेका 
१०० सथानमा (नकसाङ्कन) सथापना गनदे । िी केन्द्रहरूमा न्यनूिम सञचालन खच्व िीनै िहका सरकारले लगानी गनदे िर 
प्रलशक्ाथथीहरूका लालग आरशयक खच्व सथानीय सरकार र प्रलशक्ाथथी दरुैको साझदेारी हुने ढाँचा रा ऋ्ण (लसप लसकेपचिाि 
आय आज्वनबाट लिनदे) को वयरसथा गनदे । 

संघमा एक वयारसालयक िाललमको लनयामक लनकाय र सबै प्रदशेमा सबैखाले वयारसालयक िाललम सञचालनका 
लनकायहरू िथा आरशयकिाका आधारमा सथानीय िहमा लनयलमि रुपमा छोटो अरलधका िाललम सञचालन गनदे ढाँचा िय 
गररन ुआरशयक छ । कुनै एउटा पररयोजना सञचालन गरेर केही हजार वयलक्तलाई लसप लसकाउने ढाँचाले वयारसालयक लसप 
लरकासमा दीघ्वकालीन योगदान पगुन सकदनै । 
ष्नट्कष्ग :

श्मबजारमा सलजलै लबकने, सररोजगारउन्मखु, उद्मशीलिािफ्व  अलभपे्रररि र एककाइसौ शिाबदीको बजारका लालग 
सहुाउँदो जनशलक्त उतपादन गनदे काममा लशक्ा प्र्णाली कमजोर हुदँ ै गएको छ । प्रलरलधले श्म बजारलाई र श्म लसपमा 
परररि्वन गरररहकेो छ । िी परररि्वन समबोधन हुने गरी वयारसालयक लसप र प्रालरलधक लशक्ालाई समायोजन गनु्व आरशयक 
छ । यस क्ेत्रको नीलि लनमा्व्णमा श्म बजारको आरशयकिा पलहचान गददै अथ्व राजनीलि र सामालजक पक्लाई समिे समबोधन 
गनु्व महत्रप्ूण्व हुन्छ । प्रालरलधक लशक्ा र वयारसालयक िाललमको पहुचँ भन्दा ग्ुणसिर बढी महत्रप्ूण्व हुन्छ । लसप हालसल गरेर 
श्म बजारमा नलबकने अरसथा हुन ुहुदँनै । काय्वसथलम ैिाललम लदने र काममा सहभागी गराउने रा सररोजगारीमा सहभागी हुन 
सकने लसपयकु्त जनशलक्त उतपादन अबको लक्य हुनपुछ्व । 

(लेखक : शैष्क्क गुणसिर ्रधीक्ण केनद्रका शाखा अष्िकृि हुनुहुनछ ।)
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१. ्ररचय
लरद्ालय लशक्ामा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको प्रबन्धबाट काय्वमूलक, वयारहाररक प्रालरलधक िथा 

वयारसालयक लसपयुक्त जनशलक्त उतपादन गरी श्म बजारमा सहज प्ररेशको समभारना बढाउन, शैलक्क उतपादनको 
गु्णातमकिा रलृधि गरी लरद्ालय िहबाट प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको सञचालन गरी रोजगारमूलक 
जनशलक्त उतपादन गरी देशको गररबी घटाउन योगदान पुर ्याउँछ । माधयलमक िहको लशक्ामा साधार्ण र प्रालरलधक 
लशक्ाको वयरसथाअनुसार सैधिालन्िक पक्मा मात्र केलन्द्रि नभएर सैधिालन्िक ज्ानसँगै प्रयोगातमक लसपसँग केलन्द्रि 
गररनु आरशयक भएको छ । प्रालरलधक क्ेत्रमा आरशयक पनदे आधारभूि िथा मधयम सिरीय जनशलक्त उतपदान गददै 
काय्वमूलक वयारहाररक प्रालरलधक िथा वयारसालयक लसपलाई श्म बजारमा सहज प्ररेश बढाउन र शैलक्क उतपादनको 
गु्णातमकिा रलृधि गनदे काम र लशक्ालबचको मनोरैज्ालनक खाडल कम गनदे कामकाजी लशक्ाको वयरसथासँगै सथानीय 
पेसा र वयरसायको आकष्व्ण बढाउँदै रोजगारीको दायरालाई फरालकलो गरी गररबी न्यूनीकर्णमा योगदान लदने 
उद्ेशयका साथ नेपाल सरकार, लशक्ा लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रलाय, लशक्ा िथा मानर स्ोि लरकास केन्द्र (सालरकको 
लशक्ा लरभाग) माफ्व ि २०७० सालदेलख प्रालरलधक धार कक्ा ९ बाट सञचालन गरी लरद्ालय िहमा प्रालरलधक 
िथा वयारसालयक लशक्ाको छुटै् धारको रूपमा सञचालन गररएको छ । प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ालाई 
लरसिार गरी एक सथानीय िह एउटा प्रालरलधक लरद्ालयको अरधार्णाको नीलिलाई काया्वन्रयन गददै सङ्घ प्रदेश र 
सथानीय िहलबचको समन्रय सहकाय्वबाट प्रालरलधक िथा वयारसालयक धारको लशक्ालाई गु्णसिरीय बनाई गरी खाने 
लशक्ािफ्व  अगालड बढ्नुपनदे आरशयकिा रहेको छ ।
२.  प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ाको  सानदष्भ्गकिा

प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको लरकासको क्रमको झन्डै साि दशकभन्दा बढीको इलिहास अधययनले दशेमा 
भएका लरलभन्न परररि्वनसँगै लशक्ामा पलन परररि्वन गरी समयसापेक् र प्रालरलधक लशक्ालिर अगालड बढ्ने जमकको गरेको 
पाइन्छ । रा्णा शासन कालदलेख हालसमम आइपगुदासमम दशे लरकासको मखुय आधार लशक्ालाई सरीकार गरेको पाइन्छ । 
प्रजािन्त्रको सथापनासँगै गलठि रालष्ट्रय लशक्ा आयोगको प्रलिरेदन २०११, पञचायिी वयरसथाको सरुुरािसँगै गठन भएको 
सरा्वङ्गी्ण रालष्ट्रय लशक्ा आयोग २०१८, नयाँ लशक्ा पधिलि योजना २०२८, शाही लशक्ा आयोग २०४० लगाएिका थपैु्र 
शलैक्क सधुारका प्रयास भएको पाइन्छ । दशेलाई आरशयक पनदे जनशलक्त उतपादनमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको 
महत्र सबै प्रलिरेदनहरूले सरीकार गरेका छन ्।

प्रजािन्त्रको पनुसथा्वपनासँगै रालष्ट्रय लशक्ा आयोग २०४९ गठन भई लशक्ालाई समय सापेक् बनाई प्रालरलधक लशक्ालाई 
अझ वयापक र ग्ुणसिरीय बनाउन लनजी सिरमा समिे प्रालरलधक लशक्ाको लरसिार गरेको पाइन्छ । प्रजािन्त्रको पनुसथा्वपनापलछ 
गलठि आयोगहरूले लशक्ालाई प्रालरलधक र वयारसालयक धारिफ्व  लैजानपुनदे कुरालाई सरीकार गरी सोहीअनरुूपका 
योजनाहरू काया्वन्रयनमा लयाएको पाइन्छ । लर. सं. २०६२।६३ को राजनीलिक परररि्वनपलछ लशक्ा क्ेत्रमा वयापक परररि्वन 
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गन्व प्रालरलधक र वयारसालयक लशक्ालाई कामको संसारसँग जोड्द ैअन्िरा्वलष्ट्रय प्रलिबधििाको काया्वन्रयन गन्व लरद्ालय क्ेत्र 
सधुार काय्वक्रम हुदँ ैलरद्ालय क्ेत्र लरकास काय्वक्रमका रूपमा हाल सञचालनमा रहकेो छ । यस काय्वक्रमको माधयमबाट 
प्रालरलधक ज्ान लसपमा आधाररि लशक्ा आजको आरशयकिा हो भन्ने मान्यिालाई सरीकार गददै सैधिालन्िक ज्ानले मात्र हनै 
अबको लशक्ा गरेर खाने कामको संसारसँग जोड्द ैरोजगारउन्मखु सररोजगार यकु्त हुन ुआरशयकिा हो भन्ने मलू मम्वका साथ 
लर. सं. २०७० बाट लरद्ालय िहमा प्रालरलधक धार सञचालनको वयरसथा लमलाइएको छ ।

नेपालको संलरधानले समाजरादप्रलि प्रलिबधि रही समधृि राष्ट्र लनमा्व्ण गन्व सङ्घीय लोकिािलन्त्रक ग्णिन्त्रातमक 
शासन वयरसथाको माधयमद्ारा लदगो शालन्ि, सशुासन लरकास र समबलृधिको रालष्ट्रय आकाङ्क्ा परूा गन्व संलरधान जारी 
भई काया्वन्रयनको चर्णमा रहकेो छ । संरैधालनक वयरसथालाई काया्वन्रयनमा लयाउन लशक्ालाई प्राथलमकिाको क्ेत्रमा 
राखी लरद्ालय सबलीकर्ण गनदे लशक्ालाई रैज्ालनक, वयारहाररक,रोजगारीउन्मखु बनाउँद ैआलथ्वक समलृधिसँग जोडी गररबी 
लनरार्णमा केलन्द्रि गनदे नीलि ललएको छ । यसैको परर्णामसररूप लरद्ालय िहमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा लदन 
दशे भररका ४८४ ओटा सामदुालयक लरद्ालयहरूमा काय्वक्रम सञचालन गररएको छ । एउटा सथानीय िहमा कमिीमा एक 
प्रालरलधक लरद्ालयको नीलिलाई काया्वन्रयनमा लयाई ६०७ (CTEVT समिे)  ओटा सथानीय िहमा प्रालरलधक लशक्ाको 
पहुचँ लरसिार भएको छ । 
२.१ प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ाको ्ररचय र सानदष्भ्गकिा
२.१.१ प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ाको ्ररचय

दशे लरकासको लनलमि लशक्ा अलनराय्व र अपररहाय्व छ । लशक्ा लरकासको मरेुदणड र अतयारशयक परूाधा्वर पलन 
हो । दशेलाई आरशयक पनदे असल, योगय, सक्म जनशलक्त उतपादनमा टेरा परु ्याउन आलथ्वक सामालजक सांसकृलिक एरम ्
परूाधा्वर लरकासका लालग आरशयक जनशलक्त उतपादन गरी आलथ्वक समलृधि, सशुासन, लरकास र लदगो शालन्िको लक्य 
हालसल गराइ समधृि नेपाल, सखुी नेपालीको अठोटलाई परूा गन्व रोजगारउन्मखु लसप लरकास उद्मशीलिाको लरकास िथा 
आलथ्वक रूपान्िर्णमा सहयोग गरी मलुकुको समग्र लरकासमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको भलूमका महत्रप्ूण्व 
रहन्छ । आलथ्वक, सामालजक रूपान्िर्णको सङ्कलपलाई सफल बनाउन लरद्ालय िह दलेख नै प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लशक्ालाई समारेश गनु्वपनदे कुरामा कुनै मिभदे छैन ।

नेपालको संलरधानमा वयरसथा गररएका लशक्ासमबन्धी मौललक हकहरू आलथ्वक, सामालजक रूपान्िर्णको 
एजेन्डा, लदगो लरकास लक्य प्रालप्तको प्रलिबधििा, पन््धौ ँयोजना, सन् २०२२ समम अलि कम लरकलसिबाट लरकाशील 
राष्ट्रमा सिरोन्नलि हुने लक्य िथा सन् २०३० समम मधयम आय भएको राष्ट्रमा सिरोन्नलि गनदे रालष्ट्रय सङ्कलपका 
साथ अगालड बड्ने नीलि एरम् अन्िरा्वलष्ट्रय मञचमा वयक्त गरेका प्रलिबधििाको काया्वन्रयन गददै लरद्ालय लशक्ामा 
प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको प्रबन्धबाट काय्वमूलक, वयारहाररक, प्रालरलधक िथा वयारसालयक लसपयुक्त 
जनशलक्त उतपादन गरी श्म बजारमा सहज प्ररेशको समभारना बढाउन, शैलक्क उतपादनको गु्णातमकिा रलृधि गरी 
लरद्ालय िहबाट प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको माधयमबाट रोजगारमूलक जनशलक्त उतपादन गरी देशको 
गररबी घटाउन योगदान पुर ्याउँछ । माधयलमक िहको लशक्ामा साधार्ण र प्रालरलधक लशक्ाको वयरसथाअनुसार 
सैधिालन्िक ज्ान मात्र केलन्द्रि नभएर सैधिालन्िक ज्ानसँगै प्रयोगातमक लसपसँग केलन्द्रि गनु्व आरशयक छ । प्रालरलधक 
क्ेत्रमा आरशयक पनदे आधारभूि िथा मधयम सिरीय जनशलक्त उतपदान गददै काय्वमूलक वयारहाररक प्रालरलधक 
िथा वयारसालयक लसपलाई श्म बजारमा सहज प्ररेश बढाउन र शैलक्क उतपादनको गु्णातमकिा रलृधि गनदे काम र 
लशक्ालबचको मनोरैज्ालनक खाडल कम गनदे कामकाजी लशक्ाको वयरसथासँगै सथानीय पेसा र वयरसायको आकष्व्ण 
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बढाउँदै रोजगारीको दायरालाई फरालकलो बनाई गररबी न्यूनीकर्णमा योगदान लदने उद्ेशयका साथ प्रालरलधक िथा 
वयारसालयक धारको लशक्ालाई गु्णसिरीय बनाई गरी खाने लशक्ािफ्व को आरशयकिा पररपूलि्व हुन जरुरी छ ।
२.१.२ प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ाको ष्िकासक्रम

 लरद्ालय िहमा वयारसालयक लसप र ज्ानसँगै जीरनपयोगी लशक्ा लदने उद्शेयसलहि लर. सं. २००४ मा प्रालरलधक 
लशक्ाको सरुुराि भएको पाइन्छ । साि दशकभन्दा लामो इलिहासले प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ामा लरलभन्न आरोह 
अररोह पार गददै रि्वमान अरसथासमम पगुेको छ । यसको लरकासको क्रम लनमनानसुार पाइन्छ :

आिार सकुल ष्ि. स.ं (२००४ -२०१४): रोजगार िथा सररोजगारका लालग लरद्ाथथीहरूलाई प्रालरलधक िथा 
वयारसालयक लसप प्रदान गन्व साधार्ण लशक्ाबाहके कृलष लनमा्व्ण लसलाइ बनुाइ िथा हसिकला जसिा वयारसालयक लरषयहरू 
लरद्ालया समारेश गरी आधारभिू लरद्ालयमाफ्व ि वयारसालयक लशक्ा लदने वयरसथा गररएको लथयो । लर. सं. २००७ मा 
प्रजािन्त्रको प्रालप्तपलछ रालष्ट्रय लशक्ा आयोगको प्रलिरेदन २०११ अनसुार आधारभिू लरद्ालय लरसिालपि भई बहूद्शेीय 
लरद्ालयको माधमबाट वयारसालयक लशक्ा लदने वयरसथा गररयो ।

्बहूदे्शधीय माधयष्मक ष्िद्यालय ष्ि. स.ं २०१५ - २०२५ : बहूद्शेीय माधयलमक लरद्ालयमाफ्व ि लरद्ाथथीहरूलाई 
राल्णजय कृलष िथा औद्ोलगक लसपहरूमा परू्व वयारसालयक िाललम प्रदान गनदे उद्शेयका साथ दशेभररका ७५ ओटै लजललामा 
यो काय्वक्रम लरसिार गनदे लक्य रालखएको लथयो ।

अष्निाय्ग वयािसाष्यक माधयष्मक ष्शक्ा : लर. सं. २०२८ मा सुरु भएको नयाँ लशक्ा योजना (सन् १९७१ 
-७५ ) ले देशका सबै साधार्ण माधयलमक लरद्ालयलाई वयारसालयक लरद्ालयको सररूप प्रदान गरी वयारसालयक 
लरषयलाई अलनराय्व लरषयका रूपमा पाठ्यक्रममा समारेश गरी वयारसालयक लशक्ा लदने प्रयास गररयो ।

प्राष्िष्िक ष्शक्ालय : आधारभिू िथा मधयम सिरीय प्रालरलधक जनशलक्त उतपादन गन्व प्रालरलधक लशक्ालय नीलि 
( Trade School Policy ) सन ्१९७९मा अरलमबन गरी दशेलभत्र प्रालरलधक जनशलक्त उतपादन गनदे सन्दभ्वमा दलेखएका 
समसयाहरूलाई मधयनजर गरी सन ्१९८० मा प्रालरलधक लशक्ालय योजना लाग ुगररयो । जमुलामा सन ्१९८० मा क्णा्वली 
प्रालरलधक लशक्ालयको सथापना गरी ग्रामी्ण एरम ्दगु्वम क्ेत्रमा लरशषे गरी एकीकृि ग्रामी्ण लरकास काय्वक्रमका लालग 
चालहने जनशलक्त उतपादनको लक्य राखकेो पाइन्छ । लर. सं.  २०४५ मा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्
ऐन पाररि भई प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्(CTEVT) को सथापना भयो । यसले सरुुमा माधयलमक 
लशक्ा परूा गन्व नसकेका लालग प्रालरलधक िथा वयारसालयक िाललम लदई लनमनसिरीय र मधयम सिरीय जनशलक्त उतपादन गददै 
आएकामा  लर. सं. २०५० बाट लनजी सिरमा समिे प्रालरलधक लशक्ालय सञचालनको सरीकृलि लददँ ैआएको  छ ।
२.१.३ प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ाको सानदष्भ्गकिा

प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको लरकासको क्रमको झन्डै साि दशकभन्दा बलढको इलिहास अधययनले दशेमा 
भएका लरलभन्न परररि्वनसँगै लशक्ामा पलन परररि्वन गरी समयसापेक् र प्रालरलधक लशक्ालिर अगालड बढ्ने जमकको गरेको 
पाइन्छ । रा्णा शासन कालदलेख हालसमम आइपगुदासमम दशे लरकासको मखुय आधार लशक्ालाई सरीकार गरेको पाइन्छ । 
प्रजािन्त्रको सथापनासँगै गलठि रालष्ट्रय लशक्ा आयोगको प्रलिरेदन २०११,पञचायिी वयरसथाको सरुुरािसँगै गठन भएको 
सरा्वङ्गी्ण रालष्ट्रय लशक्ा आयोग २०१८, नयाँ लशक्ा पधिलि योजना २०२८, शाही लशक्ा आयोग २०४० लगायिका थपैु्र 
शलैक्क सधुारका प्रयासहरू भएको पाइन्छ । दशेलाई आरशयक पनदे जनशलक्त उतपादनमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लशक्ाको महत्र सबै प्रलिरेदनहरूले सरीकार गरेका छन ्।
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प्रजािन्त्रको पुनसथा्वपना सगै रालष्ट्रय लशक्ा आयोग २०४९ गठन भई लशक्ालाई समय सापेक् बनाई प्रालरलधक 
लशक्ालाई अझ वयापक र गु्णसिरीय बनाउन लनजी सिरमा समेि प्रालरलधक लशक्ाको लरसिार गरेको पाइन्छ ।  
प्रजािन्त्रको पुनसथा्वपनापलछ गलठि आयोगहरूले लशक्ालाई प्रालरलधक र वयारसालयक धारिफ्व  लैजानुपनदे कुरालाई 
सरीकार गरी सोहीअनुरूपका योजनाहरू काया्वन्रयनमा लयाएको पाइन्छ । लर. सं. २०६२।६३ को राजनीलिक 
परररि्वनपलछ लशक्ा क्ेत्रमा वयापक परररि्वन गन्व प्रालरलधक र वयारसालयक लशक्ालाई कामको संसारसँग जोड्द ै
अन्िरा्वलष्ट्रय प्रलिबधििाको काया्वन्रयन गन्व लरद्ालय क्ेत्र सुधार काय्वक्रम हुँदै लरद्ालय क्ेत्र लरकास काय्वक्रमका 
रूपमा हाल सञचालनमा रहेको छ । यस काय्वक्रमको माधयमबाट प्रालरलधक ज्ान लसपमा आधाररि लशक्ा आजको 
आरशयकिा हो भन्ने मान्यिालाई सरीकार गददै सैधिालन्िक ज्ानले मात्र हैन अबको लशक्ा गरेर खाने कामको संसारसँग 
जोड्दै रोजगार उन्मुख सररोजगार युक्त हुनु आरशयकिा हो भन्ने मूल मम्वका साथ लर. सं. २०७० बाट लरद्ालय िहमा 
प्रालरलधक धार सञचालनको वयरसथा लमलाइएको छ ।
२.१.४ प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ाको उदे्शयहरू
माधयलमक िहमा साधार्ण र प्रालरलधक धारको वयरसथा गररएको छ ।
 सैधिालन्िक पक्भन्दा प्रयोगातमक पक्मा केलन्द्रि गरी कामको संसारसँग जोड्ने 
 वयारसालयक लसपयकु्त जनशलक्त उतपादन गनदे 
 रोजगारमलूक जनशलक्त उतपादन गरी गररबी न्यनूीकर्ण गनदे 
 कामकाजी लशक्ाको वयरसथासँगै सथानीय पेसा वयारसायको आकष्व्ण बढाउने 
 एक सथानीय िहमा एउटा प्रालरलधक धारको लरद्ालयको अरधार्णा लाग ुगनदे 

२.२ प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ासम्बनिधी नधीष्िगि िथा ससंथागि वयिसथा
२.२.१ नधीष्िगि वयिसथा 

नेपालको संलरधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकअन्िग्वि प्रतयेक नागररकलाई रोजगारीको हक हुने छ साथै प्रतयेक 
नागररकलाई रोजगारीको छनोट गन्व पाउने हक हुने छ । यसिै धारा ५१ को ज १ मा लशक्ालाई रैज्ालनक, प्रालरलधक, 
वयारसालयक , लसपमलूक रोजगारीमलूक एरम ्जनमखुी बनाउँद ैसक्म, प्रलिसपधथी, नैलिक एरम ्रालष्ट्रय लहिप्रलि समलप्वि 
जनशलक्त ियार गनदे वयरसथाले लशक्ालाई प्रालरलधक िथा वयारसालयक बनाउँद ैरोजगारउन्मखु लशक्ािफ्व  अगालड बढ्न पे्रररि 
गरेको छ । अबको लशक्ा सैधिालन्िकभन्दा वयारहाररक र कामको संसारसँग जोड्न सलकने हुन ुआरशयक छ ।

ष्शक्ा ऐन २०२८ (संशोिन सष्हि) - लरद्ालय लशक्ालाई प्रारलमभक बाललरकासदेलख कक्ा १२ समम 
पररभालषि गरी माधयलमक लशक्ा ९-१२ प्रालरलधक िथा वयारसालयक धारको वयरसथाले अबको लशक्ा रोजगारीसँग 
जोड्दै आलथ्वक लक्रयाकलाप र श्मप्रलि सममान गददै कामको संसारमा आतमलरश्वासका साथ प्ररेश गराउन उन्मुख 
लशक्ाको आरशयकिालाई सरीकार गरेको छ ।

राष्ट्रिय ्ाठ्यक्रम प्रारू् २०७६ - रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले लशक्ाको रालष्ट्रय उद्शेयमा श्मप्रलि सममान 
एरम ्सकारातमक सोच भएका रोजगार िथा सररोजगारउन्मखु उतपादनमलुख, उद्मशील र लसपयकु्त नागररक ियार गनदे भन्ने 
उद्शेयका साथ प्रालरलधक िथा वयारसालयक धारिफ्व  थप एक रष्व अरलधको वयारहाररक अभयास समलेटने वयरसथा गरेको 
छ । लसधिान्ि र वयरहारको समन्रय गनदे श्मप्रलि सममान गददै कामको संसारमा प्ररेश गराइ आतमलरश्वासको साथ ियारी 
माधयलमक लशक्ा ९-१२ को सक्मिा रालखएको छ । समाजरादउन्मखु, सामालजक न्यायमा आधाररि समधृि राष्ट्र लनमा्व्णका 
लालग सक्म र प्रलिसपधथी नागररक लरकास गनु्व लरद्ालय लशक्ाको दृलष्टको्ण रालखएको छ । समधृि राष्ट्र लनमा्व्णको आधार 
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प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा नै हुन सकदछ भन्ने कुरा पाठ्यक्रमको प्रारूपमा समलेटनलेु यसको पलुष्ट गछ्व ।
लरद्ालयमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा सञचालन लनददेलशका २०६९ (दोस्ो संशोधन) लरद्ालय 

लशक्ामा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको प्रबन्धबाट काय्वमूलक वयारहाररक प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लसपयुक्त जनशलक्त उतपादन गरी श्म बजारमा सहज प्ररेशको समभारना बढाउन र शैलक्क उतपादनको गु्णातमकिा 
रलृधिका लालग लरद्ालयहरूमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा सञचालन गन्वका लनलमति लरलभन्न लनकायको 
भूलमका र लजममेरारी िय गरी लरद्ालय क्ेत्र सुधार काय्वक्रमको पररललक्ि उद्ेशय र लक्य पररपूलि्व गन्व लरद्ालयमा 
प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा लनददेलशका २०६९ जारी गरी लागु गररएको छ । लनददेलशकाले प्रालरलधक िथा 
वयारसालयक लशक्ाको लरकास र लरसिार गरी लसपयुक्त जनशलक्त उतपादन गरी लरलभन्न िहहरूलबच समन्रय र सहकाय्व 
गरी प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको गु्णसिर सुधार नीलिगि वयरसथा लरद्ालय छनोट पूरा्वधार लरकास 
पाठ्यक्रम परीक्ा र मूलयाङ्कनको वयरसथा गरेको छ ।
्न्धौ ौँ योजना ष्ि. स.ं २०७६।७७-२०८०।२०८१

पन््धौ ँयोजनामा लशक्ासमबन्धी हकलाई मौललक हककोरूपमा प्रतयाभूि गरी आधारभूि िहको लशक्ालाई अलनराय्व 
र लन:शुलक िथा माधयलमक िहको लशक्ा लनशुलक पाउने वयरसथामा जोड लदएको छ । लशक्ालाई रोजगारीमूलक 
बनाउने लसपमूलक िथा वयारसालयक लशक्ाको लरसिार गरी लगानीमा रलृधि गनदे प्रालरलधक लशक्ालाई हरेक सथानीय 
िहसमम सर्वसुलभ गराउने कुरामा जोड लदएको छ । यसरी प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ालाई प्रतयेक सथानीय 
िहसमम पुऱयाउने र वयारसालयक लशक्ा लरकास र गु्णसिरमा जोड लदने एक सथानीय िह एक प्रालरलधक लरद्ालयको 
नीलिलाई काया्वन्रयनमा लयाउने नीलि ललइएको छ ।
२.२.२ ससंथागि वयिसथा

प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको लरकास र लरसिार गन्वका लालग रि्वमान अरसथामा मलूरूपमा दईुओटा 
संरचनामाफ्व ि सञचालन हुदँ ैआएको छ । लशक्ा लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रालय लशक्ा िथा मानर स्ोि लरकास केन्द्र सानोलठमी 
भक्तपरु मािहि सञचालनमा रहकेा लरलभन्न पाँच धारमा सञचाललि ४८४ लरद्ालय िथा प्रालरलधक लशक्ा वयारसालयक 
िाललम पररषदअ्न्िग्वि सञचाललि सािओटा प्रादलेशक काया्वलयहरू, ५९ ओटा आङ्लगक लशक्ालय /पोललटेलकनकहरू, 
२० ओटा साझदेारीमा सञचाललि संसथाहरू, सामदुालयक लरद्ालयमा प्रालरलधक लशक्ा काय्वक्रम सञचाललि ५३४ ओटा, 
लरद्ालयहरू लनजी सिरमा समबन्धन प्राप्त सञचाललि संसथाहरू ४२९ एरम ्छोटो अरलधको वयारसालयक िाललम सञचालन 
गनदे ११३१ ओटा संसथाहरू पररषद्ाट समबन्धन प्राप्त गरी सञचालनमा रहकेा छन ्।
२.३.४ प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक ष्शक्ाको िि्गमान अिसथा 

लशक्ालाई समयसापेक् बनाउँद ैप्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको लरसिार र ग्ुणसिरीयिा कायम गरी लशक्ालाई 
रोजगारमलूक बनाउन लरलभन्न प्रयास भएका छन ्। लशक्ा, लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रालय, लशक्ा िथा मानर स्ोि लरकास 
केन्द्रअन्िग्वि ४८४ ओटा सामदुालयक लरद्ालयमा लरलभन्न पाँचओटा धारमा कक्ा सञचालन हुदँ ैआएको छ । सो लररर्ण 
िलपसलमा उललललखि छ ।
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क्र. स. सञचाष्लि िार/ष्िषय के्त्र सञचाष्लि ष्िद्यालय सङ्खया सङ्खया

१ लसलभल इलन्जलनयररङ १२९+५:१३४

२ इलेलकट्रकल इलन्जलनयररङ    ३५

३ कमपय'टर इलन्जलनयररङ १००+३:१०३

४ बाली लरज्ान १७८+१३ :१९१

५ पश ुलरज्ान ४२+१: ४३

प्रालरलधक िथा वयारसालयक धार कक्ा ९-१२ सञचालन गदा्व प्रलशक्क िथा सहायक प्रलशक्कको अनुदान 
लयार वयरसथापन अनुदान OJT प्रलि लरद्ाथथी लागि अनुदानको वयरसथा गररएको छ । यसरी सञचालनमा रहेका 
लरद्ालयले लरद्ाथथी भना्वका लालग कक्ा ८ समम अङ्गे्रजी, नेपाली, गल्णि र लरज्ान लरषयअन्िग्विको पाठ्यरसिुलाई 
समेटेर १०० पू्णा्वङ्कको रसिुगि प्रश्नपत्र ियार गरी प्ररेश परीक्ा सञचालन गनदे र न्यूनिम ४० अङ्क प्राप्त गरेका 
लरद्ाथथीमधये योगयिा प्र्णालीको आधारमा भना्व गनदे लरद्ाथथी भना्व गदा्व अलधकिम ४८ र न्यूनिम सङ्खया २० हुने 
वयरसथा गररएको छ । पाठ्यक्रमको हकमा साधार्ण धारिफ्व को अलनराय्व लरषय ४०० पू्णा्वङ्क र प्रालरलधक िथा 
वयारसालयक लशक्ा लरषय ६०० पू्णा्वङ्कको गरी जममा १००० पू्णा्वङ्क हुने र प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा 
लरषयिफ्व  ४० प्रलिशि सैधिालन्िक र ६० प्रलिशि प्रयोगातमक अभयास गनु्वपनदे वयरसथा लमलाइएको छ ।
२.३.५ प्राष्िष्िक ष्शक्ालय/ससंथा

प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ् (CTEVT) माफ्व ि पररषदअ्न्िग्वि सािओटा प्रादलेशक 
काया्वलयहरू, ५९ ओटा आङ्लगक लशक्ालय /पोललटेलकनकहरू, २० ओटा साझदेारीमा सञचाललि संसथाहरू, सामदुालयक 
लरद्ालयमा प्रालरलधक लशक्ा काय्वक्रम सञचाललि ५३४ ओटा, लरद्ालयहरू लनजी सिरमा समबन्धन प्राप्त सञचाललि 
संसथाहरू ४२९ एरम ्छोटो अरलधको वयारसालयक िाललम सञचालन गनदे ११३१ ओटा संसथाहरू पररषद्ाट समबन्धन प्राप्त 
गरी सञचालनमा रहकेा छन ्।
२.३.६ प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक िार सञचाष्लि ष्िद्यालयले ्ालना गनु्ग्नने सि्ग िथा सेिा सषु्ििा

अनदुान प्राप्त गनदे लरद्ालयले कक्ा सञचलालन गनदे अनमुलि समबलन्धि सथानीय िहबाट ललएको हुनपुनदे
शैलक्क सत्र २०७७ बाट नै कक्ा ९ देलख प्रालरलधक िथा वयारसालयक धार कक्ा सञचालन गनदे गरी लरद्ाथथी 

भना्व प्रलक्रया सुरु गनदे, एउटा कक्ामा अलधकिम ४८ जना समम लरद्ाथथी समारेश गनदे, अनुदान एक समूहका लालग 
मात्र उपलबध गराइने छ ।

समबलन्धि िहमा अधयापन गराउने माधयलमक लशक्क िृिीय सरहको प्रलशक्क एक जना र लनमन माधयलमक 
लशक्क िृिीय सरहको सहायक प्रलशक्क एक जनाको लनयुलक्त सथानीय िहको अनुमलिमा लरद्ालय आफँैले गनु्वपनदे 
छ । योगयिाको हकमा समबलन्धि लरषयमा कमिीमा सनािक गरेको र सहायक प्रलशक्कको हकमा कमिीमा समबलन्धि 
लरषयमा लडपलोमा ( CTEVT)  रा सो सरहको हुनुपनदे छ । प्रलशक्क र सहायक प्रलशक्कको िलब भतिाको वयरसथा 
लशक्क अनुदान शीष्वकबाट गनदे 
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अनुदान शधीष्गक
ि्ष्सल
१ कक्ा ९ सञचालन गदा्ग

प्रलशक्क १ समबलन्धि लरषयमा सनािक अनदुान मा.लर. ििृीय
सहायक प्रलशक्क १ समबलन्धि लरषयमा लडपलोमा CTEVT रा सोसरह अनदुान लन.मा.लर. ििृीय

२  कक्ा १० सञचालन गदा्ग
प्रलशक्क १ समबलन्धि लरषयमा सनािक अनदुान मा.लर. ििृीय
सहायक प्रलशक्क १ समबलन्धि लरषयमा लडपलोमा CTEVT रा सोसरह अनदुान लन.मा.लर. ििृीय

३ कक्ा ११ सञचालन गदा्ग
मा.लर. लरज्ान लशक्क १ सालरकको उ.मा.लर. समबलन्धि लरषयमा सनािकोतिर भौलिक रसायन र जीर लरज्ानमधये 

लरद्ालयको आरशयकिाको आधारमा कुनै १ अनदुान कोटा
प्रलशक्क एक समबलन्धि लरषयमा सनािकोतिर िर उक्त जनशलक्त उपलबध नभएमा १ रष्वको काय्व अनभुर भएका 

समबलन्धि लरषयमा सनािक मा.लर. लद् श््ेणीको अनदुान
४ कक्ा १२ सञचालन गदा्ग

मा.लर. लरज्ान लशक्क १ सालरकको उ.मा.लर. मा.लर. लद् समबलन्धि लरषयमा सनािकोतिर भौलिक रसायन र जीर 
लरज्ानमधये लरद्ालयको आरशयकिाको आधारमा कुनै १ अनदुान कोटा

प्रलशक्क १ समबलन्धि लरषयमा सनािकोतिर िर उक्त जनशलक्त उपलबधिा नभएमा १ रष्वको काय्व अनभुर भएका 
समबलन्धि लरषयमा सनािक मा.लर. लद्िीय श््ेणीको अनदुान
५ प्रष्शक्ण सहायक Lab Assistance  प्रतयेक लरद्ालयमा १ जना समबलन्धि लरषयमा कमिीमा TSLC  रा सोसरहको 
योगयिा भएको प्रा.लर. ििृीय श््ेणीको िलर भतिा प्रलिलरद्ाथथी अनदुानबाट वयरसथा हुने गरी र नपगु लरद्ालय सरयम्ले् 
समिे वयरसथा गनदे ।
६ प्रष्िष्िद्याथधी अनुदान कक्ा ९/१२ प्रालरलधक धारिफ्व को लरद्ाथथी सङ्खयाका आधारमा प्रलिलरद्ाथथी रु १५००० 
अनदुान लरद्ालयलाई प्रदान गररने 

लयाब वयसथापनबापि पाउने रकम काय्वक्रम काया्वन्रयन पलुसिकामा िोलकएबमोलजम हुने छ ।
प्रयोगशाला वयरसथापाको सामग्री खररद प्रचललि लनयमबमोलजम यस केन्द्रले लनधा्वर्ण गरेबमोलजमको हुनपुनदे र सोको 

अनगुमन सथानीय िहले गनदे छ ।
प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम लरकास केन्द्रको Website www.moecdc.gov.np मा 

हने्व  र डाउनलोड गन्व सलकने छ ।
नोट : िोष्कएको ्ूि्गिार र ्ाठ्यक्रमले िोके्बमोष्जम ्ठन्ाठन सञचालन नभएको देष्खएमा जुनसकैु 

्बखिमा अनुदान रो्का गन्ग सष्कने छ र कमपयुटर इष्नजष्नयररङ ष्िषयको हकमा प्रष्शक्क ्दका लाष्ग 
देहायअनुसारका मधये कुनै एक योगयिा हुन अष्निाय्ग छ :
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BE- Computer Engineering
BE- Information Technology
BE- Software Engineering
BE- Computer System Engineering
३. प्राष्िष्िक िथा वयािसाष्यक िारका समसया चुनौिधीह िथा भािधी काय्गष्दशा
३.१ समसया िथा चुनौिधी

प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ािफ्व  थुपै्र समसया र चुनौिी छन् िी समसया र चुनौिीलाई लचददै प्रालरलधक िथा 
वयारसालयक लशक्ालाई वयरलसथि एरम् गु्णसिरीय बनाउन आरशयक छ । प्रमुख समसया र चुनौिी देहायबमोलजम 
रहेका छन् :
अििारणागि अस्ष्टिा : कामको संसारमा जाने लक प्रालज्क कोस्वमा जाने सपष्ट हुनपुनदे 
्हुौँच र समिा : प्रतयेक पाललकामा एउटा प्रालरलधक लरद्ालय सबैलाई पाएक पददैन, अपाएकमा पढ्न महङ्गो पछ्व ।
गुणसिर: लरद्ालय लरसिारमा मात्र जोड लदइएको िर ग्ुणसिर रलृधिमा कम धयान लदने गरेको 
क्मिा : वयलक्त, संसथा र पधिलिको लरकासिफ्व  कम धयान लदई क्मिा लरकासका काय्वक्रमहरूको न्यनूिा 
्ाठ्यक्रम : पाठ्यक्रम बोलझलो हुन ुपाठ्यपसुिक नहुन ु
लशक््णको माधयम अङ्ग्रेजी हुदँा अफठ्यारो परेको 
लरद्ाथथी मलूयाङ्कनमा On the job training को वयरसथा कमजोर हुन ु
ष्शक्क वयिसथा्नको समसया 
कमजोर अनगुमन मलूयाङ्कन प्र्णाली/Technical Audit छैन ।
स्ोि वयरसथापन र लदगोपनाको अभार
समन्रय र सहकाय्वको अभार
प्रदशे र सथानीय िहको भलूमका सपष्ट हुन नसकन ु
३.२ भािधी काय्ग ष्दशा

उललललखि समसया र चनुौिीको समाधानका लालग लनमनलललखि काय्वलदशा अरलमरन गन्व सान्दलभ्वक छ :
 अबको काय्व लदशा कामको संसारमा जाने जनशलक्त उतपादनमा केलन्द्रि गररनपुनदे ।
 लरपन्न रग्वलाई आरासीय सलुरधा र छात्ररलृतिको वयरसथा लमलाउन पनदे 
 सञचालनमा रहकेो लरद्ालयहरूको ग्ुणसिरीयिामा केलन्द्रि हुनपुनदे 
 क्मिा लरकासका अरसर रलृधि गररनपुनदे 
 पाठ्यक्रम पनुररलोकन गरी समसामलयक बनाउँद ैएकरूपिा कायम गनदे 
 On the job training लाई उद्मशीलिासँग जोड्ने 
 प्रभारकारी अनगुमन र सहयोग प्र्णालीको लरकास गनदे 
 सबै लनकायसँग समन्रय र सहकाय्वको संसकृलि लरकास गनदे 
 प्रदशे र सथानीय िहलाई नकसाङ्कनको आधारमा लरद्ालय सथापना गन्व र सङ्खयातमकभन्दा ग्ुणातमकिामा 
धयान लदने नीलि लनमा्व्ण गनदे 
 पररषद ्माफ्व ि सञचालन हुने र केन्द्रमाफ्व ि सञचालन हुने काय्वक्रममा एकरूपिा कायम गनदे 
 प्रालरलधक धारिफ्व को बजेट लरलनयोजनमा बढोतिरी गनु्वपनदे 
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३.३ ष्नट्कष्ग 
 प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ाको आरशयकिा सर्वसरीकाय्व लरषय बनेको छ । सरकारको प्राथलमकिा क्ेत्र 

आरलधक योजनाहरू, लरद्ालय क्ेत्र लरकास काय्वक्रमले प्रालरलधक लशक्ालाई महत्रप्ूण्व सथान लदए िापलन काया्वन्रयनमा 
प्रभारकाररिा छैन । प्रालरलधक लशक्ा सञचालन गनु्वभन्दा पलन उतपालदि जनशलक्तको खपिको अरसथाबारेमा अधययन 
अनसुन्धान आरशयक छ । रोजगार सररोजगारको अरसथा लरशे्ष्ण गरी अबको माग्व पलहलयाउन आरशयक छ । लशक्ामा 
भएको लगानीअनरुूपको प्रलिफल प्राप्त गनदे लदशािफ्व  हाम्ा पाइला अगालड बढ्नपुछ्व । सङ्घीयिाको काया्वन्रयनसँगै सङ्घ, 
प्रदशे र सथानीय िहलबचको िालमलेका साथ अपनतरको भारना सजृना गददै उतपालदि जनशलक्तको लरदशे पलायनलाई रोकद ै
सरदशेम ैआलथ्वक लक्रयाकलापमा संलगन भई लरदशे हनै सरदशेम ैरोजगारीका प्रशसि अरसर सजृना गरी गररबी अलशक्ा िथा 
पछौटेपनको लनमू्वल गन्व प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा आरशयक छ ।

देशलाई लरकासको अग्रगलिका लैजान लरकासका योजना, आयोजना िथा पररयोजनामा आरशयक पनदे दक् 
जनशलक्त उतपादन गरी आय आज्वनको  क्मिा अलभरलृधि गददै उतपादकतर रलृधि गन्व प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लशक्ा अलनराय्व र अपररहाय्व छ । देशलाई आरशयक पनदे आधारभूि मधयम सिरीय जनशलक्त उतपादन गनदे प्रालरलधक 
लशक्ा प्रदायक संसथाहरूलबचको समन्रय सहकाय्वका माधयमबाट काय्वक्रमहरूमा एकरूपिा कायम गरी काय्वक्रम 
सञचालन गनु्व र सबै लनकायको समन्रय र सहकाय्वको संसकृलि लरकास गददै "Give me a fish and i eat for 
a day , Teach to fish and I eat for a life time'' भन्ने लचलनया भनाइको सान्दलभ्वकिासँग प्रालरलधक िथा 
वयारसालयक लशक्ालाई जोड्नु आरशयक छ ।

(लेखक : ष्शक्ा िथा मानि स्ोि ष्िकास केनद्रका ष्नदनेशक हुनुहुनछ ।)
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प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदले् नेपालको मानर संसाधन लरकासको क्ेत्रमा उललेखनीय भलूमका 
लनरा्वह गददै आइरहकेो छ । दशेमा सङ्घीयिा लाग ुभएपलछ CTEVT (Council for Technical Education and 
Vocational Training) ले पलन सािैओटा प्रदशेमा आफनो प्रादलेशक काया्वलय सञचालनमा लयाएको छ । संसथागि 
संरचना सँगसँगै काय्वगि र नीलिगि लजममरेारी समिे िोकी प्रदशे काया्वलयमाफ्व ि काम सञचालनमा आएको छ ।
१. प्रदेश िहको ्ररषद् काया्गलयको काय्ग ष्ििरणः
•	 प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्िाललमसमबन्धी प्रादलेशक नीलि¸र्णनीलि र काय्वनीलि बनाई लाग ुगनदे  
•	 वयारसालयक िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण र प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमका पाठ्यपसुिक िथा 

पाठ्यसामग्री ियार गरी लाग ुगनदे  
•	 प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्िाललम प्रदायक संसथालाई समबन्धन लदने 
•	 आधारभिू¸ मधयमसिरीय िथा उचच प्रालरलधक लशक्ा सञचालन गनदे गराउने  
•	 सथानीय िथा औधोलगक आरशयकिा पलहचान गरी वयारसालयक िथा औद्ोलगक प्रलशक्ाथथी िाललम सञचालन गनदे  
•	 परीक्ा सञचालन गनदे गराउने िथा नलिजा प्रकाशन गरी लबधाङ्क पत्र उपलवध गराउने  
•	 लसप परीक््ण गनदे¸गराउने  
•	 प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्िाललममा काय्वरि जनशलक्तको दक्िा एरम ्क्मिा अलभरलृधिका लालग 

िाललम सञचालन गनदे  
•	 प्रलशक्क प्रलशक््ण अनमुलि पत्रका लालग परीक्ा सञचालन एरम ्नलिजा प्रकाशन गनदे  
•	 संसथा एरम ्काय्वक्रमको अनगुमन¸ मलूयाङ्कन गन्व गराउने  
•	 प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्िाललम प्रदायक संसथा एरम ्अन्य सरोकाररालालबच समन्रय गनदे  
•	 श्म बजार सभदेक््ण एरम ्सञचाललि काय्वक्रमसमबन्धी अधययन¸ अनसुन्धान गनदे  
•	 काय्वक्रम सञचालनका लालग स्ोि साधन जटुाई पररचालन गनदे  
•	 श्म बजार सचूना प्र्णाली (LMIS) र िाललम वयरसथापन सचूना प्र्णाली (TMIS) सथापना एरम ्अद्ारलधक गन्व  
•	 रोजगार बजार समन्रय¸ रोजगारी परामश्̧व  चिेनामलूक काय्वक्रम िथा रोजगार मलेा सञचालन गनदे गराउने  
•	 लैङ्लगक समानिा¸ सामालजक समारेशीकर्ण (GESI) को लरकास लरसिार गनदे गराउने  
•	 प्रादलेशक सरकारलाई प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ् िाललम लरकास¸ लरसिार एरम ् सञचालनका 

लालग आरशयक परामश्व लदने
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प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदअ्न्िग्वि लरलभन्न प्रदशेमा सञचालनमा रहकेा लरलभन्न प्रकारका
संसथाहरूको बागमिी प्रदशेको िलुनातमक जानकारी

दशेभरमा प्रालरलधक लशक्ा सञचालन  गनदे संसथाहरू आङ्लगक ६१, साझदेारी ३८, सामदुालयक ५७२   र ४२९ लनजी  
छन ्। प्रदशे नं १ मा जममा ११०, मधसे प्रदशेमा १२४, बागमिी प्रदशेमा २८०, गणडकी प्रदशेमा १०९, ललुमबनी प्रदशेमा  
१८२, क्णा्वली प्रदशेमा १२९ र सदुरूपलचिम प्रदशेमा १६५ गरी कुल ११०० संसथा सञचालनमा छन ् । जसमधये कुल 
संसथाको लगभग २५.५% भार बागमिी प्रदशेमा पछ्व । तयसै गरी झन्डै ४६% काय्वक्रमको भार बागमिी प्रदशेमा रहकेो  छ । 

्बागमिधी प्रदेशमा रहेका ससंथाका प्रकार

बागमिी प्रदशेमा आङ्लगक १७, साझदेारी 
६, सामदुालयक १०८ र लनजी १४९  संसथा 
गरी जममा २८० संसथा छन ् जसमधये 
आधाभन्दा बढी  संसथा (५३.२१%) लनजी 
सिरमा सञचाललि छन ् भने सामदुालयक 
संसथा ३८.५७% छन ् । आङ्लगक जममा 
६.०७% छन ्र २.१४%  साझदेारी छन ्।

प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम 
पररषदअ्न्िग्वि आङ्लगक, सामदुालयक, साझदेारी 
र लनजी सिरमा सञचाललि मलुकुभरका समप्ूण्व 
संसथाको सङ्खया

प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम 
पररषदअ्न्िग्वि सािओटै प्रदशेमा सञचालनमा 
रहकेा समप्ूण्व संसथाहरूको सङ्खया 

प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम 
पररषदअ्न्िग्वि बागमिी प्रदशेमा सञचालनमा 
रहकेा आङ्लगक, सामदुालयक, साझदेारी र 
लनजी सिरमा सञचाललि मलुकुभरका समप्ूण्व 
संसथाको सङ्खया 
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बागमिी प्रदशेमा सञचालनमा रहकेा प्रमा्णपत्र 
/लडपलोमा िहका  काय्वक्रम सञचालन गरेका 
संसथामधये आधाभन्दा बढी २०३ काय्वक्रम 
(५५.९२%) लनजी सिरमा सञचाललि छन ् भने 
सामदुालयक संसथामा  २२.०४% छन ्। तयसै गरी 
आङ्लगकमा १७.६३%  र साझदेारीमा जममा 
४.४१ % छन ्।

बागमिी प्रदशेमा सञचालनमा रहकेा लप्रलडपलोमा 
िहका  काय्वक्रम सञचालन गरेका संसथामधये ७२ 
ओटा काय्वक्रम (४५%) लनजी सिरमा सञचाललि 
छन ्भने सामदुालयक संसथामा  ४३.१३ % छन ्। 
तयसै गरी आङ्लगकमा १०% र साझदेारीमा जममा 
१.८८ % छन ्।

१.१ प्रमाण्त्र/ष्िपलोमा िहका ससंथाको काय्गक्रम

१.२  ष्प्रष्िपलोमा िहका ससंथाको काय्गक्रम

जममा काय्गक्रम : १६०

२. काय्गक्रम ष्जललागि 
२.१ ष्िपलोमा िहका ससंथा ष्जललागि 
बागमिी प्रदशेअन्िग्वि प्रमा्णपत्र/लडपलोमा िहका काय्वक्रम सञचालन गनदे 
१८२ संसथामा सबैभन्दा बढी ५७ ओटा (३१.३२%) काठमाडौमँा अरलसथि 
छन ्। तयसै गरी लचिरन ३७, लललिपरु २७, मकरानपरु ११, दोलखा ११, 
भक्तपरु ९, लसन्धलुी ९, काभ्मेा ६,  नरुाकोट ५ र लसन्धपुालचोकमा ४ ओटा  
संसथा छन ्। रामछेाप र धालदङ सबैभन्दा कम ३-३ ओटा लडपलोमा िहको 
काय्वक्रम सञचालन गनदे संसथा रहकेा छन ्भने रसरुा लजललामा लडपलोमा 
िहको काय्वक्रम सञचालन गनदे संसथा नभएको छ ।लललिपरु

लसन्धपुालचोक
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२.२ ष्प्रष्िपलोमा िहका ससंथा ष्जललागि

बागमिी प्रदशेअन्िग्वि प्रा.एस.एल.
सी. िहका काय्वक्रम सञचालन गनदे 
१११ संसथाहरूमा सबै भन्दा बढी २० 
ओटा (१९%) काठमाडौमँा अरलसथि 
छन ् । तयसै गरी लचिरन १९, लललिपरु 
११, लसन्धलुी १०, काभ् े९, मकरानपरु ९, 
लसन्धपुालचोक ६, धालदङ ६, दोलखा ५, 
भक्तपरु ५,रामछेाप ३, नरुाकोटमा ३ संसथा 
छन ्  र रसरुामा सबै भन्दा कम २ ओटा 
लप्रलडपलोमा िहको काय्वक्रम सञचालन 
गनदे संसथा रहकेा छन ्।

२.३ प्रमाण्त्र/ष्िपलोमा िह काय्गक्रम समष्ष्टगि
बागमिी प्रदशेभररमा लडपलोमा/प्रमा्णपत्र िहमा जममा २९ प्रकारका  कोस्वमा आङ्लगक, साझदेारी, सामदुालयक र लनजी 
सिरमा गरी जममा ३३३ काय्वक्रम सञचालनमा रहकेा छन ्।

ष्िपलोमा/प्रिधीणिा प्रमाण्त्र िह
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२.४ ष्प्रष्िपलोमा  िह समष्ष्टगि
बागमिी प्रदशेभररमा लप्रलडपलोमा िहमा जममा १४ प्रकारका  काय्वक्रममा आङ्लगक, साझदेारी, सामदुालयक र लनजी सिरमा 
गरी जममा १५१ काय्वक्रम सञचालन रहकेा छन ्।

३. ्बागमिधी प्रदेशअनिग्गिका १३ ष्जललाका सथानधीय िहमा प्राष्िष्िक ष्शक्ा िथा वयािसाष्यक िाष्लमको ्हुौँच

ष्स. नं ष्जलला सथानधीय िह सङ्खया ्हुौँचमा ्हुौँच ्बाष्हर कैष्फयि

१ भक्तपरु ४ ४ ०

२ लचिरन ७ ३ ४

३ धालदङ १३ ६ ७

४ दोलखा ९ ७ २

५ काठमाडौ ँ ११ ८ ३

६ काभ् े १३ ७ ६

७ लललिपरु ६ ३ ३

८ मकरानपरु १० ६ ४

९ नरुाकोट १२ ३ ९

१० रामछेाप ८ ५ ३

११ रसरुा ५ २ ३
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ष्नट्कष्गः
पररषद ्अन्िग्वि ६३ ओटा आङ्लगक लशक्ालय¸ ३८ ओटा साझदेारीमा सञचाललि संसथाहरू¸ सामदुालयक लरधयालयमा 
प्रालरलधक लशक्ा काय्वक्रम सञचाललि ५७२ ओटा लरद्ालय¸ लनजीसिरमा समरन्धन प्राप्त सञचाललि संसथा ४२९ एरम ्
छोटो अरलधको वयारसालयक िाललम सञचालन गनदे ११४० ओटा संसथा सचालन भइरहकेा छन ्। िीमधये आङ्लगक र 
सामदुालयक लशक्ालयलाई सथानीय िहबाटै लबसिारै सञचालन गनदे भन्ने नीलिगि लन्ण्वय भएमा सबै लशक्ालय सथानीय 
िहबाटै सञचालन हुने कुरामा कसैले रोकेर रोलकन्न । 
बागमिी प्रदशेलभत्र सञचाललि लशक्ालयहरूको अधययन गदा्व ६०% ले रोजगार पाएको दलेखयो । जसमधये ४४% नीलजसिरका 
प्रलशक्ाथथी रोजगार हुने गरेको अधययनले दखेाएको छ । रोजगारमा ३३% मलहला िथा २७% परुुषको सहभालगिा पाइयो । 
तयसैले प्रालरलधक लशक्ालाई अझ सशक्त बनाएर लैजान ुनै सरा्वङ्गी्ण राष्ट्रको लरकास गनु्व हुने छ ।

(लेखक : CTEVT ्बागमिधी प्रदेश काय्गलयका ष्नदनेशक हुनुहुनछ ।)

बागमिी प्रदशेअन्िग्वि छोटो अरलधको लरलभन्न पेसा र वयरसायसँग समबलन्धि बजारमखुी लसपमलूक िाललम सञचालन 
गन्वका लालग पररषद ्बाट  सरीकृलि/समबन्धन ललएका संसथाको सङ्खया  ६९९ रहकेा छन ्।
४. ्बागमिधी  प्रदेशको प्रष्ििष्ग कुल भना्ग क्मिा

लस नं 
लप्रलडपलोमा िह 

(सङ्खया)
छात्ररलृति 

प्रमा्णपत्र/लडपलोमा 
िह 

छात्ररलृति कुल भना्व क्मिा कुल छात्ररलृति कैलफयि

१. ६८०० ६८० १२०२४ १२१८ १८८२४ १८९८

१२ लसन्धलुी ९ ५ ४

१३ लसन्धपुालचोक १२ ८ ४ 

जममा ११९ ६७ ५२
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्ररचय
रि्वमान समयमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदक्ा आङ्लगक लशक्ालय, साझेदार लशक्ालय र 

लनजी लगानीका प्रालरलधक लशक्ालयबाट सञचालन हुने लप्र-लडपलोमा र लडपलोमाका काय्वक्रमबाहके ५७२ सामदुालयक 
लरद्ालयमा साधार्ण लरषयको पठनपाठनसँगै पररषदक्ो अनुमलिमा सामदुालयक लरद्ालयमा प्रालरलधक लशक्ा (TECS) 
काय्वक्रम सञचालन भइरहकेो छ । यसपूर्व पररषदले् २०५८ सालमा साधार्ण लरद्ालयमा प्रालरलधक लशक्ालाई एनेकस 
काय्वक्रमको रूपमा अगालड बढाएको लथयो । तयसिै गरी सालरकको लशक्ा लरभागले अलगगै पाठ्यक्रमको वयरसथासलहि 
२०७० सालदेलख कक्ा ९ बाट प्रालरलधक धारको पठनपाठन सञचालन गनदे अनुमलि लदन थालेपलछ अलहले ५०६ 
ओटा सामदुालयक लरद्ालयहरूले लशक्ा िथा मानरस्ोि लरकास केन्द्रबाट अनुमलि र सालबसाली बजेट प्राप्त गरी 
फरक पाठ्यक्रममा आधाररि भएर माधयलमक लशक्ा (कक्ा ९-१२) अन्िग्वि प्रालरलधक धारको पठन पाठन सञचालन 
गरररहकेा छन् । प्रालरलधक धारमा लसलभल इलन्जलनयररङ, इलेकट्रोलनक इलन्जलनयररङ्ङ, कमपयुटर इलन्जलनयररङ्ङ, बाली 
लरज्ान र भेटनरी लरज्ान गरी पाँच लरषय के्त्रका कार््वकमहरू सञचाललि छन् । दरुैिफ्व का गरेर देशभर १०७८ सामदुालयक 
माधयलमक लरद्ालयमा सञचालन भएका काय्वक्रमहरूको पषृ्भलूममा यो लेख माधयलमक िहमा प्रालरलधक लशक्ाको 
राजनीलिक एजेन्डा, लरद्ालयको  भना्व क्मिा र भना्वको लसथलि िथा  योजना र नीलिमा भएका लरषयलाई काया्वन्रयनमा 
लैजाँदा देलखएका वयरसथापकीय चनुौिीको सेरोफेरोमा केलन्द्रि रहकेो छ ।  
प्राष्िष्िक ष्शक्ा ष्िसिारको राजनधीष्िक एजेनिा  

नेपालमा लरद्ालय िहमा प्रालरलधक लशक्ाको अरधार्णा र प्रयोगको बहस  राजनीलिक एजेन्डाको लहसाबले नयाँ 
लरषय भने होइन भलै यो अलहले अलल फरक सररूपमा दलेखएको लकन नहोस् । उदाहर्णका लालग २००७ सालको 
राजनीलिक परररि्वनपलछ गठन भएको रालष्ट्रय लशक्ा आयोगको प्रलिरेदनले “लबसौ ँ शिाबदीको अथ्व वयरसथालाई 
अतयारशयक दक्िामा वयरसायी लशक्ा लदनु माधयलमक लशक्ाको िेस्ो अलभप्राय छ” भनेको दलेखन्छ  (रालशयोआ, 
२०११) । तयसै गरी वयारसालयक एरम ्प्रालरलधक लशक्ािफ्व  लरशेष धयान लदनुपनदे भन्ने सरा्वङ्गी्ण रालष्ट्रय लशक्ा सलमलि 
२०१८ को एउटा महत्रपू्ण्व सुझार लथयो । लरद्ालय िहमा प्रालरलधक लरषयको अधययनको पषृ्भलूम केलाउँदा २००४ 
देलख २०१४ समम आधार सकुल, २०१५ सालदेलख २०२५ सालसमम बहूद्ेशीय माधयलमक लरद्ालय, २०२८ देलख 
२०३७ सालसमम वयारसालयक माधयलमक लरद्ालय र २०३७ सालदेलख यिा प्रालरलधक लशक्ालयका लक्रयाकलापलाई 
लरकासको चर्णबधि शङ्ृखलाको रूपमा हनेदे गरेको पलन पाइन्छ (लसलटइलभटी, २०७६) । 

लशक््ण संसथाहरू बेरोजगार उतपादन गनदे कारखाना भए भन्दै रोजगारी लदने लशक्ा देऊ भन्ने राजनीलिक नारा 
सरकार र वयरसथा परररि्वनको एक औजारको रूपमा समेि प्रयोग भएपलछ बेरोजगारीले आक्रान्ि पारेको समुदायमा 
पलछललो पटक प्रालरलधक लशक्ाप्रलि चासो र जनअपेक्ा चुललएकै हो । २०७४ सालको आम लनरा्वचनमा साधार्ण 
लशक्ामा ३० प्रलिशि र प्रालरलधक लशक्ामा ७० प्रलिशि जनशलक्त ियार पानदे नीलिगि अरधार्णा राजनीलिक 
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दलबाट अगालड साररएपलछ लरद्ालय लशक्ाको वयरसथापनको लजममेरारी पाएका सथानीय िहबाट पलन प्रालरलधक 
लशक्ाको माग बढ्न थालनु सराभालरक लथयो । यही चुललएको जनअपेक्ा र राजनीलिक लयमा नीलिगि र काय्वक्रमगि 
लय लमलाउन प्रालरलधक िथा वयारसलयक लशक्ाका पक्धर र एकथरी शैलक्क अलभयन्िाहरूले “लसकाउ, कमाउ 
र लबकाउ”, “लसकाइसँगै कमाइ”  “पढ्दै कमाउँदै” जसिा अरधार्णा अगालड लयाएका हुन । यो पृष्भूलममा पन््धौ ँ
योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) मा लशक्ा क्ेत्रसँग समरलन्धि अपेलक्ि उपललबधको सूचीमा माधयलमक लशक्ामा 
अधययन गनदेमधये ३० प्रलिशि प्रालरलधक धारमा अधययन गरेका हुने छन् भन्ने पलन समारेश गररयो (रायोआ, 
२०७६) । प्रतयेक सथानीय िहमा एक प्रालरलधक लशक्ालय खोलने रा माधयलमक लरद्ालयमा प्रालरलधक धारको 
पठनपाठन गनदे वयरसथा लमलाउने प्रयास पलन यस अरलधमा भयो । नेपाल सरकारको आलथ्वक रष्व २०७८/०७९ 
को आयवययको सार्वजलनक जानकारी रक्तवयमा सतिरी प्रलिशि प्रालरलधक र िीस प्रलिशि साधार्ण लशक्ाको 
अरधार्णा काया्वन्रयन गररने छ भलनयो (अथ्व मन्त्रालय, २०७८) । आलथ्वक रष्व २०७९/८० को नेपाल सरकारको 
नीलि िथा काय्वक्रममा लशक्ालाई लसपसँग, लसपलाई श्मसँग, श्मलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उतपादनसँग र 
उतपादनलाई रजारसँग जोड्नका लालग पढ्दै कमाउँदै काय्वक्रमलाई थप लरसिार गररने उललेख छ ।

गररखाने लशक्ाको लरसिारसमबन्धी राजनीलिक एजेन्डा र माधयलमक िहमा प्रालरलधक लशक्ाको अनुपािलगायिका 
नीलिगि वयरसथाको लरषयमा लचन्िन गदा्व केही पक्हरूमा जलि सार्वजलनक बहस हुनुपनदे हो तयलि नभएको आभाष 
हुन्छ । यसो लकन भलनएको हो भने लशक्ा आफँैले लनरपेक् रूपमा रोजगारी लदने होइन बरु यसले ि आउने अरसरका लालग 
नागररकलाई ियार पानदे हो । रोजगारीको सजृना मलूिः राष्ट्रले अङ्गीकार गरेको राजनीलिक, आलथ्वक र सामालजक 
लरकाससमबन्धी नीलिले गनदे हो र समाजमा शालन्ि सुरक्ा िथा पूरा्वधार लरकास यसका अलनराय्व पूर्वसि्व हुन् । राजय 
लनयलन्त्रि एक मात्र टेलललभजन चयानल सञचालन गनु्वपछ्व भन्ने नीलिमा आज नेपाल रहकेो भए लशक््ण संसथा लकन 
बेरोजगार उतपादन गनदे कारखाना भयो भनेर टेललभजनका सटुलडयोमा बसेर आज भोलल प्रश्न सोधने लरश्वलरद्ालयबाट 
पत्रकाररिामा उचच लशक्ाको उपालध ललएका लरज् पत्रकारहरूमधये कलिपय झोलामा सलट्वलफकेट बोकेर बेरोजगारकै 
लाइनमा सडकमा घुलमरहेको अरसथामा भेलटन्थे होलान् भन्ने अनुमान एउटा सानो उपके्त्रको उदाहर्ण मात्र हो । 
द्न्द् र असुरक्ाका कार्ण लगानीकिा्व हलचकएपलछ एकपटक प्रालरलधक लसपयुक्त भई पेसामा प्ररेश गररसकेका 
मालनस आफनो योगयिाको लहसाबले बेकामे भएर अकदै  काममा लागेका उदाहर्ण पलन हामै् समाजमा छन् । लहजोको 
वयारसालयक लरद्ालयबाट प्रालरलधक लरषय पढेका र प्रालरलधक लशक्ामै उचच लशक्ा हालसल गरी रोजगारीमा 
प्ररेश गरेका दक् र रररष्ट जनशलक्त प्रालरलधक काममा नलागेर प्रशासलनक लटपप्णी र पत्राचारकै झन्झटमा अललझएर 
लदन वयिीि गरेको अरसथा अलहले पलन देलखन्छ । यो ि आजको समाजले देखेको र अनुभर गरेको लरषय भयो । 
कृलष योगय जलमनमा िीनै िहका सरकारले िँछाडमछाड गददै ठुला ठुला भौलिक संरचनाहरू लनमा्व्ण गन्व लगानी 
गनदे,  खेिी योगय जलमनलाई पललटङ गरेर घर घडेरीमा लबक्री गन्व लदने र तयही सथानमा समाट्व लसटी बनाउने पपुललसट 
नीलि र काय्वक्रम अगालड साददै जाने प्रचलनमा पुनलर्वचार गन्व अलनचछा देखाउने हो भने प्रालरलधक धारमा कृलषको 
पढाइको लरसिार लकन गनदे भन्ने प्रश्न भुइँबाट जबरजसि आउँछ र यसको जराफ लदँदा भोललको अरसथाको 
पररकलपना आरशयक हुन्छ जुन आजको राजनीलिक एजेन्डाहरूमा भएका सङ्गलि रा असङ्गलिलाई नजरअन्दाज 
गरेर लदन सलकँदैन । समग्र लशक्ामा सुधार र परररि्वन गनु्वपनदे लरषयहरू छन् र प्रालरलधक लशक्ाको लरसिार आजको 
आरशयकिा पलन हो िर प्रालरलधक लशक्ाको पक्मा पैररी गरररहँदा अन्िरसमबलन्धि लरषयहरू कसरी समबोधन 
हुन्छन् भन्ने कुरालाई पलन लरलभन्न आयामबाट लरशे्ष्ण गन्व जरुरी देलखएको छ । 
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प्राष्िष्िक िारमा ष्िद्याथधी भना्ग सहभाष्गिाको अन्ेष्क्ि िष्स्बर  
चनुारी घोष्णा पत्र पढ्दा, राजनीलिक भाष्ण र शैलक्क अलभयन्िाका बहसहरू सुन्दा र लरद्ालय सञचालनको 

िहबाट आएका मागहरू हदेा्व यसिो लागछ माधयलमक िहमा प्रालरलधक लशक्ाको माग देशवयापी छ र सबैमा प्रालरलधक 
लशक्ा पढ्ने पढाउने हुटहुटी छ । िर लरगि साि रष्वका लरद्ाथथी भना्वका िथय िथयाङ्कले तयसो भन्दैन । पररषद ्
र केन्द्रबाट अनुमलि लदएका दरुै काय्वक्रमहरूमा लरद्ाथथी भना्वको आँकडाले जनसिरमा सहभालगिाको अकदै  पक्लाई 
उजागर गछ्व । प्राप्त िथयाङ्कलाई केलाउने हो भने शैलक्क सत्र २०७८ मा प्रालरलधक धारका काय्वक्रममा कक्ा ९ मा  भना्व 
क्मिा क्मिा २३२८० रहकेो लथयो जसमा १६१४८ जना मात्र भना्व भए । यो भनेको कुल भना्व क्मिाको ६९ प्रलिशि 
मात्र हो । तयसिै पररषदक्ो पाठ्यक्रममा आधाररि  लप्रलडपलोमामा यो भना्व  दर अलहलेको कुल लसट क्मिाको २७ प्रलिशि 
र लडपलोमामा ६२ प्रलिशि रहकेो देलखन्छ । २०७८ को िथयाङ्कअनुसार पररषद ्केन्द्र दरुैका गरी प्रालरलधक लशक्ाका 
काय्वक्रममा कुल भना्व क्मिा १०७४११ रहकेोमा ५४८७१ ( ५१ प्रलिशि) अथा्वि् कुल क्मिाको झन्डै आधामात्र  
लरद्ाथथी भना्व भएको देलखन्छ ।

लेखक आफँैले २०७८ को फागुन र चैत्र महीनामा केही लरद्ालयहरूको अरलोकन गदा्व  देलखएको  अरसथा 
पलन यो भन्दा लभन्न छैन । लहमाली िथा पािलो बसिी भएका पहाडी लजललामा अरलसथि लरद्ालयमा मात्र होइन 
लक बलद्वया र कैलाली जसिा लजललामा रहेका लरद्ालयमा पलन प्रालरलधक धारका कक्ामा अनुमलि लदएको कक्ा 
साइजबमोलजम लरद्ाथथी भना्व भएको देलखँदैन । लसन्धुलीमा रामै् सथानमा रहेको लरद्ालयमा साधार्ण धारिफ्व  ७५ 
जनाको हाराहारीमा कक्ा ९ मा लरद्ाथथी अधययनरि रहेकामा प्रालरलधक धारको कक्ामा २३ जना मात्र रहेको 
पाइयो । भीमकाय संरचना बन्दै गरेको दोलखाको एउटा लरद्ालयले साधार्ण धारको कक्ा बन्द गरेर प्रालरलधक 
धार मात्र चलाउँदा पलन २३ जना भन्दा बढी लरद्ाथथी जुटाउन सकेको देलखएन बरु अलभभारकले आफना छोराछोरी 
अन्यत्र लरद्ालयमा पढ्न पठाए र लरद्ाथथीहरूले पलन अकदै  सकुल जान चाहे । लसन्धुपालचोकको एउटा सकुलमा  
५०० क्मिाको राम्ो भौलिक पूरा्वधार भएको छात्रारास छ र तयस लरद्ालयमा पाठ्यक्रमले पररकलपाना गरेको 
प्रालरलधक धारको लयाब र कमपयुटरलगायिका उपकर्ण पलन छन् िर ४८ जना लरद्ाथथी हुनुपनदे कक्ामा १६ जना 
अथा्वि् झन्डै एक लिहाइ मात्र भना्व भएको अरसथा तयहाँ देलखयो । 
प्राष्िष्िक िारको काय्गक्रम सञचालनमा रहेको वयिसथा्कीय चुनौिधी

पलछलला कररब चार रष्वको प्रयासलाई हदेा्व सबै सथानीय िहमा प्रालरलधक लशक्ाको पहुचँ पुऱयाउने लरषय पलन 
तयलि सहजपू्ण्व रहकेो देलखँदैन । २०७८ को शैलक्क सत्रमा पररषद्ाट ३८६  सथानीय िहहरूमा  प्रालरलधक काय्वक्रम 
लरसिार भएको र केन्द्रअन्िग्विको  प्रालरलधक धारको शैलक्क काय्वक्रम २४९ ओटा सथानीय िहका ४८४ सामदुालयक 
लरद्ालयमा सञचालन भएको दलेखन्छ । कमिीमा प्रालरलधक धारको लशक्ा रा टेकस काय्वक्रम सञचालन गनदे एक 
सामदुालयक लरद्ालय रा प्रालरलधक लशक्ालय रहकेो अरसथालाई प्रालरलधक लशक्ाको पहुचँ पुगेको मान्ने अरधार्णामा 
रहरे हदेा्व यो शैलक्क सत्र समममा देशभरका ७५३ सथानीय िह मधये ६३५ िहमा प्रालरलधक लशक्ाको पहुचँ कुनै न कुनै 
रूपमा पुगेको छ भन्न सलकन्छ । राष्ट्रपलि शैलक्क सुधार काय्वक्रमअन्िग्वि गि आलथ्वक रष्व २०७८/०७९ नयाँ रा पहुचँ 
नपुगेका सथानीय िहमा प्रालरलधक धारका काय्वक्रम सञचालन गन्व प्राथलमकिा लदने गरी प्रसिार आवहान गदा्व कलिपय 
सथानीय िहबाट प्रसिार नै पन्व नआएको भन्ने अरसथा पलन यस सन्दभ्वमा लरचार्णीय छ । 

पन््धौ ँयोजनाले अपेक्ा गरेबमोलजम २०८१ को शैलक्क सत्रमा ३० प्रलिशि लरद्ाथथी प्रालरलधक धारमा भना्व हुने 
अरसथाको ियारी लनकै चनुौिीपू्ण्व रहकेो दलेखन्छ । २०७८ को शैलक्क िथयाङ्कअनुसार देशभर कक्ा (९-१२) पढाइ 



55Oe]G6 :dfl/sf, @)&(

हुने ६८५५ सामदुालयक लरद्ालय छन् । तयसमधये २०७९ को शैलक्क सत्रमा १०७८ लरद्ालयमा पररषदक्ो टेकस रा 
केन्द्रको प्रालरलधक धारको काय्वक्रम सञचाललि छ । २०७८ को शैलक्क िथयाङ्क हदेा्व माधयलमक िहको कक्ा ९ मा 
४३९८९९ लरद्ाथथी भना्व भएका लथए जसमधये १६१४८ जना (३.७ प्रलिशि) मात्र प्रालरलधक धारमा भना्व भएका लथए । 
पन्धौ ँयोजनाले िय गरेको प्रालरलधक धारमा ३० प्रलिशि लरद्ाथथी भना्वको पररमा्णातमक लक्य हालसल गन्व अलहलेकै 
िथयाङ्कलाई आधार मान्दा पलन प्रालरलधक धारिफ्व  कक्ा ९ मा अपेलक्ि लरद्ाथथी भना्व एक लाख ३२ हजारको 
हाराहारीमा हुने गरी लरद्ालयका पूरा्वधारहरू ियार हुनुपछ्व । यसका लालग अलहलेकै कक्ा साइज ४८ लठक छ भनेर मान्दा 
र तयसमा पू्ण्व क्मिाको उपयोग हुने गरी लरद्ाथथी भना्व हुन्छन् भन्ने मान्यिा राखदा पलन २०८१ सालको रैशाखसमममा 
२७५० लरद्ालयमा यो काय्वक्रम लागु हुनुपछ्व ।   

अलहले दईु संसथाबाट ियार भएका दईु थरी पाठ्यक्रमको काय्वन्रयनले लसज्वना गरेका अपठ्यारो अरसथालाई समेि 
समबोधन गददै पाठ्यक्रममा सुधार र पररमाजन्व गनु्वपनदे अरसथा देलखएको छ । अलहलेको पाठ्यक्रमहरू श्म बजारको माग 
अनुरूप लनमा्व्ण र पररमाज्वन गन्व सलकएको छैन भन्ने आलोचनाका साथै प्रालरलधक धार (कक्ा ९ -१२) को पाठ्यक्रमको 
पाठ्यभार बढी सैधिालन्िक िथा बोलझलो र प्रयोगातमक पक् कम रहकेो िथा  परीक्ा र मलूयाङ्कन प्र्णाली एरम ्
लसकाइ उपललबधका लहसाबले दईु थरी काय्वक्रमका लबच असमानिा रहकेो भन्ने लटपपप्णी समेि हुदँै आएको छ । यसले 
केन्द्रको प्रालरलधक धारिफ्व को कक्ा (९–१२) को काय्वक्रम र पररषदअ्न्िग्वि सञचाललि िीन रषदे प्रालरलधक लडपलोमा 
काय्वक्रमलाई एउटै पाठ्यक्रमको ढाँचामा अगालड बढाउने गरी वयरसथापन गनु्वपनदे अरसथा रहकेो छ । 

योगय लशक्क प्रलशक्कको प्रबन्ध,  लरद्ालयमा उनीहरूको लटकाउ र पेसागि लरकासको प्र्णाली सथापना यस क्ेत्रको 
अकको लनकै महत्रपू्ण्व लरषय हो । केन्द्रबाट अनुमलि प्राप्त गरी सञचाललि काय्वक्रममा कक्ा ९ देलख १२ समममा प्रलिकक्ाका 
लालग एक जना लशक्क रा प्रलशक्क र एक जना सहायक प्रलशक्कको प्रबन्ध गन्व लरद्ालयलाई िलरभतिाका लालग कोटा 
िोकेर अनुदान लदने गररएको छ । पररषद ्अनुमलि प्राप्त ५७५ ओटा सामुदालयक माधयलमक लरद्ालयहरूको सञचाललि 
लप्रलडपलोमा र लडपलोमा िहका लालग भने पररषद्ले एकमुष्ट केही पटके अनुदान लदनेबाहेक लशक्क प्रलशक्कका 
लालग भनेर सि्व िोकेर कुनै रकम लदएको अरसथा देलखएको छैन ।दुरै काय्वक्रममा लशक्कको खोजी लरद्ालय आफँैले 
गनु्वपनदे र सालबसाली करारमा भना्व गराइ काममा लगाउनुपनदे अरसथा छ । यसरी करारमा रहेका लशक्कहरूको 
सेराको सुलनलचिििा नहुँदा एकालिर योगय लशक्क प्रलशक्क पाउन लसकाएको छैन भने अका्विफ्व  प्राप्त भएका पलन 
लरद्ालयमा लामो समय लटलकरहेको अरसथा देलखँदैन लकनलक उनीहरू अन्यत्र अरसरको खोजीमा रहेका हुन्छन् । 
अलहले काय्वक्रम चललरहेका कलिपय लरद्ालयका वयरसथापन सलमलिका अधयक् र प्रधानाधयापकले झोला बोकेर 
रषदैभरर लशक्कको खोजीमा ठुला सहरमा घुमनुपरेको अनुभर सुनाउँछन् । यसरी जुटाइएका लशक्कहरूका लालग 
िाललम र पेसागि लरकासका काय्वक्रमहरू पलन खासै छैनन्  । 

अलहले भइरहेको लगानीले आकारले प्रालरलधक धारका काय्वक्रमहरू प्रभारकारी रूपमा सञचालन हुन सकने 
अरसथा रहेको देलखँदैन भने लरद्ालयको सङ्खया लरसिार गदा्व चालहने थप लगानीको वयरसथापन गनु्व पलन अकको 
चुनौिीपू्ण्व लरषय हो । अलहले पररषद्ले अनुमलि लदएका सामुदालयक लरद्ालयलले लरगिमा एकमुष्ट दश लाख 
अनुदान पाएको अरसथा देलखन्छ । यसिो सहायिा प्र्णालीले लसकाइका लालग आधारभूि कुराहरूको प्रबन्ध गन्व 
सकने देलखँदैन । केन्द्रले अनुमलि लदएका लरद्ालयमा सुरुमा लयाब सथापनाका लालग काय्वक्रम हेरी एकमुष्ट २५ 
लाखदेलख ५० लाख लदने र प्रलिलरद्ाथथी  रालष्वक १५ हजारका दरले अन्य सञचालन खच्व, प्रलि कक्ा दुई जना 
लशक्कको सकेलबमोलजमको पाररश्लमक र लयाबको सञचालनका लालग सरदर दुई लाखका दरले सालरसाली 
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अनुदान लदने प्रबन्ध लमलाएको छ । यसबाट ५०६ लरद्ालयमा यो काय्वक्रम सञचालन गन्व रालष्वक झन्डै साढे दुई 
अरब सरकारले लगानी गरेको अरसथा छ । एक लिहाइ लरद्ाथथी भना्वको लक्य पूरा गन्व २७५० लरद्ालयमा यो 
काय्वक्रम लरसिार गनदे हो भने अलहलेकै दरको लगानीको लहसाबले पलन कररब १५ अरबको हाराहारीमा माधयलमक 
लशक्ामा थप लगानी गनु्वपनदे लसथलि देलखन्छ । गु्णसिरको लालग थपनुपनदे लगानीको पाटो छुटै् छ ।     
अनिमा

प्रालरलधक लशक्ाको लरसिार रि्वमान समयको माग हो । योजनाको लक्य पूरा गनदे दृलष्टले थप काय्वक्रम लरसिार पलन 
एउटा पाटो हो । िर हाल काय्वक्रम सञचालन भइरहकेा लरद्ालयमा लरद्ाथथीको न्यून भना्वको अरसथा समेिलाई लरचार 
गरी संसथागि क्मिाको अरसथा सुदृढीकर्ण गददै लसकाइको उपयुक्त रािारर्णको सजृना हुनुपछ्व । तयसै गरी पाठ्यक्रममा 
सुधार गररनुपछ्व र दरबन्दीको वयरसथा गरेर योगय एरम ्िाललम प्राप्त लशक्क िथा प्रलशक्कको प्रलिसपधा्वतमक ढङ्गले 
छनोट गनदे प्रबन्ध चालहन्छ । यसिा लरद्ालयहरू जनशलक्तको प्रक्ेप्ण र नकसाङ्कनको आधारमा मात्र लरसिार गररनुपछ्व । 
प्रालरलधक लशक्ामा सराभालरक रूपले रढी लगानी आरशयक पनदे हुनाले सङ्घीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर परेर 
काय्वक्रम चलाउने वररसथाको सट्ा  लागि साझेदारी र एकीकृि लगानीको ढाँचा लरकास गनु्वपछ्व । 

यस क्ेत्रमा थप काम गदा्व धयान लदनुपनदे अकको लरचार्णीय पक् के पलन हो भने २०२८ सालमा सथापना गररएको 
वयारसालयक माधयलमक लशक्ाको प्र्णालीअन्िग्वि काय्वक्रम सञचालन गनदे लरद्ालयहरू भौलिक पूरा्वधार र लशक्क 
वयरसथापनको लहसाबले ितकालीन अरसथाको पाठ्यक्रमको काया्वन्रयनका लालग िुलनातमक रूपमा सबल अरसथामा 
लथए । िर एक दशकभन्दा कमकै समयमा तयो प्र्णाली लकन असफल सालरि भयो भन्ने पया्वप्त रसिुगि लरशे्ष्ण र 
अनुसन्धानलरना र क्ेत्रगि नीलिहरूमा िादमयिा नराखीकन िथा देशको अथ्व राजनीलिलाई लयमा लयाउने लरषयसँग 
नगाँसीकन राम्ो गनदे इचछाले पैदा भएको जोसमा, आरेशमा, उतिेजनामा, लहडमा र जस ललने होडबाजीमा गररएका 
प्रालरलधक धारको लरसिारले प्रयासले गन्िवयमा पुलगँदैन र पुगे पलन तयसले अपेलक्ि प्रलिफल लदँदैन भन्ने लरषयलाई बुझन 
लढलाइ गररयो भने लहजोकै लनयलि भोलल नदोहोररएला भन्न चालह ँसलकँदैन ।  

(लेखक : ष्शक्ा, ष्िज्ान िथा प्रष्िष्ि मनत्रालयका सहसष्चि एिम ्प्रिक्ा हुनुहुनछ ।)
सनदभ्ग सामग्धी
अथ्व मन्त्रालय (२०७८) । आलथ्वक रष्व २०७८/७९ को आय-वययको सार्वजलनक जानकारी रक्तवय । अथ्व मन्त्रालय, 
लसंहदररार काठमाडौ ँ।
रायोआ (२०७६) । पन््धौ योजना  रायोआ (, २०७६/७७-२०८०/८१) । रालष्ट्रय योजना आयोग, लसंहदररार काठमाडौ ँ। 
रालशयोआ (२०११) । नेपालमा लशक्ाः नेपाल रालष्ट्रय लशक्ा आयोगको लररर्ण ।
सरा्वङ्गी्ण रालष्ट्रय लशक्ा सलमलि (२०१८) । सरा्वङ्गी्ण रालष्ट्रय लशक्ा सलमलिको ररपोट्व । 
लसलटइलभटी (२०७६) । प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्िाललम एक झलक । सानोलठमी भक्तपुर  ।
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लेखसार
वयारसालयक िाललमका िह र लकलसम सपष्ट रूपमा सबैले बुझने गरी पररभालषि गनु्वपनदे, िाललमको सञचालनका 

लालग सुरुमा लसप रा पेसाका लसकनुपनदे दक्िा पूर्व लकटानी गरी लरकास गररनुपनदे, सोहीअनुसार पाठ्यक्रमको लरकास 
गरी सैधिालन्िक र प्रयोगातमक पक्को पाठ्यभार लनधा्वर्ण, िाललम सामग्रीको लरकास र छपाइ, पाठ्यक्रम काया्वन्रयन 
िथा िाललम सञचालनको लरलध, प्रलक्रया, समयारलधमा एकरूपिा, प्रलशक्कको योगयिा, क्मिा र अनुभरको  मापदणड 
लनधा्वर्ण, वयारसालयक लसप परीक््ण, सिरलनधा्वर्ण, रगथीकर्ण, प्रमा्णीकर्ण र समकक्िा लनधा्वर्णसमबन्धी वयारसालयक 
िाललमका प्रमखु चर्णहरूको रि्वमान अरसथा पलहचान गरी एकीकृि नीलि, योजना र काय्वक्रम लनमा्व्णका लालग बहस र 
समसामलयक सुधारको भारी माग्वलचत्र कोन्व आफनो दृलष्टको्ण प्रसिुि गछु्व  । 
ष्िषय प्रिेश

नेपालको संलरधानले लशक्ालाई रैज्ालनक, प्रालरलधक, लसपमलूक िथा रोजगारमलूक बनाई सक्म र प्रलिसपधथी 
जनशलक्त ियार गन्व उचच लशक्ालाई सहज, गु्णसिरीय र पहुचँयोगय बनाउने नीलि ललएको छ ।औपचाररक (formal), 
अनौपचाररक (non-formal) िथा अरीलिक (informal) बाट नागररकहरूले लशक्ा आज्वन गरररहकेा हुन्छन् ।नेपाल 
सरकार, मलन्त्रपररषदक्ो लमलि २०७७ रैशाख १९ गिेको लन्ण्वयबाट रालष्ट्रय योगयिा प्रारूपको ढाँचा सरीकृि भएको छ । 
उक्त लन्ण्वयलाई काया्वन्रयनमा पक्मा लैजानका लालग आरशयक नीलिगि लन्ण्वय ललन, ऐन िथा कानुनको लनमा्व्ण गन्व र 
वयारहाररक रूपमा लागु गन्व लरलध र प्रलक्रया लनधा्वर्ण गरी सरोकाररलासमक् पुया्वउन राञछनीय भएको छ ।

रालष्ट्रय समसया समाधान सलमलिको ४८ औ ँबैठकले लरलभन्न मन्त्रालय र लनकायहरूबाट प्रदान गररने लसपमलूक 
िाललमको प्रमा्णीकर्ण गनदे एकीकृि वयरसथा नभएको र िाललम प्राप्त वयलक्तलाई रोजगारीमा आबधि गन्व नसलकएकोले 
लसपमलूक िाललमको एकीकृि नीलि, पाठ्यक्रम, लनधा्वर्ण, योगयिा, परीक््ण र प्रमा्णीकर्ण वयरसथापनका लालग एउटा 
छािा संसथा आरशयक देलखएको महसुस गरेको लथयो । 

वयारसालयक िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण र सरीकृलि, िाललमको रगथीकर्ण, सिरलनधा्वर्ण, िह लनधा्वर्ण, लसप 
परीक््ण, प्रमा्णीकर्ण र समकक्िा लनधा्वर्णसमबन्धी एकीकृि नीलि र काय्वलरलध ियार पान्व थुपै्रपटक सरोकारराल 
मन्त्रालय, लरभगीय लनकाय, लनजी क्ेत्र र लरषयलरज्को सहभालगिामा एक काय्वदल गठन गरी काय्वशाला र परामश्व 
बैठक सञचालन गरी सबैको सललाह र सुझाब प्रलिरेदन पेस गन्व लनददेशन भएको लथयो िर पलन कुनै नलिजा हािमा परेको 
छैन । वयारसालयक िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण र सरीकृलि, िाललमको रगथीकर्ण, सिरलनधा्वर्ण, िह लनधा्वर्ण, लसप 
परीक््ण, प्रमा्णीकर्ण र समकक्िा लनधा्वर्णसमबन्धी एकीकृि नीलि र काय्वलरलध ियार पान्व काय्वदलमा अथ्व मन्त्रालय, 
रालष्ट्रय योजना आयोग, श्म, रोजगार िथा सामालजक सुरक्ा मन्त्रालय, उद्ोग, राल्णजय िथा आपूलि्व मन्त्रालय, लशक्ा 
िथा मानर स्ोि लरकास केन्द्र, प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद,् वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम 
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अलभरलृधि पररयोजना (दोस्ो), लनजी क्ेत्रको प्रलिलनलध नेपाल उद्ोग राल्णजय महासङ्घ र लरषय लरज्लगायिका 
सरोकारराला लनकायहरूको बैठक, राय, सललाह र परामश्व ललई सामान्य प्रलिरेदन ियार गनदेसममका काम भएका छन् । 
ष्िद्यमान अिसथाको ष्िशे्षण

लरलभन्न लनकायले प्रदान गनदे वयारसालयक िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण र सरीकृलि, िाललमको रगथीकर्ण, 
सिरलनधा्वर्ण, िह लनधा्वर्ण, लसप परीक््ण, प्रमा्णीकर्ण र समकक्िा लनधा्वर्णसमबन्धी एकीकृि रालष्ट्रय नीलि, योजना, 
काय्वलरलध र लनलश्वकाको अभार रहकेो छ । लरलभन्न लनकायलबच वयारसालयक िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण र सरीकृलि, 
िाललमको रगथीकर्ण, सिरलनधा्वर्ण, िह लनधा्वर्ण, लसप परीक््ण, प्रमा्णीकर्ण र समकक्िा लनधा्वर्ण प्रलक्रयालाई बुझने 
सपष्ट पररभाषा र अरधार्णा नै फरक फरक छ । कुनै पलन प्रकारको लरषय के्त्रको िाललमको सञचालनका लालग 
लरश्वरयापी मान्यिाबमोलजम सुरुमा कुनै पलन पेसा गन्व सञचालन गन्व अलिआरशयक काय्व सूची चालहने आधारभिू लसप 
र सक्मिाहरू केके हुन्, तयसको क्रमबधि रूपमा लसपको मापदणड लरकास (Development of skill standards) 
गनु्वपछ्व भन्ने मान्यिाको लरकास भएको छैन ।  

जुनसुकै लरषय के्त्रमा िाललमहरू सञचालन गन्वका लालग पूर्व लनमा्व्ण गररएको लसपको मापदणडको आधारमा 
सहभागीमा के के ज्ान, लसप र पेसागि आचर्ण लरकास गनदे हो, िाललमको उदेशय, लसकाइको लरषयरसिुको छनोट, 
शैलक्क सामग्रीको ियारी, लसकाइ उपललवधको लनधा्वर्ण, िाललमको अरलधभर गराइने प्रमखु लक्रयाकलाप, प्रलशक््ण 
लरलध र प्रलक्रया, शैलक्क सामग्रीको पूर्व ियारी, सैधिालन्िक र प्रयोगातमक पाठ्यांशको लरभाजनन र मलूयाङ्कन लरलध 
सलहि िाललमको एक अरलधका लालग लरषय लरज् रा प्रलशक्कले ियार पारेको लशक््ण योजना रा एक लनलचिि अरलधभर 
गराइने प्रमखु लक्रयाकलापको सँगालो नै वयारसालयक िाललमको पाठ्यक्रम हो । यसको लनमा्व्ण लरषय लरज्हरूको 
सहभालगिामा गररन्छ र सरीकृलि समबलन्धि (Curriculum Development & Approval) मालथललो िहको दक्लरज् 
रा प्रलशक्कको समहूले गछ्व । िर वयारसालयक िाललमको क्ेत्रमा प्राय लनकायले पाठ्यक्रमको लरकास नै नगरी सामान्य 
लरषयरसिु छनोट गरी िाललम सञचालन गछ्वन् र लजममेरार लनकायबाट सरीकृलि ललने चलन पलन छैन ।

प्राय सबै मन्त्रालय, लरभाग र िाललम प्रलशक््ण प्रलिष्ानहरूले गु्णसिरीय िाललमको सञचालन गन्वका लालग गु्णसिरीय 
प्रलशक्कबाट प्रलशक््ण गराउने अपेक्ा राखेका हुन्छन् । लशक्कको छनोट प्रलक्रया, योगयिा, अनुभर र िाललमका पक्मा 
लरशेष धयान लदएका हुन्छन् । िर हालसमम सबैका लालग एकीकृि र समान खालको मान्यिा, सि्व रा नमस लरकास गरी 
काया्वन्रयन गन्व सलकएको लसथलि छैन । धेरै मन्त्रालय र लरभागीय लनकायहरूको िाललम सञचालन गनदे आफनो सङ्गठन 
संरचना र जनशलक्त छैन र िर पलन बालहरबाट लरज् र स्ोि लशक्क ललएर िाललम सञचालन गरररहकेा छन् ।  

प्राय: िाललमका अरसरहरू सबै मालनसहरूले एक पटक पाउनुपनदे हो िर केही मालनसहरू पहुचँको आधारमा 
बारमबार दोहररएर सहभागी बनी लाभ ललइरहकेा छन् । िाललम कसलाई चालहने हो रा िाललम कसका लालग हो भन्ने 
कुरा पूर्व लनधा्वर्ण नहुन सकछ । िाललमको ललक्ि रग्व र समहू पलहचान नगरी उसको रासिलरक आरशयकिालाई पलहचान 
नगरी िाललममा सहभागी छनोट भएको हुन सकछ । िाललम सञचालन प्रलक्रया र सहभागीको सहभालगिाको अरसथाबारे 
कमै छलफल भएको हुन सकछ । िाललममा सहभागीको प्रकार र खास ललक्यि समहू पलहचान गरी उनीहरूको पहुचँ 
बढाउन सहभागी छनोट गरी अलभलेख राखने पधिलिको लरकास नगररएको हुन सकछ ।िाललमका सहभागी छनोट गनदे 
आधार र प्रलक्रया सबै लनकायले लनमा्व्ण गरी लागु नगरेका हुन सकछन् । 

िाललमलाई गु्णसिरीय बनाउन पूर्व ियारी गररएको िाललम सञचालन लरलध र प्रलक्रया महत्रपू्ण्व हुन्छ । हरेक काम 
जसरी रा जुन िररकाले गरे पलन हुन्छ र जसिो नलिजा आए पलन हुन्छ भन्ने मान्यिा राखने पलन हुन्छन् । िर हरेक काम 
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सही ढङ्गले सञचालन गनदे एक सबैभन्दा उपयुक्त लरलध र प्रलक्रया हुन्छ । तयसरी गरेमा परर्णाममखुी, लकफायिी र 
सरल िररकाले अकको मालनसले लसकने रा अनुकर्ण गन्व सकने हुन्छ । हरेक पेसा र लसप सञचालन गनदे लरलध र िररकाहरू 
फरक फरक भए पलन िी हरेका पेसा र लसपहरू सबैले लछटो छररिो फरक र सहज िररकाले लसकने रा लसकाउने िररका 
जान्ने पछ्व । तयो लशक््ण लरलध र िररका हो । प्राय वयारसालयक िाललममा सहभागीलाई जममा गरी सैधिालन्िक बढी र 
वयारहाररक अभयास कम गराएर िाललम सञचालन गनदे धेरै हुन्छन् । काम गरेर लसप लसकाउने अरसर कमैले लमलाउँछन ्
। शङ्ृखलाबधि रा चर्णबधि िररकाले एकपलछ अकको गरी लसपको क्रमबधििा लमलाई काय्वक्ेत्रमा ललई प्रतयक् अभयास 
गन्व लगाउने लशक््ण लरलध कमैले प्रयोग गन्व सकछन् । 

प्राय मन्त्रालय मािहिका लरभागीय िहका िाललम प्रदायक शैलक्क संसथाको िाललमकै लालग आफनै उपयुक्त साधन 
स्ोि समपन्न भरनको लनमा्व्ण नभई भाडामा सञचालन भएको अरसथा छ । िाललम केन्द्र सथापनाका लालग कुनै लनकायले 
भौलिक पूरा्वधारको मापदणड नै लरकास नगरेको र नभइनहुने भौलिक पूरा्वधारको वयरसथा नै गन्व नसकेको अरसथा 
छ । िाललमका लालग चालहने पूर्व सि्व र आधारभिू भौलिक पूरा्वधार नहुदँा भौलिक लसकाइ रािारर्ण सजृना हुन सकदनै । 

िाललम प्रदायक शैलक्क संसथामा हुनुपनदे लसकाइका लक्रयाकलाप सञचालन गन्व शैलक्क सामग्री, उपकर्ण र सेरा 
सुलरधाले पलन िाललमको सिरीयिा र गु्णसिरलाई प्रभार पाछ्व । प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ामा सहभागीहरूले 
प्रयोगातमक अभयास गरी लसप लसकने भएकाले अरलोकन र प्रयोगातमक लरलध उपयुक्त हुन्छ । तयसका लालग लरषयि 
प्रयोगशाला, दैलनक प्रयोग हुने उपकर्ण र साधन स्ोिको वयरसथा गन्व नसके लशक््ण कोरा सैधिालन्िक हुन्छ र सहभागीले 
केही अनुभर ललन सकदैनन् । 

वयारसालयक िाललमहरू सञचालनमा कक्ाकोठा र िाललम हल लभत्रको सानो लिनो प्रयोगातमक अभयासले 
मात्र प्रयाप्त हुदँैन । सहभागीलाई प्रयोगातमक अभयासको वयरसथा शैलक्क संसथाभन्दा बालहर ललएर साँचचैको उद्ोग 
कलकारखाना र श्म बजारमा जोडेर काय्व के्त्रको अनुभर आदान प्रदान गदा्व रा उदयोग कलकारखानाको दक् लरज्ले 
लरद्ालयमा आई लसप प्रदश्वन र अभयास गराउँदा बढी प्रभारकारी र जीरन उपयोगी लशक््ण हुन सकछ । िर उद्ोग 
कलकारखाना र श्म बजारले आफनो संसथालभत्रको रािारर्णमा रालहरको लसकारुलाई जनशलक्तको रूपमा वयरसथा गन्व 
कमै रुचाउँछन् ।
सुझाि

नेपालको संलरधानले लशक्ालाई रैज्ालनक, प्रालरलधक, लसपमलूक िथा रोजगारमलूक बनाई सक्म र प्रलिसपधथी 
जनशलक्त ियार गन्व उचच लशक्ालाई सहज, गु्णसिरीय र पहुचँयोगय बनाउने भनी ललएको नीलिलाई काया्वन्रयमा लयाउन 
नागररकहरूले औपचाररक (formal), अनौपचाररक (non-formal) िथा अरीलिक (informal) लशक्ाबाट लशक्ा 
आज्वन गनदे रािारर्ण लमलाउनुपनदे छ । नेपाल सरकार, मलन्त्रपररषद्रको लमलि २०७७ रैशाख १९ गिेको लन्ण्वयबाट रालष्ट्रय 
योगयिा प्रारूपको ढाँचा सरीकृि भएको छ र यसलाई काया्वन्रयनमा पक्मा लैजानका लालग आरशयक नीलिगि लन्ण्वय 
ललन, ऐन िथा कानुनको लनमा्व्ण गरी लागु गररने छ । 

लसकाइ उपललबधको मापन योगय मापदणडको आधार ियार गनदे, औपचाररक िथा अनौपचाररक पधिलिबाट अधययन 
गरी हालसल गरेको ज्ान, लसपलाई परीक््ण िथा प्रमाल्णि गनदे र िहगिरूपमा समकक्ी बनाउनु पनदेछ । श्म बजारको 
मागमा आधाररि दक् जनशलक्त आपूलि्व गराउन वयलक्तले रालष्ट्रय र अन्िरर्वलष्ट्रय क्ेत्रका शैलक्क संसथा र िाललम प्रदायक 
लनकायबाट हालसल गरेको शैलक्क योगयिा र िाललमसमबन्धी ज्ान, लसप िथा सक्मको मापदणड लरकास, रगथीकर्ण, 
सिरीकर्ण, िह लनधा्वर्ण, लसप परीक््ण, प्रमा्णीकर्ण र समकक्िा लनधा्वर्ण गनदे काय्वलाई रालष्ट्रय योगयिा प्रारूप र रालष्ट्रय 
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वयारसालयक योगयिाको प्रारूपका रूपमा पररभालषि गनु्वपछ्व । साधार्ण लशक्ाको योगयिा प्रारूप, रालष्ट्रय वयारसालयक 
योगयिा प्रारूप र अनौपचाररक लशक्ा योगयिा प्रारूपहरूको समलष्टलाई रालष्ट्रय योगयिा प्रारूप ियार बन्ने छ । यसको 
आधारमा योगयिा प्रारूपहरूको अलभन्न अङ्गको रूपमा काया्वन्रयन गन्व ऐन, लनयम, नीलि र काय्वलरलध लनमा्व्ण गरी 
काया्वन्रयनमा लयाउनुपनदे छ । 

नेपालको समग्र लशक्ा पधिलिलाई सिरीकृि गन्व, वयलक्तले औपचाररक, अनौपचाररक िथा जीरन अनुभरबाट लसकेका 
ज्ान, लसप िथा योगयिाको रगथीकर्ण, िह लनधा्वर्ण र लसप परीक््ण गरी लसकाइ सक्मिाका आधारमा प्रमा्णीकर्ण 
गन्व, एक प्रकारको शैलक्क लशक्ाको धारबाट अकको प्रकारको शैलक्क धारमा जान पाउने वयरसथाको कानुनी मापदणड 
सुलनलचिि गरी शैलक्क समानिा र न्यालयक रािारर्ण लसज्वना गनु्वपनदे छ । 

नेपाली नागररकले सरदेशी एरम ्लरदेशी शैलक्क संसथा र िाललम प्रदायक लनकायबाट प्राप्त गरेको शैलक्क योगयिा र 
िाललमलाई श्म बजारमा मान्यिा सथालपि गनु्वपनदे छ । 

लशक्ाको एउटा धारबाट अन्य शैलक्क धारमा अधययनका लालग सथानान्िर्ण हुन सकने अरसर र सरल माग्व प्रशसि 
गनु्वपछ्व । परमपारागि पेसा र वयरसायको रूपमा नेपाली समदुायले सञचालन गररआएका पेसा र लसप अनौपचाररक 
रूपमा ग्रह्ण गरी तयसको प्रमा्णीकर्ण गरी औपचाररक लशक्ा िथा उचच लशक्ा  प्राप्त गनदे अरसर सुलनलचिि गनु्वपनदे छ । 

औपचाररक, अनौपचाररक र अरीलिक लशक्ा पधिलिबाट हालसल गररएको ज्ान, लसप िथा दक्िा परीक््णका 
आधारमा योगयिा प्रमाल्णि हुने प्र्णाली सथापना गनु्वपनदे छ । 

लरलभन्न कार्णबाट औपचाररक लशक्ाको अरसरबाट रलञचि र अनौपचाररक िथा अरीलिक लशक्ा पधिलिबाट 
लशक्ा आज्वन गरेका वयलक्तलाई औपचाररक लशक्ामा सहज अरसर प्राप्त गन्व प्रमा्णीकर्णको अभारमा हुने शैलक्क 
लरभेदको अरसथालाई अन्तय गनु्वपनदे छ । 

लशक्ा र श्म बजारलबचको सहसमबन्ध सथालपि गरी श्मबजारको आरशयकिा अनुसारको जनशलक्त आपूलि्व गन्व 
सहयोग पुगने छ । लशक्ा र िाललम लबच समन्रय,सहकाय्व िथा एकीकर्ण गरी योगयिा िथा लसकाइ दक्िा पररभालषि 
गरी प्रमा्णीकर्ण गनु्वपनदे छ ।  रालष्ट्रय योगयिा प्रारूप लनमा्व्ण र काया्वन्रयन प्रलक्रयामा सबै मन्त्रालय, लरभाग, शैलक्क 
िथा िाललम प्रदायक लनकाय, लनजी क्ेत्र, लरकास साझेदार, सरोकाररालाहरूको सहकाय्व, समन्रय र लरश्ववयापीकर्णमा 
सहभालगिाका गराउनुपनदे छ । 

पेसा र लसपको मापदणड लरकास (Occupational Standard Development), पेसा रगथीकर्ण ( Classification 
of occupation), िह / सिर लनधा्वर्ण (Accreditation/Ranking),  लसप परीक््ण (Skill Test), प्रमा्णीकर्ण 
(Verification) र समकक्िा लनधा्वर्ण (Equivalent) गन्वका लालग समबलन्धि सबै लनकायका लालग एकीकृि कानुनी 
वयरसथा गनु्वपनदे छ ।

पेसा र लसपको मापदणड लरकास (Occupational Standard Development), पेसा रगथीकर्ण ( Classification 
of occupation), िह / सिर लनधा्वर्ण (Accreditation/Ranking),  लसप परीक््ण (Skill Test), प्रमा्णीकर्ण 
(Verification) र समकक्िा लनधा्वर्ण (Equivalent) गनदे काय्व समपादन गन्व एकीकृि सङ्गठनातमक संरचना र 
प्रशासलनक संयन्त्र लनमा्व्ण गनु्वपनदे छ । 

सबै लनकायहरूले आ-आफनो लरषयगि के्त्रका वयारसालयक िथा लसपमलूक िाललम सञचालनका लालग नेपाल 
सरकारबाट सरीकृि भएको रालष्टय योगयिा प्रारूपको ढाँचा र वयारसालयक योगयिा प्रारूपको ढाँचामा िोलकएको िह र 
लकलसम अनुसार लमलान हुने गरी मात्र पाठ्यक्रम र लरषयरसिु लनमा्व्ण गरी लागु गनु्वपनदे छ । 
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प्रालरलधक िथा वयारसालयक लसप लरकास िाललमका लालग कुनै पलन िाललम प्रदायक संसथाले गु्णसिर सुलनलचिििा 
िथा प्रतयायन प्र्णालीबाट सिरीकृि पाठ्यक्रम र काय्वक्रम मात्र सञचालन गनु्वपनदे छ । एउटै लरषय के्त्र, पेसा र वयरसायको 
लसप लरकासका लालग लनमा्व्ण गररएको पाठ्यक्रम सबै लनकायका लालग समान रूपमा लागु गनु्वपनदे छ र यसलाई एकीकृि 
िथा साझा पाठ्यक्रमको रूपमा मान्यिा प्रदान गनु्वपनदे छ । पाठ्यक्रमको लनमा्व्ण गदा्व अलभमखुीकर्ण, प्रारलमभक अथरा 
आधारभलू िहको पाठ्यक्रमका लालग  सैधिालन्िक र प्रयोगातमकसलहि कमिीमा १४०, १६० र १८०  काय्वघणटाको 
समयारलध र पाठ्यभार लनधा्वर्ण गरी पाठ्यक्रमको लनमा्व्ण र सरीकृलि गनु्वपनदे छ ।

प्रतयेक लनकायबाट सञचालन गररने वयारसालयक िथा लसपमलूक िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण र सरीकृलि रालष्ट्रय र 
अन्िरा्वलष्ट्रय मान्यिा र समकक्िाका लालग नेपाल सरकारबाट सरीकृि भएको लसप र पेसाको रगथीकर्णको लकलसम र िहको 
आधारमा गनु्वपनदे छ । पेसागि लसप लरकास र िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण गदा्व शैलक्क संसथामा लामो समयारलधको 
अधययनपचिाि् शैलक्क उपालध प्रमा्णपत्र (Academic Degree Certificate) कोस्वमा आधाररि र िाललम प्रदायक 
लनकायबाट प्रदान गररने छोटो िथा लामो अरलधको प्रलशक््ण, प्रयोगातमक अभयास र काय्व अनुभरसलहिको के्रडेलन्सयल 
(Credential) कोस्वमा आधाररि गरी दरुै प्रकारको पाठ्यक्रमको लरकास गनु्वपछ्व । 

वयारसालयक िाललमको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण गदा्व पाठ्यक्रमलाई बढी प्रयोगािमक अभयासमा आधाररि, 
सहभागीउन्मखु, काम गरेर लसकने, रासिलरक अनुभरमा आधाररि, समसामलयक र श्म बजारको माग अनुरूप जनशलक्त 
उतपादन गन्व काय्व थलोमा आतधाररि नमनुा (On the Job Training- OJT), एपे्रलन्टलसप नमनुा (Apprenticeship 
Model), इन्टनलसप नमनुा (Internship Model), पढाइसँगै कमाइ नमनुा (Earning and learning together), 
लरद्ालयमा उतपादन र लबक्री एकाइ सथापना नमनुा (Production and sales unit in school) र उद्ोग िथा राल्णजय 
क्ेत्रसँग आबधि र साझेदारी नमनुा (Tie up & partnership with Industry & business Sector) मा आधाररि 
पाठ्यक्रमहरू लनमा्व्ण र पररमाज्वन गनु्वपनदे छ । प्रतयेक लरषयगि के्त्रका लनकायहरूले नेपाल सरकारबाट िोलकएको 
लनकायबाट राय, परामश्व, प्रालरलधक सललाह र सुझाब ललई लरषय लरज्को सहभालगिामा पाठ्यक्रमको लनमा्व्ण गनु्वपनदे छ। 
प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको लरषयगि पाठ्यक्रम नेपाल सरकारबाट िोलकएको मान्यिा प्राप्त लनकाय, 
शैलक्क संसथा, संसथान, प्रलिष्ान रा पररपदबाट प्रमा्णीकर्ण र सरीकृि भएपलछ मात्र लागु गररने वयरसथा गनु्वपनदे छ ।  
प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको छोटो अलरधको िाललमको लरषयगि पाठ्यक्रम लनमा्व्ण गन्व समबलन्धि 
लरषयगि लनकायको काय्व पहल र लरषय लरज्हरूको प्रलिलनलधतर हुने गरी पाठ्यक्रम लनमा्व्ण सलमलिको गठन गरी उक्त 
लसलमलिले पाठ्यक्रमको लनमा्व्ण गरी सरीकृलिका लालग पेस गनु्वपनदे छ ।  

प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको छोटो अलरधको िाललमको लरषयगि पाठ्यक्रम लनमा्व्ण गन्व 
समबलन्धि लरषयगि लनकायको काय्व पहल र लरषय लरज्हरूको प्रलिलनलधतरमा हुने गरी पाठ्यक्रम लनमा्व्ण सलमलिको 
गठन गनदे र उक्त लसलमलिले पाठ्यक्रमको लनमा्व्ण गरी सरीकृलिका लालग पेस गनु्वपनदे वयरसथा गनु्वपनदे छ ।

प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमको लामो अलरधको शैलक्क उपालधमा ग्णना हुने लशक्ा र 
िाललमको लरषयगि पाठ्यक्रम लनमा्व्ण गन्व समबलन्धि लनकाय, लरश्वलरद्ालय, शैलक्क संसथान र पररषद्ाट लरषय लरज्, 
सरोकारराला, उद्ोग, राल्णजय र लनजी के्त्रकाको प्रलिलनलधतर हुने गरी पाठ्यक्रम लनमा्व्ण सलमलिको गठन गरी उक्त 
लसलमलिले पाठ्यक्रमको लनमा्व्ण गरी सरीकृलिका लालग नेपाल सरकार समक् पेस गनु्वपनदे छ । प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लशक्ा र िाललमको छोटो अरलधको पाठ्यक्रम लनमा्व्ण गदा्व पाठ्यक्रमलाई बढी सहभागीउन्मखु, गरी लसकने, लसपमलूक, 
प्रयोगातमक र वयारहाररक बनाउन कमिीमा ८० प्रलिशि प्रयोगातमक अभयास र २० प्रलिशि सैधिालन्िक पक्मा आधाररि 
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पू्णा्वङ्क, पाठ्यभार र काय्वघणटा छुटयाएर मात्र लनमा्व्ण गनु्वपनदे छ । रसालयक िाललमको लरषयगि पाठ्यक्रम र पाठ्यरसि ु
लनमा्व्ण गदा्व नेपाल सरकारबाट मान्यिा प्राप्त शैलक्क संसथा अथरा िाललम प्रदाय लनकायबाट लरकास गररएको पेसागि 
मापदणड(Occupational standards) िथा सक्मिा सूचीसँग आबधि र लमलान हुने गरी लरकास गनु्वपनदे छ ।  

वयारसालयक िाललम र लसप लरकासको पाठ्यक्रम र लरषयरसिु लनमा्व्ण गन्वका लालग नेपाल सरकारबाट मान्यिा प्राप्त 
एक छािा शैलक्क संसथा रा िाललम प्रदाय लनकायको रूपमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदल्ाई 
केन्द्रमा राखी अलगै सङ्गठन संरचना र प्रशासलनक संयन्त्रको गठन गनु्वपछ्व । प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम 
पररषदक्ो पाठ्यक्रम लरकास सलमलिले प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमसमबन्धी पाठ्यक्रमको लनमा्व्ण र 
सरीकृलि गनदे छ ।  
वयािसाष्यक िाष्लमको िगधीकरण (Classification of Vocational Skills)

प्रतयेक नेपालीले हालसल गरेको पेसा, वयरसाय र लसप लरकास िाललमलाई रालष्ट्रय र अन्िरा्वलष्ट्रय श्म बजारमा 
आबधि हुनका लालग सहयोग पुया्वउन मखुय लरषय के्त्र, पेसागि समहू र उप समहूमा रगथीकर्ण गनु्वपनदे छ । प्रतयेक 
लनकायबाट सञचालन गररने िाललमको लसप र पेसालाई रालष्ट्रय र अन्िरा्वलष्ट्रय रूपमा मान्यिा र समकक्िा हुने गरी 
नेपाल सरकारबाट सरीकृि भएको रालष्ट्रय योगयिा प्रारूपको ढाँचा र वयारसालयक योगयिा प्रारूपको ढाँचामा िोलकएको 
आठओटा िह र सिरअनुसार रगथीकर्ण गनु्वपनदे छ । 

छोटो अरलधका कुनै लसप र पेसामा काय्व अनुभरमा आधाररि के्रडेलन्सयल (Credential) कोस्व र लामो अरलधका 
शैलक्क प्रमा्णपत्रीय (Certification) कोस्वको लबच पारसपाररक समबन्ध, पारगमयिा, प्ररेश, मान्यिा र समकक्िा 
हुने गरी िाललमको रगथीकर्ण गनु्वपनदे छ । साधार्ण लशक्ा र प्रालरलधक / वयारसालयक लशक्ालबच पारसपाररक समबन्ध, 
पारगमयिा, प्ररेश, मान्यिा र समकक्िा हुने गरी िाललमको रगथीकर्ण गनु्वपनदे छ । 

नेपाली समदुायमा परमपरागि पेसा र लसपको रूपमा सञचालन हुदँै आएका र एक पुसिाबाट अकको पुसिामा सरभालरक 
काय्व अनुभर र सरयम ्िाललमको माधयमबाट प्रलशलक्ि हुदँै आएका पेसा र लसपलाई मान्यिा लदई िी लसपलाई साधार्ण 
लशक्ा र प्रालरलधक / वयारसालयक लशक्ालबच पारसपाररक समबन्ध, पारगमयिा, प्ररेश, मान्यिा र समकक्िा हुने गरी 
िाललमको रगथीकर्ण गनु्वपनदे छ ।  प्रतयेक लनकायबाट सञचालन गररने िाललमको लसप र पेसालाई रालष्ट्रय र अन्िरा्वलष्ट्रय 
रूपमा मान्यिा र समकक्िा प्रदान गन्व लरश्व श्लमक सङ्गठन (World Labor Organization- ILO) को पेसा र 
लसपको रगथीकर्णको लसधिान्ि र आधारमा समकक्ी हुने गरी रगथीकर्ण गनु्वपनदे छ ।  

नेपालीले सञचालन गरेका पेसा, वयरसाय र लसपलाई पेसाको प्रकृलि, सररूप, जलटलिा, संरेदनशीलिा, जोलखमिा, 
लरषयगि लरशेषज्िा, लरलशष्टीकर्ण, क्ेत्रगि वयापकिा, उपयोलगिा, अथ्विन्त्रमा श्मको योगदान, सेरा र उतपादनको 
गु्णसिर, श्म बजारको माग र आपूलि्वको आधारमा उपयुक्त रैज्ालनक लरलध र पधिलिबाट रगथीकर्ण गनु्वपनदे छ । 

नेपाल सरकारबाट सरीकृि भएको रालष्ट्रय योगयिा प्रारूपको ढाँचा र वयारसालयक योगयिा प्रारूपको ढाँचाबमोलजम 
िोलकएको पेसागि योगयिा र िाललमको िह रगथीकर्ण गन्व नेपाल सरकारबाट गलठि पररषलभित्र एक आलधकाररक 
सङ्गठन संरचना र प्रशासलनक समयन्त्रको गठन गनु्वपनदे छ ।  
 वयािसाष्यक िाष्लमको िह / सिर ष्निा्गरण (Accreditation and Ranking)

प्रतयेक नेपालीले हालसल गरेको पेसा, वयरसाय र लसप लरकास िाललमलाई रालष्ट्रय र अन्िरा्वलष्ट्रय श्म बजारमा 
प्ररेश गन्वका लालग सहयोग पुया्वउन िाललम प्रदाय संसथा र िाललम प्राप्त वयलक्तको पेसाप्रलिको ज्ान, लसप, लनष्िा, 
काय्व अनुभर, काय्वकौशल र लनपू्ण्विाको सिरको चर्णबधि रूपमा मापन र मूलयाङकन गनदे मापदणड र आधारहरू 
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लरकास गनु्वपछ्व  । नेपाली समदुायमा परमपरागि रूपमा नेपाली समदुायले सञचालन गरररहकेा पेसा र लसपलाई काय्व 
लरलशष्टीकर्ण, प्राप्त ज्ान, लसप र सक्मिाको आधारमा मलूयाङ्कन िथा परीक््णका लालग मापदणड र आधारहरू लरकास 
गनु्वपछ्व । सोही मापदणड र लरलशष्टीकर्णको आधारमा नेपाली समदुायबाट सञचालन हुदँै आएका परमपरागि लसपको िह 
र श्े्णी लरभाजन गनु्वपछ्व ।   वयलक्तले लसकेको िाललमको गु्णसिर लनधा्वर्ण गनदे आधार, मापदणड, सूचक र प्रलक्रयाहरू 
लनधा्वर्ण गरी सबै प्रकारका िाललमहरूलाई रालष्ट्रय र अन्िरा्वलष्ट्रय रूपमा मान्यिा र समकक्िा हुने गरी नेपाल सरकारबाट 
सरीकृि भएको रालष्ट्रय योगयिा प्रारूपको ढाँचा र वयारसालयक योगयिा प्रारूपको ढाँचामा िोलकएको प्रमखु आठओटा 
िहमा सिरीकर्ण रा मलूयाङकन गरी िाललम प्रदायक संसथा र वयलक्तको लसपको दजा्व, मानाङ्क रा सिर लनधा्वर्ण, श्े्णी 
लरभाजन, न्यूनबाट अलधकिम मया्वदाक्रममा मेररट सूचीकर्ण र घोष्णा गनु्वपनदे छ ।  

वयारसालयक िाललम र लसपको सिरीकर्ण र मूलयाङकन गन्व पेसाको प्रकृलि, सररूप, जलटलिा, समरेदनशीलिा, 
जोलखमिा, लरषयगि लरशेषज्िा, लरलशष्टीकर्ण, क्ेत्रगि वयापकिा, उपयोलगिा, अथ्विन्त्रमा श्मको योगदान, सेरा 
र उतपादनको गु्णसिर, लागि, लागि लाभ, श्म बजारको माग र आपूलि्वको आधारमा प्रमुख समूह (Group), 
उपसमूह (Sub-Group), क्ेत्र (Sector) र पेसा(Trade/Occupation) को मूलयाङ्कनका गनदे मापदणड र 
आधारहरू लरकास गनु्वपनदे छ ।  

अन्िरा्वलष्टय सिरयुक्त पेसा रगथीकर्ण (International Standard Classification of Occupations) मापदणड, 
मानांक र आधारबमोलजम वयारसालयक िाललम र लसपको िह लनधा्वर्ण, सिरीकर्ण र मलूयाङ्कन गनु्वपनदे छ ।     

नेपाल सरकारबाट सरीकृि भएको रालष्ट्रय योगयिा प्रारूपको ढाँचा र वयारसालयक योगयिा प्रारूपको ढाँचामा 
िोलकएबमोलजम नेपाली पेसा, िाललम र लसपको िह लनधा्वर्ण र सिरीकर्णसमबन्धी काय्व समपादन नेपाल सरकारबाट 
पररषलभित्र एक आलधकाररक सङ्गठन संरचना र प्रशासलनक समयन्त्रको गठन गनु्वपनदे छ ।  
वयािसाष्यक िाष्लमको ष्स् ्रधीक्ण (Skill Test) 

प्रतयेक नेपाली नागररकले आफूले ललएको लसपमलूक िाललमलाई श्म बजारमा रोजगारीसँग जोड्नका लालग लसप 
परीक््ण गनदे अरसर उपलवध गराउनुपनदे छ । प्रतयेक प्रदेशमा कमिीमा एक एकओटा लसप परीक््ण केन्द्र सथापना गरी 
तयसको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सजृना गरी उतकृष्ट नमनुा सेरा केन्द्र बनाउन साधनस्ोि र उपकर्णले वयरलसथि 
गनु्वपनदे छ । लसप परीक््णका लालग नेपाली नागररकले नेपालका प्राकृलिक साधनस्ोिको प्रयोग गरी रसिु र सेराको 
उतपादन गन्व अपनाएको पेसाको पलहचान (Occupation Identification) गररने छ । जसअन्िग्वि नेपाली समदुायमा 
परमपरादेलख सञचालन हुदँै आएका लरलशष्ट पेसा, वयरसाय िथा लसपलाई सञचालन गनदे लरलशष्ट लक्रयाकलापहरूको 
काय्व समपादन सूची िथा लसप प्रमाल्णका ियार गनु्वपनदे छ । 

नेपाली समदुायमा परमपरादलेख सञचालन हुदँैआएका लरलशष्ट पेसा, वयरसाय िथा लसपको काय्व समपादन सूची िथा 
लसप प्रमाल्णकाको आधारमा िी परमपरागि पेसाको लसप परीक््ण गनु्वपनदे छ ।  प्रतयेक लरषय क्ेत्र, काम र पेसाको अलग 
अलग लसप प्रमाल्णका रा काय्व लरलशष्टीकर्ण काय्व समपादन सूची र मापदणडअनुसार सहभागीले िाललममा हालसल गरेको 
लसपको लनपु्णिा, प्ररी्णिा र दक्िालाई चर्णबधि रूपमा मापन र मलूयाङ्कन गनदे सपष्ट मलूयाङ्कनका साधन र आधारको 
लरकास गनु्वपनदे छ । लसप परीक््णका लालग प्रतयेक पेसा, वयारसाय र लसपको पेसागि मापदणडअनुरूप सहभागीले 
हालसल गरेको ज्ान, लसप, पेसागि सक्मिा, मखुय काय्वहरू, सिरयुक्त लरलध प्रलक्रया, आचर्ण र काय्वकुशलिाको मापन 
र मलूयाङ्कन गन्व रेलटङ सकेल सलहिको लक्रयाकलाप समारेश भएको एक सिरीय पेसागि लसप परीक््ण मापदणड ढाँचा 
(Development of occupation standard template)को लरकास गररने छ । सिरीय पेसागि लसप परीक््ण मापदणड 
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ढाँचालाई रालष्ट्रय पेसा रगथीकर्ण मापदणड, उद्ोग, वयारसाय िथा राल्णजय क्ेत्रलाई आरशयक पनदे लसप र दक्िाको 
अरधार्णामा जोडेर लनमा्व्ण गररने छ । लसप परीक््णलाई सिरीय, लरश्वसनीय र रसिलनष् बनाउन लसप र प्रलरलधको 
प्रयोगबाट प्रयोगातमक अभयास गराउने, कामको चर्णबधि प्रलक्रयाहरूको अरलमरन गरे नगरेको प्रतयक् अरलोकन गनदे, 
उतपालदि रसिु र सेराको गु्णसिर परीक््ण गनदे, वयारहाररक ज्ान, लसप र काममा लनपु्णिा हालसल भए नभएको समहूगि 
रूपमा शलक्तशाली दक् लरज्हरूको टोलीबाट सक्मिाको मापन र मलूयाङ्कन गनु्वपनदे छ ।  नेपाल सरकारबाट गलठि एक 
आलधकाररक सङ्गठन संरचना र प्रशासलनक समयन्त्रबाट िोलकएको लरलध र प्रलक्रया पूरा गरी नेपाली नागररकले हालसल 
गरेको वयारसालयक िाललम र पेसाको लसप परीक््ण गनु्वपनदे छ ।   
वयािसाष्यक िाष्लमको प्रमाणधीकरण (Verification) 

कुनै पेसा िथा वयरसायसँग समबलन्धि लरषयमा िाललम ललई नेपाल सरकारबाट सरीकृि लनकायबाट लसप 
परीक््ण गराई पेसा र रोजगारीमा जान चाहेमा लसप परीक््ण गररएको लरषयको िाललमलाई प्रमाल्णि गरी प्रमा्णपत्र 
प्रदान गनु्वपनदे छ । िाललमलाई प्रमाल्णकर्ण गदा्व नेपाल सरकारबाट सरीकृि भएको रालष्ट्रय योगयिा प्र्णालीको ढाँचा 
(National Qualification Framework) र रालष्टय वयारसालयक योगयिा प्र्णालीको ढाँचा (National Vocational 
Qualification Framework) र लरश्व श्लमक सङ्गठन (World Labor Organization- ILO) को पेसा र लसपको 
रगथीकर्णको लसधिान्ि र मान्यिामा समकक्ी  हुने गरी प्रमा्णीकर्ण गनु्वपनदे छ । 

प्रमा्णीकर्ण गन्वका लालग कुनै वयलक्तले ललएको िाललमको ज्ान, लसप र सक्मिालाई परीक््ण गनदे, रुजु गनदे, 
िथय र प्रमा्णसँग िुलना गनदे, लमलदो नलमलदो छुट्याउने, प्रमाल्णि गनदे, िह र शे््णी छुट्याउने िथा अन्िमा प्रमा्ण पत्र 
प्रदान गनु्वपनदे छ ।   नेपालको लरलशष्ट भौगोललक लरशेषिा र प्राकृलिक साधन स्ोिको उपयोगमा आधाररि भई नेपाली 
समदुायमा परमपरादलेख सञचालन हुदँैआएका लरलशष्ट पेसा, वयरसाय िथा लसपको बजारीकर्ण, औद्ोलगकीकर्ण, 
लरश्ववयापीकर्ण र नेपाली उतपादनको खयालिका लालग िी पेसा र वयरसायमा संलगन िाललम प्राप्त वयलक्तको अनुभर, 
ज्ान, लसप, प्रलर्णिा र कलाकौशलको लसप परीक््ण गरी मान्यिा प्राप्त प्रमा्णपत्र पंदान गरी लसप प्रमा्णीकर्ण गनु्वपनदे छ ।  

पररषलभित्र नेपाल सरकारबाट गठीि एक आलधकाररक सङ्गठन संरचना र प्रशासलनक समयन्त्रबाट आरशयक लरलध 
र प्रलक्रया पूरा गरी नेपाली नागररकले हालसल गरेको वयारसालयक िाललम, लसप िथा पेसाको प्रमाल्णकर्ण गनु्वपनदे छ । 

वयारसालयक िाललमको समकक्िा लनधा्वर्ण (Equivalent) 
नेपाल सरकारबाट सरीकृि भएको रालष्ट्रय योगयिा प्रारूपको ढाँचा र वयारसालयक योगयिा प्रारूपको ढाँचामा 

िोलकएको िह र श्े्णीसँग समान योगयिा, हैलसयि र मान्यिा राखने अन्िरा्वलष्ट्रय सिरको शैलक्क संसथा रा िाललम 
प्रदायक लनकायबाट नेपाली नागररकले हालसल गरेको वयारसालयक िाललमको प्रमा्णपत्रलाई समकक्िा लनधा्वर्ण 
गनु्वपनदे छ । नेपाली नागररकले हालसल गरेको वयारसालयक िाललम, लसप र पेसाको अनुभर, ज्ान, लसप र प्ररी्णिाको प्रमा्ण 
पत्रलाई अन्िरा्वलष्ट्रय श्म बजारमा प्ररेश गन्व मान्यिा प्रदान गन्व लरश्व श्लमक सङ्गठन (World Labor Organization 
- ILO) को पेसा र लसपको रगथीकर्णको लसधिान्ि र मान्यिामा समकक्ी हुने गरी समकक्िा लनधा्वर्ण गनु्वपनदे छ । 

समकक्िा लनधा्वर्णका लालग लरदेशबाट प्राप्त गरेको िाललम र पेसाको िह र श्े्णी, िाललम सञचालन अरलध, 
पाठ्यक्रम, पाठ्य लरषयरसिु, अनुभर र योगयिाले नेपालको िाललम र पेसासँग समान हलैसयि राखने भएमा नेपालको सो 
सरहको िाललम र पेसासँग लमलान हुने गरी मान्यिा र समकक्िा लनधा्वर्ण गनु्वपनदे छ । 

समकक्िा लनधा्वर्णका लालग िाललमको अरलध, के्रलडट आरर, पू्णा्वङ्क, पाठ्यक्रम, लरषयरसिुको प्रकृलि, पेसाको 
लकलसम र प्रकार, समहू र उपसमहू समान हुनुपनदे छ ।  लरदेशी शैलक्क संसथा र िाललम प्रदाय लनकायबाट नेपाली 
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नागररकले हालसल गरेको िाललम र शैलक्क योगयिासमबन्धी प्रमा्णपत्रको लरश्वसनीयिा र रैधिा प्रमाल्णि िथा यलकन 
गरेर समकक्िा प्रमा्णपत्र प्रदान गनु्वपनदे छ ।  नेपालीहरूले लरदेशबाट हालसल गरेको िाललम िथा शैलक्क योगयिाको 
प्रमा्णपत्रको समकक्िा लनधा्वर्ण नेपाल सरकारबाट गठीि एक आलधकाररक सङ्गठन संरचना र प्रशासलनक समयन्त्रबाट 
गनु्वपनदे छ ।  
ष्नट्कष्ग

सार्वजलनक, सामुदालयक र लनजी क्ेत्रबाट सञचाललि प्रालरलधक िथा वयारसालयक लसप लरकास िाललमका 
पाठ्यक्रम, लरषयरसिु, पाठ्यसामग्री, अरलध, प्रलशक्कको योगयिा, प्रलशक््ण लरलध, इचछुक प्रलशक्ाथथीको छनोट 
िथा गु्णसिर र मापदणडमा एकरूपिा लयाई िाललमलाई सान्दलभ्वकिा, आरशयकिा र उतपादनसँग जोड्न लसप 
लरकास िाललमको रगथीकर्ण (Classification), लसप परीक््ण (Skill Test), सिर लनधा्वर्ण (Accreditation), 
प्रमा्णीकर्ण (Verification) र  समकक्िा लनधा्वर्ण (Equivalence)  समबन्धी एकीकृि प्र्णालीको लरकास र 
काया्वन्रयन गन्व जरुरी देलखएको छ ।  

(लेखक : ष्शक्ा, ष्िज्ान िथा प्रष्िष्ि मनत्रालयका उ्सष्चि हुनुहुनछ । )
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लेखसार
 प्रसििु लेखमा सङ्घीयिाको पररचय, नेपालको संलबधानले पररकलपना गरेको सङ्घीयिाको सररूप, नेपालमा सङ्घीय 

शासन प्र्णालीको उदय हुनकुा कार्ण, सङ्घीयिा काया्वन्रयनमा आएका चनुौिी, सङ्घीय शासन वयरसथा काया्वन्रयनमा 
आएपलछ सङ्घ प्रदशे र सथानीय िहमा लशक्ासँग समबलन्धि अलधकार र लजममरेारी बाँडफाँट, नेपाल सरकारले ियार गरेको 
सङ्घ प्रदशे र सथानीय िहको काय्व लजममरेारीमा पनदे लरकास काय्वक्रम िथा आयोजनाको रगथीकर्ण िथा बाँडफाँटसमबन्धी 
मापदणड, २०७६ मा लशक्ासमबन्धी रगथीकर्ण र काय्व बाँडफाँट, प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्
(CTEVT) ले गददै आइरहकेा काम, CTEVT को पनुससंरचना र यसको काय्व लरकेन्द्रीकर्ण, CTEVT मा दलेखएका समसया 
र समाधानका उपायहरू समट्ेने प्रयास गररएको छ । 
१. ्ररचय

शालबदक रूपमा सङ्घीयिा भनेको आपसी सहकाय्व, समबन्ध र एकिा हो । सङ्घीयिाले सरकारका लरलभन्न िहहरूको 
लबचमा राजनीलिक शलक्तको बाँडफाँट र समायोजन गनदे गछ्व । सङ्घीयिाको मलू मम्व भनेको शलक्तको लरकेन्द्रीकर्ण, 
समारेशीकर्ण, सहभालगिामलूक शासन र लरलरधिाको वयरसथापन हो । एक राजयमा दईु रा दईुभन्दा बढी िहको सरकार 
रहकेो राजनीलिक प्र्णाली रा शासन वयरसथालाई सङ्घीय शासन प्र्णाली भलनन्छ । एकातमक प्र्णालीमा पलन िहगि 
सरकार हुन सकछन ्िर िहगि सरकार केन्द्रीय सरकारका रैधालनक संरचना हुन्छन ्भने सङ्घीयिामा िी िहको संरैधालनक 
सरायतििा हुन्छ  ।

सङ्घीय शासन प्र्णालीमा सथानीय िहलाई नागररकको घर नलजकको सरकार भलनन्छ  । यसमा लरलरधिा समबोधन 
गन्व सहज हुन्छ  । सथानीय समसयाको प्राथलमकिापरू्वक समाधान हुन्छ  । लरकासमा सथानीय जनिाको सहभालगिा हुन्छ । 
सङ्घीय वयरसथामा शलक्त िथा अलधकारको लरभाजन संलरधानद्ारा नै गररएको हुन्छ । शलक्तको लरकेन्द्रीकर्ण हुन्छ  । राजय 
नागररकमखुी हुन्छ । समग्रमा सङ्घीय शासन वयरसथा लरश्वकै उतकृष्ट शासन वयरसथा मालनएको छ । सङ्घीयिामा यसिा 
सबल पक् भए पलन खलच्वलो प्र्णाली, दोहोरो शासन वयरसथा हुने खिरा, स्ोि, साधन र अलखियारी प्रयोगमा लरराद हुन 
सकने, आन्िररक लरराद बढ्न सकने, शासन प्र्णालीमा लरलरधिा हुन सकने आलद केही दबु्वल पक् पलन छन ् । 

नेपालमा केन्द्रीकृि शासन प्र्णालीले जनआकाङ्क्ालाई समबोधन गन्व नसकेको, केन्द्रमा मात्र अलधकार सीलमि रहकेो, 
रगथीय, जािीय, भालषक, लैङ्लगक, सांसकृलिक, धालम्वक र क्ेत्रीय भदेभारको अन्तय हुन नसकेको, राजय सञचालनमा 
समारेलशिा नभएको, राजयबाट प्रदान गररने सेरा सलुरधामा समान लरिर्ण नभएको आलद कार्णले सङ्घीय शासन 
प्र्णालीको उदय भएको मालनन्छ ।
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२. ने्ालको सङ्घधीय शासनको सिरू्
•	 नेपालको संलरधानले सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िह गरी िीन िहको सङ्घीय संरचना हुने वयरसथा गरेको छ ।
•	 प्रदशेहरू सािओटा र सथानीय िह ७५३ ओटा हुने वयरसथा गररएको छ ।
•	 न्यायपाललका एकीकृि रहको छ ।
•	 काय्वपाललका र वयरसथालपकाको संरचना सङ्घीय रहकेो छ ।
•	 सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िहको अलधकारको बाँडफाँट नेपालको संलरधानको अनसुचूी ५ दलेख ९ समम गररएको छ  ।
३. ने्ालको सषं्ििानले ्ररकल्ना गरेको सङ्घधीयिा
 नेपालको संलरधानले सहकाररिा, सहअलसितर र समन्रयको लसधिान्िमा आधाररि सङ्घीय शासन वयरसथाको 

पररकलपना गरेको छ  । 
•	 सहकाररिाः काननु लनमा्व्ण र स्ोि बाँडफाँट गदा्व िीन ओटै िहका प्रलिलनलध बसेर सहमलि गनदे
•	 सहअलसितर : कुनै पलन सरकार एक अका्वको मािहि नभई सरशालसि र सरायति रूपमा सञचालन हुने
•	 समन्रय : लररालदि हुन सकने र भइसकेका लरषयमा संरादद्ारा समाधान गनदे
४. ने्ालमा सङ्घधीयिा काया्गनियनका चुनौिधी  

सङ्घीय शासन प्र्णाली नेपालमा नयाँ अभयास हो । यसको काया्वन्रयनमा जलटलिा अरशय छन ् । अन्िरा्वलष्ट्रय अभयास 
हदेा्व सङ्घीय शासन प्र्णाली प्ूण्व रूपमा काया्वन्रयनमा लयाउन धरैे रष्व लागेका उदाहर्ण छन ्। िलुनातमक रूपमा नेपालको 
सङ्घीयिा काया्वन्रयनमा भएका प्रयास ढीलल भनेर लटपप्णी गन्व आबशयक दलेखदँनै । सङ्घीयिा काया्वन्रयनको क्रममा 
लनमन चनुौिी दलेखएका छन:् प्रशासलनक खच्व बढेको, कलिपय सङ्घबाट बन्नपुनदे ऐन र काननु बन्न नसकदा काया्वन्रयनमा 
कलठन परेको, लरतिीय अनशुासन कायम राखन कलठन परेको, संलरधानबमोलजमको अलधकार क्ेत्रको प्रसटिा गरी काया्वन्रयन 
गन्व जलटलिा दलेखएको, सरकारका िहलबच समन्रय नभई लरराद हुने गरेको, प्रदशे र सथानीय िहहरूमा संसथागि क्मिा 
कमजोर रहकेो आलद ।
५. सरकारको अष्िकारको ्बाौँिफाौँट

नेपालको संलरधानले सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िीनै िहको अलधकारको बाँडफाँट गरेको छ  । नेपालको संलरधानको 
अनसुचूी ५ दलेख ९ समम सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िहको एकल र साझा अलधकारको सचूी लदइएको छ  । िी अनसुचूीहरूको 
आधारमा नेपाल सरकारको मलन्त्रपररषदक्ो लमलि २०७३/१०/१८ को लन्ण्वयबाट सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िहको काय्व 
लरसििृीकर्ण सरीकृि भई काया्वन्रयन भइरहकेो छ । लशक्ासमबन्धी अलधकार बाँडफाँटको सचूीमा सङ्घअन्िग्विको काय्व 
लरसििृीकर्णमा उचच लशक्ासमबन्धी नीलि काननु मापदणड लनधा्वर्ण र लनयमन, बैदलेशक लरश्वलरद्ालयसँगको समबन्धन 
प्रतयायन समन्रय र लनयमन, लशक्ासमबन्धी रालष्ट्रय नीलि काननु िथा मापदणड लनधा्वर्ण मानर संसाधन आरशयकिा 
प्रक्ेप्ण िथा रालष्ट्रय शलैक्क योजना लनमा्व्ण, लरद्ालय िहको रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप, मलू लरषयको पाठ्यक्रम र नमनुा 
पाठ्यपसुिक लनमा्व्ण र लनयमन, प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम (TVET) को रालष्ट्रय नीलि, पाठ्यक्रम 
प्रारूप, योगयिा लनधा्वर्ण, लसप परीक््णको मापदणड लनधा्वर्ण र लनयमन, लरद्ालय िहका लशक्कको सेरा सि्व योगयिा एरम ्
सक्मिाको मापदणड लनधा्वर्ण र लनयमन आलद छन ् भने प्रदशेको अलधकारका सचूीको काय्व लरसििृीकर्णमा लशक्ाको 
प्रादलेशक नीलि, काननु, मापदणड लनधा्वर्ण, काया्वन्रयन र लनयमन प्रदशेसिरमा लरद्ालय िहको पाठ्यक्रम एरम ्पाठ्यपसुिक 
लनमा्व्ण र उतपादन, TVET को प्रादलेशक नीलि, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री लनमा्व्ण, काया्वन्रयन र लनयमन, प्रादलेशक मानर 
संसाधन आरशयकिा प्रक्ेप्ण िथा शलैक्क योजना लनमा्व्ण र काया्वन्रयन, लरद्ालय िहको लशक्कको सेरा, सि्व योगयिा 
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र सक्मिाको प्रदशे सिरमा मापदणड लनधा्वर्ण एरम ् लनयमन, वयारसालयक लशक्ा िथा िाललमको छात्ररलृति प्रदशेसिरमा 
प्रालज्क अनसुन्धान िथा शलैक्क िथयाङ्क वयरसथापन, वयारसालयक लशक्ा िथा िाललमसमबन्धी प्रादलेशक नीलि मापदणड 
र लनयमन आलद छन ्।
सथानीय िहको अलधकारका सचूीको काय्व लरसििृीकर्णमा दहेायको वयरसथा गररएको पाइन्छ:
नेपालको संलरधानको अनसुचूी ८ मा आधारभिू िथा माधयलमक लशक्ा सथानीय िहको अलधकार क्ेत्रलभत्र रालखएको छ । 
यसलाई लरसििृीकर्ण गदा्व दहेायबमोलजम उललेख गररएको छ:
•	 प्रारलमभक बाल लरकास िथा लरद्ालय लशक्ा, अनौपचाररक लशक्ा, खलुा िथा रैकललपक (गरुुकुल मदरसा गमुबा 

आलद) एरम ् लनरन्िर लसकाइ, सामदाुलयक लसकाइ र लरशषे लशक्ासमबन्धी नीलि, काननु, मापदणड, योजना िजु्वमा, 
काया्वन्रयन र लनयमन

•	 वयारसालयक लशक्ा िथा िाललमको योजना िजु्वमा सञचालन अनमुलि र लनयमन
•	 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री लरिर्ण र काया्वन्रयन
•	 लरद्ालय लशक्क एरम ्कम्वचारीको वयरसथापन
•	 लरद्ालय नकसांकन, लरद्ालय अनमुलि, सरीकृलि समायोजन र लनयमन
•	 शलैक्क परूा्वधार लनमा्व्ण र मम्वि समभार
•	 आधारभिू िह कक्ा ८ को परीक्ा वयरसथापन
•	 लरद्ाथथी प्रोतसाहन िथा छात्ररलृतिको वयरसथापन
•	 शलैक्क परामश्व सेराको अनमुलि िथा लनयमन
•	 सथानीय िहका शलैक्क ज्ान, लसप र प्रलबलधको संरक््ण, प्रबध्वन र सिरीकर्ण
•	 सथानीय पसुिकालय र राचनालय सञचालन िथा वयरसथापन
•	 माधयलमक िहसममको शलैक्क काय्वक्रमको समन्रय र लनयमन

नेपालको संलरधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा भएको िीनै िहको एकल र संयुक्त अलधकार र लजममेबारीको 
बाँडफाँटको आधारमा नेपाल सरकारले ियार गरेको सङ्घ, प्रदेश र सथानीय िहको काय्व लजममेरारीमा पनदे लरकास 
काय्वक्रम िथा आयोजनाको रगथीकर्ण िथा बाँडफाँटसमबन्धी मापदणड, २०७६ मा लशक्ासमबन्धी रगथीकर्ण र 
बाँडफाँट लनमनानुसार गरेको छ ।
६ . सङ्घ्बाट सञचालन हुने:
•	 लशक्ाको लालग खाद्ान्हको वयरसथापन र समन्रय
•	 उचच लशक्ा
•	 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमको समन्रय मापदणड र प्रमा्णीकर्ण, लरद्ालय लशक्ासमबन्धी लनयमन
•	 पाठ्यक्रम लरकास
•	 माधयलमक िहको परीक्ा मानक िथा मापदणड लरकास र समन्रय एरम ्प्रमा्णीकर्ण
•	 लशक्क सेरा आयोगसमबन्धी काय्व
•	 रालष्ट्रय शलैक्क िथयाङ्क िथा अलभलेख वयरसथापन र
•	 रालष्ट्रय सिरमा लशक्ासमबन्धी अनसुन्धान र लरकाससमबन्धी काय्व
•	 प्रदशेबाट सञचालन हुने
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•	 लरद्ालय िहका लशक्कको िाललमसमबन्धी काय्व
•	 माधयलमक िह कक्ा १० को एस.ई.जई. परीक्ा सञचालन
•	 अपाङ्गिा भएका बाल बाललकाका लालग लरशषे आरासीय लरद्ालय सञचालन
•	 लशक्क सेरा आयोगबाट प्रतयायोलजि काय्व
•	 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम
•	 पोललटेलकनक सञचालन
•	 सामदुालयक पसुिकालय सञचालन
•	 नमनुा लरद्ालय लरकास र
•	 प्रदशे सिरीय शलैक्क िथयाङ्क लरकास 

सथानधीय िह्बाट सञचालन हुने
•	 लरद्ालय लशक्ासँग समबलन्धि काय्व
•	 अनौपचाररक लशक्ा साक्रिा काय्वक्रम
•	 बाललरकास काय्वक्रम
•	 शलैक्क िथयाङ्क र अलभलेख वयरसथापन
•	 द्न्द्पीलडि परररार लशक्ाको वयरसथापन
•	 लरशषे प्रकृलिका छात्ररलृति र
•	 लरद्ालय िहका लशक्कको सेरा सलुरधासमबन्धी काय्व

प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ् (CTEVT) को छोटो लचनारी: 
प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्ऐन, २०४५ बमोलजम सथालपि CTEVT ले हाल लप्रलडपलोमा, १८ 

मलहने प्रमा्णपत्र, लडपलोमा दईु रषदे र िीन रषदे, औद्ोलगक िाललम दईु रषदे सञचालन गरररहकेो छ । कृलष, इलन्जलनयररङ, 
सामालजक सेरा र लरलरध सेराका गरी छओटा लरषयगि क्ेत्रमा मलुकुभर ५७२ सामदुालयक लरद्ालयमा प्रालरलधक लशक्ाका 
काय्वक्रम सञचालन भइरहकेा छन ्। 

उललललखि काय्वक्रम सञचालन गन्वका लालग CTEVT अन्िग्वि आङ्लगक ६३, साझदेारीमा सञचाललि ४२, लनजी 
४२९ र सामदुालयक लरद्ालयमा सञचाललि ५७२ गरी जममा ११०६ लशक्ालय छन ् । लशक्ा मन्त्रालयले लशक्ा िथा मानर 
स्ोि लरकास केन्द्र (ितकालीन लशक्ा लरभाग) माफ्व ि ्सामदुालयक लरद्ालयमा कक्ा ९ बाट प्रालरलधक लशक्ा सञचालन गनदे 
लन्ण्वय २०६८ सालमा गरेको लथयो  । तयसपलछ प्रालरलधक धारका सामदुालयक लरद्ालय सञचालन भइरहकेा छन ्। कमिीमा 
एउटा सथानीय िहमा एउटा प्रालरलधक धारका सामदुालयक लरद्ालय खोलने सरकारको योजना छ ।  लनजी सिरमा ११०० 
भन्दा बढी छोटो अरलधका िाललम सञचालन गनदे िाललम केन्द्र छन ्। यसबाहके १० सरकारी लनकाय र १२ मन्त्रालयबाट 
छोटो अरलधको लसपमलूक िाललम पलन सञचालन भइरहकेा छन ्।

CTEVT का आलंगक िथा अन्य लशक्ालय र िाललम केन्द्रबाट लरलभन्न २४० लरषयका छोटो अरलधको लसपमलूक 
िाललम सञचालन भइरहकेा छन ् । िैपलन रालष्वक रूपमा श्म बजारमा प्रबेश गनदे सबै यरुालाई लसप लदन सलकएको छैन 
भने अका्विफ्व  बजारको मागसँग िाललम काय्वक्रम मले नखाएको कार्ण कलिपय लसप हालसल गरेका यरुा बजारमा लबकन 
नसकेको अरसथा पलन छ । 

TVET को क्ेत्रमा लसप लरकास पररयोजना (SDP), लदगो िथा सममालनि रोजगारीका लालग लसप पररयोजना 
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(Enhanced Skills for Sustainable Rewarding Employment), SAKCHYAMTA, नेपाल वयारसालयक 
योगयिा प्र्णाली पररयोजना (NVQS-P), SEECS Project, Enhanced Vocational Education and Training 
Project (EVENT) आलद पररयोजना लरकास साझेदार संसथाको सहयोगमा सञचालन भइरहकेा छन ्। 

अनौपचाररक रूपमा लसलकएका लसपलाई परीक््ण गरर प्रमा्णीकर्ण गनदे काम पलन CTEVT अन्िग्विको रालष्ट्रय लसप 
परीक््ण सलमलि (NSTB) ले गरररहकेो छ । लसप परीक््ण प्रारलमभक िहदलेख िह ४ सममका हुने गरेका छन ्। NSTB ले २५ 
क्ेत्रका ३०० जलि पेसाका चार लाखभन्दा बढी जनशलक्तलाई लसप परीक््ण गरी प्रमा्णपत्र प्रदान गररसकेको छ ।
७. ्बदष्लौँदो ्ररिेशमा CTEVT को सङ्गठन सरंचनामा हेरफेर

CTEVT सङ्घ सरकार मािहिमा छ । यसका काम र लजममरेारी लरकेलन्द्रि गनदे प्रयास गररएको छ । साि प्रदशेमा 
रहकेा पररषदक्ा सािओटा प्रदशे काया्वलयलाई स्ोि साधनसलहि प्रदशेलभत्रका प्रालरलधक िथा वयारसालयक िाललमका 
काय्वक्रमको सञचालन र वयरसथापन, प्ररेश परीक्ाको सञचालन र वयरसथापन, परीक्ाको सञचालन र वयरसथापन, छात्ररलृति 
वयरसथापन, लशक्ालयहरूको मलूयाङ्कन र अनगुमन आलदको लजममरेारी लदइसलकएको छ । तयसिै छोटो अरलधका िाललम 
सञचालन गनदे िाललम केन्द्रको लनयमन, अनगुमन र मलूयाङ्कन गनदे काम पलन प्रदशे काल्वयले गरेका छन ्। प्रदशे काया्वलय 
सरायति छैनन ्। पररषदकै् लनददेशन र पररषद्ाट पठाइएका बजेट र स्ोि साधनबाट प्रदशे काया्वलय सञचाललि छन ्। प्रदशे 
काया्वलयले प्रदशेको समबलन्धि मन्त्रालयसँग पलन समन्रय गरी काय्वक्रम सञचालन गरररहकेा छन ्। िी प्रदशे काया्वलय 
प्रदशे मािहिका हुन ्भन्ने भ्म पलन छ कलिपयमा । िी CTEVT को प्रदशेसिरमा सेरा प्रराह गन्व खटाइएका काया्वलय हुन ्। 
सथानीय िहलाई प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमको योजना िजु्वमा, सञचालन, अनमुलि, अनगमुन, मलूयाङ्कन 
र लनयमनको लजममरेारी लदने भलन मालथ उललेख भएको भए िापलन अलहलेसमम काया्वन्रयनमा आएको छैन ।
्ररषद् र मािहिका काया्गलय ष्नमनानुसार सङ्घ, प्रदेश र सथानधीय िहमा ष्िभाजन भएका छन ्:
•	 केन्द्रमा रहकेा काया्वलय: प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद,् केन्द्रीय काया्वलय, परीक्ा लनयन्त्र्ण 

काया्वलय, रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलि र प्रालरलधक  प्रलशक््ण प्रलिष्ान
•	 प्रदशे काया्वलय मािहि रहकेा काया्वलय: बहुप्रालरलधक लशक्ालय, लशक्ालय र सामदुालयक लरद्ालयमा प्रालरलधक 

लशक्ालय (TECS)
•	 सथानीय िहमा प्रालरलधक धार सञचालन भएका माधयलमक लरद्ालय । यी लरद्ालय CTEVTको मािहिमा छैनन ्। 

यी लरद्ालयको सञचालन र वयरसथापन लशक्ा िथा मानर स्ोि लरकास केन्द्रको लनददेशनानसुार सथानीय िहले गनदे 
गरेका छन ् ।

८.  प्राष्िष्िक ष्शक्ा िथा वयािसाष्यक िाष्लमसम्बनिधी समसया
बुँदागिरूपमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमसमबन्धी समसयालाई लनमनानसुार उललेख गन्व सलकन्छ : 
 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललममा आम जनिाको सहभालगिा र सरालमतरबोध गराउन सलकएको छैन । 

समदुाय नै लशक्ालयको अपनतर ललन इचछुक र उतसाही दलेखदँनैन ् । 
 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललममा सथानीय िहको भलूमका छैन । सथानीय िहमा लशक्ालयहरू भए िापलन 

सञचालन र वयरसथापन प्रदशे काया्वलयबाट हुने गरेको छ । महत्रप्ूण्व लन्ण्वय प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक 
िाललम पररषद ् बाट नै हुने गरेको छ । सानो भन्दा सानो कामका लालग पलन पररषदक्ो लनददेशन पख्वने पररपाटी यथारि ्
रहकेो छ ।
 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदक्ो संसथागि क्मिा कमजोर छ । पररषद ् र मािहिमा सथायी 
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दरबन्दी ९३२ छ । CTEVT ले पररषद्ाट लन्ण्वय गरी कम्वचारी र प्रलशक्क गरी २७०८ सथायी दरबन्दी हुनपुनदे माग 
गरेको छ । हाल असथायी दरबन्दी सजृना गरी काम चलाउँद ैआएको अरसथा छ । लशक्ालयमा असथायी दरबन्दीमा 
पठाइएका प्रलशक्क र कम्वचारी सेराप्रलि उतसाही रहकेो पाइदँनै । उनीहरूले आफनो रोजगारीमा सरुलक्ि रहकेो महससु 
गरेका छैनन ्। 
 प्रदशे काया्वलय र लशक्ालयको भौलिक परूा्वधार र जनशलक्तको अबसथा दयनीय छ ।चारपाँच रष्वदलेख सथापना भई 

सञचालनमा आएका बहुप्रालरलधक लशक्ालयमा आरशयकिाको आधारमा भौलिक परूा्वधार र जनशलक्तको वयरसथा 
हुन सकेको छैन ।
 काय्वक्रमहरूको लसपमलूक िाललम काय्वक्रमको माग र पलूि्वलबच सन्िलुन कायम हुन सकेको छैन । सथानीय िहहरूको 

समन्रय र सहभालगिा गराउन नसकेको गनुासो आएका छन ्। रोजगारमलूक लसप हालसल गरेको भने पलन कलिपय 
जनशलक्त बेरोजगार भएर रहन परेको अरसथा छ ।
 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्(CTEVT) र लशक्ा मन्त्रालय, लशक्ा िथा मानर स्ोि लरकास 

केन्द्रले छुट्ाछुटै् पाठ्यक्रमका आधारमा लरद्ालय िहमा प्रालरलधक धारको अनमुलि लददँ ैआएका छन ्। एकै िहमा 
CTEVT ले िीन रषदे र MOEST ले दईु रषदे पाठ्यक्रम लाग ुगददै आएका छन ् । यसरी दईु लकलसमका जनशलक्त 
उतपादन भइरहकेा छ ।
 प्रालरलधक लशक्ालयको लरिर्ण असमान छ । लशक्ालय सगुम र सहरी क्ेत्रमा केलन्द्रि छन ्।

९. सझुाि
 सङ्घीयिाको मम्वअनरुूप प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदक्ो नीलि र ऐनमा पररमाज्वन 

हुनपुछ्व । CTEVT को O & M सभदे २०१९ ले CTEVT लाई पनुससंरचना गन्व लसफाररस गरेको छ । हालको नौओटा 
महाशाखालाई चारओटामा सीलमि गनदे र केन्द्रको दरबन्दी (TITI, NSTB र OCE समिे गरी) २६८ बाट १६९ मा 
झारी प्रदशे र लशक्ालयलिर बढाउनपुनदे उललेख गरेको छ । पररषदल्ाई नीलि लनमा्व्ण, मापदणड लनधा्वर्ण र ग्ुणसिरको 
सलुनलचिििा गनदे काय्वसलहि पनुससंरचना गरी अझ सरायति बनाउनपुछ्व । पररषदले् TEVT को रालष्ट्रय र अन्िरालष्ट्रय 
सिरमा समन्रयकारी भलूमका बढाउनपुछ्व । 
 प्रदशे काया्वलयलाई स्ोि साधन समपन्न गराइ आफनो प्रदशेलभत्रको काय्वक्रम सञचालन र वयरसथापनको प्ूण्व अलधकार 

लदनपुछ्व । 
 नेपालको प्रालरलधक लशक्ा कमजोर हुनकुो प्रमखु कार्ण लरद्ालयको गैरलजममरेार वयरसथापकीय पक्, कमजोर परूा्वधार 

र दक् जनशलक्तको अभार हो । यी समसया लरद्ालयको परूा्वधारको खयालै नगरी प्रालरलधक लशक्ाको कक्ा सञचालनको 
अनमुलि लदनाले उतपन्न भएका हुन ्। सञचालन भइरहकेा लशक्ालयको क्मिा लरकास गनदे, आरशयकिानसुार मज्व गनदे  
र नयाँ अनमुलि लदनभुन्दा पलहले परूा्वधार र जनशलक्तको प्ूण्विा भएको लनलचिि गन्व आबशयक छ । 
 प्रालरलधक लशक्ामा सरकारको लगानी अतयन्ि कम छ । लगानीको दृलष्टको्णले हदेा्व प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक 

िाललम राजयको प्राथलमकिामा पन्व सकेको छैन । TVET ससिो र कमजोर बग्वको पहुचँ पगुने हुनपुछ्व । प्रालरलधक 
लशक्ामा बजेट रलृधि गरी रालष्ट्रय लशक्ा बजेटको कमिीमा २५ प्रलिशिसमम परु ्याउनपुछ्व ।
 लशक्ा लरज्ान िथा प्रलबलध मन्त्रालयले CTEVT र मन्त्रालयअन्िग्वि एउटै िहमा दईु लकलसमका पाठ्यक्रम र 

वयरसथापनमा सञचाललि प्रालरलधक लरद्ालयलबच एकरूपिा लयाउन पाठ्यक्रम एउटै बनाउने भनेर काय्वदल गठन 
गरेको छ । लछटै नै काय्वदलको सझुाबको आधारमा यसको समाधान लनसकने अपेक्ा गररएको छ ।
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 धरैेजसो प्रालरलधक धार सञचाललि लरद्ालयहरूमा योगय प्रलशक्क/लशक्कको अभाब छ । प्रालरलधक लरषयको योगय 
र दक् लशक्क लरद्ालयमा सेरा गनदै चाहदँनैन ् । प्रालरलधक लशक्ामा अधयापन गनदे लशक्कको पेसालाई सथायीतर, 
सममालनि र आकलष्वि नबनाउँदासमम यो समसयाको समाधान हुदँनै ।
 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदले् CTEVT Strategic Plan (2020-2024) ियार पारी 

काया्वन्रयन गरररहकेो छ । यसको प्ूण्व काया्वन्रयनका लालग TVET समबन्धी नीलि, ऐन, काननु र लनयमारली पररमाज्वन 
गरी आबशयक पनदे स्ोि साधन र जनशलक्त परूा गनदे हो भने धरैे समसया हल हुने दलेखन्छ ।
 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमको नकसाङ्कन गरी एउटा सथानीय िहमा कमिीमा एउटा लरषयको 

प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम सञचालन हुने गरी लरसिार गनु्वपछ्व ।
 एकालिर CTEVT को प्रदशेसिरमा प्रदशे काया्वलय छन ्भने अका्विफ्व  समबलन्धि प्रदशे सरकारले छुटै् ऐन लयाई 

TEVTको नयाँ संरचना ियार गददै छन ्। दरुैले समन्रय र सहकाय्व गन्व आरशयक छ ।
 िाललम प्रदायक संसथालबच समन्रय नहुदँा कुनै काय्वक्रम दोहोररने र कुनै काय्वक्रम माग भए जलि सञचालन हुन नसकने 

अरसथा आएको छ । कुनै एक मन्त्रालय रा सरकारी लनकायले समन्रय गरी एक द्ार प्र्णालीबाट िाललम सञचालन 
हुन आबशयक छ । 
 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदले् बजारको माग र आरशयकिालाई धयानमा राखी जनशलक्त 

उतपादन गनदे लक्य ललएकोले TEVT को पाठ्यक्रम लनमा्व्ण, काय्वक्रमको छनोट, सञचालन र वयरसथापन गदा्व उद्ोगी, 
वयरसायी, रोजगारदािा र सरोकाररालासँग अझ पया्वप्त मात्रमा छलफल र समन्रय गनु्वपनदे दलेखएको छ ।
 रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्रारूपका आधारमा सिर मापनको सचूक ियार गरी लाग ुगन्व आरशयक छ । लशक्ालयको 

अनगुमन र लरद्ाथथीको मलूयाङ्कन प्र्णालीमा समसामलयक सधुार आरशयक दलेखएको छ । ग्ुणसिरको मापन रसिगुि 
हुनकुा साथै लरश्वासनीयिा बढ्न ुआबशयक छ ।
 सरकारको नीलि िथा काय्वक्रम २०७९ मा प्रालरलधक लशक्ालयको नकसाङ्कन गरी सबै सथानीय िहमा लरसिार 

गररने उललेख छ । तयसिै कक्ा ९ दलेख सनािक िहसममका पाठ्यक्रममा पररमाज्वन गरी प्रालरलधक िथा वयारसालयक 
लरषयलाई समारेश गररने भलनएको छ । लशक्ालाई लसपसँग, लसपलाई श्मसँग, श्मलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई 
उतपादनसँग र उतपादनलाई बजारसँग जोड्नका लालग पढ्द ैपढाउँद ैकाय्वक्रमलाई थप लरसिार गररनेछ भनी उललेख 
गररएको छ  । यो काय्वक्रमले जेहन्दार र आलथ्वक लसथलि कमजोर भएका लरद्ाथथीको लालग ठुलो अबसर प्रदान गनदे छ । 
प्रालरलधक लशक्ा र वयारसालयक िाललम पररषदले् सरुु गरेको यो " Learn-Earn-Pay" अरधार्णा प्रालरलधक लशक्ा 
र वयारसालयक िाललममा लरपन्न र पछालड परेका रग्वको पहुचँ बढाउन जयाद ैउपयोगी हुने दलेखएको छ ।
 कमजोर आलथ्वक अरसथा भएका र पढाइमा कमजोर लरद्ाथथीले टी.एस.एल.सी. पढ्ने र लसपमूलक िाललम ललने 

हो भन्ने गलि सोच अलहले पलन छँदै छ । यसलाई लचन्व नसकदासमम प्रालरलधक लशक्ा र वयारसालयक िाललमको 
उन्नयन हुन सकदैन । प्रलिभाशाली र मेधारी लरद्ाथथीहरूलाई प्रालरलधक लशक्ा र वयारसालयक िाललमलिर जान 
प्रोतसालहि गनदे नीलि बनाउनुपछ्व   ।
 नेपाल सरकारको २०७३/१०/१८ को लन्ण्वयबाट सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िहको काय्व लरसििृीकर्णमा वयारसालयक 

लशक्ा िथा िाललमको योजना िजु्वमा सञचालन अनमुलि र लनयमन सथानीय िहको काय्व भलन उललेख भएको िर नेपाल 
सरकारले ियार गरेको सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िहको काय्व लजममबेारीमा पनदे लरकास काय्वक्रम िथा आयोजनाको 
रगथीकर्ण िथा बाँडफाँट समबन्धी मापदणड, २०७६ मा लशक्ासमबन्धी रगथीकर्ण र बाँडफाँटमा सथानीय िहको 
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प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललमको क्ेत्रमा कुनै लजममरेारी लदइएको छैन । साधार्ण लरद्ालयझFै प्रालरलधक 
लशक्ा र वयारसालयक िाललम सञचालन गनदे लशक्ालय, िाललम केन्द्र र लनकायको सञचालन र वयरसथापनको 
लजममरेारी सथानीय िहलाई यसको क्मिा, दक्िा र काय्व समपादनको आधारमा क्रमश: लददँ ैजान ुउपयकु्त दलेखन्छ । 
 परमपरागि लसपको संरध्वन, लसपको गु्णातमक पक्को सुलनलचिििा, लडलजटल प्रलरलधको लरकास, सुलभ लशक्ा, 

पहुँचमा अलभरलृधि, लसपमूलक काय्वक्रमलाई एउटै द्ारबाट सञचालन आलद अलहलेको TVET उन्नयनको लालग 
धयान लदनुपनदे पक् हुन् ।

१०. ष्नचोि
संलरधानले वयरसथा गरेअनसुारको िीन िहको सरकारको काय्व लरभाजनमा लशक्ासमबन्धी अलधकार र काय्वक्रम 

केलाउँदा सङ्घले सथानीय िहलाई लशक्ासमबन्धी अलधकार लदन कन्जसुयाइ ँ गरेको हो लक भनी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 
कलिपयले सङ्घको केन्द्रीकृि मानलसकिामा परररि्वन नआएको हो भनी लटपप्णी गरेको पाइन्छ भने कलिपयले सथानीय िह 
मजबिु र सक्म भइनसकेकोले एकै चोलट धरैे अलधकार लददँा थेगन सकदनै भन्ने सोचाइका कार्ण हो भनीिक्व  गछ्वन ्। जसले 
जे िक्व  गरे पलन सथानीय िहलाई स्ोि, साधन र अलधकार समपन्न बनाउनपुछ्व, सरयति बनाउनपुछ्व र लरद्ालय लशक्ाको 
लजममरेारी लदनपुछ्व भन्नेमा एक मि पाइन्छ  । 

प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ् र अन्िग्वि सञचाललि काय्वक्रमप्रलि लरद्ालय, प्रधानाधयापक, 
लशक्क, वयरसथापन सलमलि, समदुाय र अलभभाबक कसैले पलन सरालमतर बोध गन्व सकेका छैनन ्। प्रालरलधक लशक्ा िथा 
वयारसालयक िाललमको सधुारमा उनीहरूको सहभालगिा अतयन्ि कम छ । अलहले दलेखएको मखुय लचन्िा प्रालरलधक लशक्ा 
र वयारसालयक िाललमको सङ्गठन र संरचना कसिो हुने र कुन लजममरेारी कसको हुने मात्र होइन । प्रालरलधक लशक्ा  र 
वयारसालयक िाललम प्रलिको सोच र काय्वशलैीमा कसरी पररबि्वन गन्व सलकन्छ भन्ने हो । सथानीय िहमा सामदुालयक लरद्ालय 
वयरसथापन हामीले गनु्वपछ्व । हाम्ो लरद्ालय हामीले बनाउने हो भन्ने सोचको लरकास भइरहकेो छ । यो एकदम ैसकारातमक 
पक् हो । यो सकारातमक सोचलाई प्रालरलधक लशक्ा र वयारसालयक िाललमको क्ेत्रमा वयबहारमा उिान्व आरशयक दलेखन्छ ।

(लेखक : ने्ाल सरकारका ्ूि्ग सष्चि हुनुहुनछ ।)
सनदभ्ग सामग्धी
 नेपालको संलरधान , २०७२
 सथानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४
 नेपालको संलरधानको अनसुचूी ५,६,७,८ र ९ मा उललललखि सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िहको एकल िथा साझा 

अलधकारका सचूीको काय्व लरसििृीकर्ण, २० ७३
 लशक्ासमबन्धी ऐन लनयम सङ्ग्रह, २०७५/ ७६ - बौलधिक दप्व्ण प्रकाशन
 सङ्घ प्रदशे र सथानीय िहको काय्व लजममरेारीमा पनदे लरकास काय्वक्रम िथा आयोजनाको रगथीकर्ण िथा 

बाँडफाँटसमबन्धी मापदणड, २०७६
 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्ऐन, २०४५ पररमाज्वनसलहि
 https://elawtalk.com/types-federalism/
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१. ष्िषय प्रिेश
लसपयकु्त जनशलक्तलाई प्रतयेक दशेले आफनो आलथ्वक लरकासको मरेुदणडको रूपमा ललएको हुन्छ । नेपालमा पलन धरैे 

प्रकारका लसपयकु्त जनशलक्त भएर पलन पलहचान र प्रमा्णीकर्णको वयरसथा नहुदँा लरगिदलेख यसिा जनशलक्तले लनमनसिरको 
पाररश्लमक र कलठन रािारर्णमा काम गददै आएको कुरा सर्वलरलदि लरषय हो जनु हाल पलन धरेथोर मात्रामा लरद्मान 
रहकेो पाइन्छ । यसिै लरलभन्न अनौपचाररक िथा अन्य माधयमबाट लसप र ज्ान हालसल गरेर पलन प्रमा्णीकर्ण हुन नपाएका 
जनशलक्तलाई दृलष्टगि गरी नेपालमा लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्णको सरुुराि लर. सं. २०३९ (सन ्१९८३) सालमा लसप 
परीक््ण पररषद ् (Skill Testing Authority) नामक सरायि सरकारी संसथाबाट भयो । ितकालीन सरकारले एलसया 
प्रशान्ि लसप लरकास पररयोजना (APSDP) िथा अन्िरा्वलष्ट्रय श्म सङ्गठन (ILO) को सहयोगमा पेसागि रगथीकर्ण, 
लसप प्रमाल्णकाको लनमा्व्ण िथा लसप परीक््ण एरम् प्रमा्णीकर्ण पधिलिको सुरुराि लसप परीक््ण पररषद््रफि गरेको 
हो । लर . सं. २०४५ मा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्िाललम (TVET) को उचच लनकाय (Apex Body) 
को रूपमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ् (CTEVT) को सथापनापचिाि ् लसप परीक््ण पररषदल्ाई 
CTEVT मािहिमा रहने गरी लसप परीक््ण महाशाखा हुदँ ैलर. सं. २०६० मा रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलिमा रूपान्िर्ण गरी 
यसले लनरन्िर लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्ण काय्व गरी रहकेो छ । रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलिले २५ ओटा वयरसायगि 
क्ेत्र (Occupational Sector) मा १ दलेख ४ िह सममका ३११ ओटा रालष्ट्रय पेसागि लसप प्रमाल्णका (National 
Occupational Skill Standard-NOSS) लनमा्व्ण गरी लसप परीक््ण गददै आएको छ र हाल समम ४ लाख २३ हजार बढी 
जनालाई प्रमा्णीकर्ण गरी रालष्ट्रय लसप प्रमा्ण पत्र प्रदान गरेको छ ।

यसरी लसप परीक््णमा सफल भई प्राप्त गरेको रालष्ट्रय लसप प्रमा्ण पत्र (National Skill Certificate-NSC) को 
मान्यिा लरश्वभरी हुने भएकाले पलन आजभोलल लसप परीक््ण गराउनेहरूको चाप लदन प्रलि लदन बढ्दो छ । लसप परीक््ण 
परमपरागि रूपमा रा अनभुरबाट हालसल गरेको लसप िथा औपचाररक वयारसालयक िललम ललई िाललम समपन्निा प्रमा्ण 
पत्र पाएकाको पलन गररन्छ । औपचाररक वयारसालयक िाललम प्राप्त गरेकाहरूले समिे लसप परीक््ण गराउनकुो मखुय फाइदा 
भनेको रालष्ट्रय लसप प्रमा्ण पत्र (NSC) प्राप्त गनु्व जसको अन्िरा्वलष्ट्रय सिरमा समिे मान्यिा हुन,ु आफूमा कलि र कुन 
िहको लसप रहछे भन्ने जानकारी प्राप्त भई आतमलरश्वासमा अलभरलृधि हुन,ु िथा सलजलै रोजगारी रा सररोजगारी रा भनौ ँ
आयआज्वनमा जोलडन सक्म हुन ुरहकेो छ ।

औपचाररक िाललम िथा लशक्ाको माधयमबाट हालसल गरेको प्रमा्ण पत्रको आधारमा कुनै पलन पेसा रा पदको लालग 
योगय ठालनने परमपरा हाम्ो दशेमा लरद्मान रहकेो कार्ण हाम्ो जसिो अलप लरकलसि मलुकु जहाँ अनौपचाररक रूपमा 
परमपरागि िथा पाररराररक माधयमबाट लसप लसकने र लसकाउने अतयलधक प्रचलन रहकेो पाइन्छ । अनौपचाररक माधयम रा 
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अनभुरबाट हालसल गरेको दक्िा र लसपको पलन कदर हुनपुछ्व र उक्त जनशलक्त दशे लनमा्व्ण काय्वमा समालहिहुनपुद्वछ भनी 
लकुीलछपी रहकेा लसपको कदर गददै रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलिले प्राथलमकिाका साथ रालष्ट्रय लसप प्रमाल्णका (National 
Occupational Skill Standard-NOSS) का आधारमा यसिा लसपको लसप परीक््ण गरी लसपको सिर/िह कायम गररलदने 
वयरसथा गरेको छ । 
२. ष्िद्यमान अिसथाको ष्िशे्षण

नेपालमा लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्णको सरुुआि कररब चार दशक अगालडबाट भएको भए िापलन सरुुरािका रष्वमा 
अझ भनौ ँलबसौ ँरष्वसमम पलन अलि न्यनू सङ्खयाको लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्ण गररएको िथयाङ्कबाट दलेखन्छ । सरुुका 
रष्वहरूमा अनौपचाररक िथा परमपरागि माधयमबाट हालसल लसप िथा ज्ानको मात्र परीक््ण गररन्थयो जनु लसप परीक््णको 
लभत्री मम्व पलन हो । पलछलला ररष््वहरूमा लरलभन्न दाि ृलनकाय िथा पररयोजनाको सहयोगमा सञचालन हुने वयारसालयक 
िाललम काय्वक्रमलाई लसप परीक््णसँग जोलडएका कार्ण लसप परीक््णको ग्राफ ह्ाति ैबढेको छ । यसरी लसप परीक््णको माग 
बढन ुएकािफ्व  राम्ो पक् हो यसले लसप प्रमा्ण पत्रको महत्र दसा्वउँछ िापलन सङ्खया बढ्दा सोको ग्ुणसिर कायम राखने कुरा 
ठुलो चनुौिीको रूपमा रहकेो छ जसले गदा्व लसप प्रमा्ण पत्रको मान्यिामा समिे असर गरररहकेो छ ।

l;k k/LIf0f tyf k|df0fLs/0fsf] cj:yf

;|f]tM /fli6«o l;k k/LIf0f ;ldlt



76 Oe]G6 :dfl/sf, @)&(

औपचाररक रूपमा वयारसालयक िाललम ललएका प्रलशक्ाथथीको िाललममा प्रदान गररएको प्रयोगातमक अभयासको 
अरसरको अरसथा लसप परीक््णका दौरान सपष्ट झललकन्छ । िाललम सञचालन गदा्व प्रलशक्कबाट पाठ्यक्रमको अनसुर्ण प्ूण्व 
रूपमा गररएको रा नगररएको पलन लसप परीक््ण गदा्व िथा नलिजाबाट सपष्ट दलेखने गरेको छ । तयस कार्ण लसप परीक््णको 
औसि सफलिा (उतिी्ण्व) दर ७५ प्रलिशिको हाराहारीमा रहकेो छ । िह २ र ३ को सफलिा दर अझ न्यनू रहकेो छ । 
प्रयोगातमक लसकाइसँगै सैधिालन्िक ज्ान समिे लदनपुनदेमा सैधिालन्िक परीक्ामा धरैे नै न्यनू उतिी्ण्व दर हुने गरेको िथयाङ्क छ । 

लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्ण लसपको सममान एरम ् वयलक्तको लसप िथा ज्ानको ग्ुणसिर सलुनलचिििा गन्व गररने 
भएकाले औपचाररक वयारसालयक िाललम काय्वक्रमको सञचालन िोलकएका मापदणड प्ूण्व रूपमा लाग ु हुने गरी हुनपुछ्व 
अन्यथा हाम्ो प्रयास माग उन्मखु (Demand driven) हुनपुनदेमा लनया्वि उन्मखु (Supply driven) हुन जान्छ र लसपयकु्त 
जनशलक्तको माग िथा आपलूि्वलबचको खाडल साँघरुरनपुनदेमा झन ्बढ्द ैजान्छ । हाम्ो सन्दभ्वमा पलन यो खाडल साँघरुरन 
सकेको पाइदँनै । एकालिर रोजगारदािा उद्ोग वयरसायको सधै ँ लसपयकु्त दक् जनशलक्तको अभार भोगनपुरेको गनुासो छ 
भने अककोिफ्व  िाललम प्रदायक संसथा अथरा दािा/ प्रायोजकले लनरन्िर जनशलक्त उतपादन गरी रहकेो अरसथा छ । यसरी 
अलधकिर जनशलक्त रोजगारदािा उद्ोग/ वयरासायसँगको सहकाय्व लबनाउतपादन भइरहकेा छन ्यस अभयासमा आमलू 
परररि्वन अतयारशयक भइसकेको छ ।

अककोिफ्व  हाल अलधकांश िाललम काय्वक्रम केन्द्र (Center based) भन्दा घमुिी (Moblie based) रूपमा बढी 
सञचालन भएका छन ् । यसरी छररएर सञचाललि काय्वक्रमको अनगुमन जलि कलठन छ तयलि नै वयरसथापन पलन अलन 
लसकाइ ग्ुणसिरको प्रश्न ि छँद ैछ । प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्बाट समबन्धन प्राप्त छोटो अरलधको 
िाललम प्रदायक संसथाको सङ्खया १,३७० पगुेको छ र यी संसथाहरूले सञचालन गनदे िाललम काय्वक्रमको सङ्खया लनकै 
बढी छ । एक दज्वन बढी अन्य मन्त्रालयहरूले समिे लरलभन्न वयारसालयक िाललम काय्वक्रम सञचालन गरररहकेा छन ्भने 
प्रदशे सरकार िथा पाललकासमेिले िाललम काय्वक्रमका लालग बजेट लरलनयोजन गरी लरलभन्न िाललम सञचालन गरी/ 
गराइरहकेा छन ् । यसरी अतयलधक सङ्खयामा िाललम सञचालन हुन ुअन्यथा होइन िापलन प्रलशक्ाथथीहरू िाललमपचिाि ्
आय आज्वनसँग जोलडन सके सकेनन ्भन्ने प्रश्न अरशय हो । अन्य दशेमा हनेदे हो भने हाम्ो िलुनामा सीलमि सङ्खयामा 
वयारसालयक िाललम सञचालन गनदे गरेको पाइन्छ । तयहाँ मागलाई समबोधन हुने गरी नकसाङ्कनको आधारमा मात्र यसिा 
िाललम काय्वक्रम सञचालन गनदे गररन्छ । िाललम प्राप्त प्रतयेक वयलक्त आय आज्वन गन्व सक्म भए मात्र दशे समधृि हुन सकछ । 

यसै सन्दभ्वमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदले् लसरस सरकारको सहयोगमा सञचाललि लदगो 
िथा सममालनि रोजगारीका लालग लसप (ENSSURE) पररयोजनामाफ्व ि रोजगारदािासँगको प्रतयक् सहकाय्वमा दईु रष्व 
अरलधको औद्ोलगक प्रलशक्ाथथी (Apprenticeship) िाललम िथा काय्वगि िाललम (OJT) सलहिको १६९६ घणटा 
अरलधको पेसागि िाललम काय्वक्रम सञचालन गरी रहकेो छ । यस िाललम काय्वक्रमका प्रलशक्ाथथी छनोटदलेख उद्ोग/ 
वयरसायमा लसप लसकने अरसर रोजगारदािाले प्रदान गनदे भएको हुदँा उतपालदि जनशलक्त सलजलै रोजगारीसँग जोलडन सकेका 
छन ्। यसप्रकार (Modality) का िाललम काय्वक्रमप्रलि रोजगारदािाको सहकाय्व उतसाहजनक एरम ्प्रभारकारी रहकेो हुदँा 
वयारसालयक िाललमको क्ेत्रमा यस अभयासले प्रलिमान परररि्वन (Paradigm shift) गनदे छ भन्दा अतयलुक्त हुदँनै । 

यसै गरी हालको लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्ण पधिलिलाई अन्िरा्वलष्ट्रय सिरमा समिे ग्ुणसिर सलुनलचिििा एरम ्
सान्दलभ्वकिा (Referencing) हुने गरी नयाँ प्र्णालीमा रूपान्िर्णका लालग नेपाल सरकारले २०७७ रैशाख २१ गिे १ दलेख 
८ िह सममको योगयिा प्रमा्णीकर्ण (Qualification Certification) हुने रालष्ट्रय योगयिा प्रारूपको ढाँचा (National 
Qualification Framework)  सरीकृि गरी तयसैको अलभन्न अङ्गको रूपमा रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्रारूपको 
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ढाँचा (National Vocational Qualification Framework-NVQF) सरीकृि गरेको छ । रालष्ट्रय लसप परीक््ण 
सलमलिले लसरस सरकारको सहयोगमा सञचाललि नेपाल वयारसालयक योगयिा प्र्णाली पररयोजनाको सहयोगमा NVQF 
काया्वन्रयनमाफ्व ि रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्र्णाली (National Vocational Qualification System-NVQS) 
लाग ुगन्व लनमनानसुारका मखुय काय्व समपन्न गरेको छ :

•	 लसप परीक््ण केन्द्रहरूको प्रमा्णीकर्ण (Accreditation),
•	 मानर संसाधन लरकास (HRD) 
•	 प्रलक्रया गाइड (Process Guides) लनमा्व्ण
•	 सैधिालन्िक परीक्ा अनलाइन सञचालन गन्व Software लनमा्व्ण 
•	 क्ेत्रगि लसप सलमलि (Sector Skill Committees) लनमा्व्ण
•	 रालष्ट्रय दक्िा प्रमाल्णका (National Competency Standard-NCS) लनमा्व्ण

राष्ट्रिय योगयिा प्रारू् (NQF)  को मूल ढाौँचाः

स्ोि ः राष्ट्रिय ष्स् ्रधीक्ण सष्मष्ि, ने्ाल वयािसाष्यक योगयिा प्रणालधी ्ररयोजना
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NVQF काया्वन्रयन गनदे सन्दभ्वमा पूर्व लसकाइको मान्यिा (Recognition of Prior Learning-RPL) 
लरलधबाट गररने लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्णलाई समय सापेक् रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्र्णालीको ढाँचा 
(National Vocational Qualification Framework-NVQF) अनुरूप पररमाज्वन गरी एकाइ दक्िा (Unit 
Competency) को आधारमा लसप परीक््ण एरम् एकाइ दक्िाको प्रमा्ण पत्र (Unit Competency Certificate) 
प्रदान गन्व सुरुआि गररएको छ ।

्ूि्ग ष्सकाको मानयिा (RPL) प्रष्क्रया

स्ोि ः राष्ट्रिय ष्स् ्रधीक्ण सष्मष्ि

रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्र्णाली (NVQS) पू्ण्व रूपमा काया्वन्रयन गन्व कानुनी वयरसथा भइनसकेको रि्वमान 
अरसथामा लरद्मान कानुनी प्रारधानको आधारमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद,् रालष्ट्रय 
लसप परीक््ण सलमलिले आरशयक ियारी काय्वका साथै रि्वमान लसप परीक््ण प्रलक्रया (१ देलख ४ िह समम) लाई 
यथारि् सञचालन गरी रालष्वक ५० हजार जनाको लरलभन्न पेसा वयरसायको लनयलमि सहुललयि शुलक (Regular 
Subsidized) र प्रायोलजि (Sponsored) दरुै प्रकारबाट लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्ण गरररहेको छ ।  

४. पोट्वफोललयो 
मलूयाङ्कन

२. पोट्वफोललयोका 
लालग आरेदन

८.मलूयाङ्कनपलछको 
पररमाज्वन

७. प्रमा्णीकर्ण 
र अलभलेख 
वयरसथापन

चर्ण ३. 
मलूयाङ्कन पलछ

३. सर–मलूयाङ्कनका   
लालग सहयोग
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३. सुझाि
हाम्ा अलधकिर अभयास (प्रायः सबै के्त्रमा) सङ्खयामुखी (Quantity oriented) रहेको र सङ्खया पलन 

क्मिाभन्दा बढी हुने गरेको हुँदा गराइ िथा उतपादन दरुैको गु्णसिरमा लनरन्िर प्रश्न उठने गरेको छ जसले गदा्व हाम्ो 
उतपादनले उपयुक्त बजार पाउन सकेको छैन र बजार पाएको अरसथामा पलन उलचि मूलय प्राप्त गन्व सलकरहेको छैन । 
िाललम काय्वक्रम िथा उतपालदि जनशलक्त समेि यस अरसथाबाट बचन सकेका छैनन् । गु्णसिरीय जनशलक्त उतपादनमा 
सरकारी लनकाय, दाि ृ लनकाय, पररयोजना, िाललम प्रदायक संसथालगायि सबै सरोकारराला केलन्द्रि (Focused) 
हुनु अतयारशयक भइसकेको छ । यसै समबन्धमा गु्णसिर सुलनलचिििा (Quality Assurance) िथा प्रभारकाररिा 
(Effectiveness) का लालग लनमनानुसारका अभयासमा जोड लदनुपनदे देलखन्छ ।
१. काय्वसथलको लसकाइ (Workplace Based Learning) सलहिका काम गददै लसकदै (Learning by doing) 

मोडाललटीका िाललम काय्वक्रम सञचालनलाई प्राथलमकिा लदने 
२. घुमिीको सट्ा केन्द्र आधाररि (Center based) वयारसालयक िाललम सञचालनमा जोड लदने 
३. उतपालदि जनशलक्तलाई आय आज्वनसँग जोडनमा सरोकारराला बढी प्रयासरि हुने 
४. प्रतयक् रोजगार केलन्द्रि (Employment Focused) पेसा/ वयरसायका िाललम रोजगारदािाको मागको आधारमा 

(Demand based) मात्र सञचालन गनदे 
५. सररोजगार केलन्द्रि (Self-employment Focused) िथा जीलरकोपाज्वन केलन्द्रि (Livelihood Focused) 

पेसा/ वयरसायका िाललम आरशयकिाको आधारमा सञचालन गनदे 
६. रालष्ट्रय लसप प्रमा्ण पत्र (National Skill Certificate) प्राप्त जनशलक्तलाई रोजगारीमा प्राथलमकिा लदलाउन 

सरोकाररालाले प्रभारकारी पहल गनदे 
यसका अलिररक्त गु्णसिर सुलनलचिििा िथा प्रभारकारी नलिजाका लालग नीलिगि हसिक्ेप पलन आरशयक देलखन्छ । 

जनशलक्त माग र आपूलि्व अरसथाको नकसाङ्कन (Mapping) को आधारमा मात्र िाललम प्रदायक संसथालाई समबन्धन 
प्रदान गनदे र सोहीबमोलजम िाललम काय्वक्रम सञचालन गनदे, गराउने वयरसथा भएमा मात्र उतपालदि जनशलक्त प्रलि 
रोजगार बजारको लरश्वसनीयिा बढ्ने छ । 
४. ष्नट्कष्ग

रि्वमान लसप परीक््ण िथा प्रमा्णीकर्ण पधिलि (१ देलख ४ िह समम) लाई लढलो चाँडो (कानुनी प्रारधान आउने 
क्रममा रहेको) १ देलख ८ िहसममको रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्र्णाली (National Vocational Qualification 
System-NVQS) ले प्रलिसथापन गनदे भएको हुँदा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम् िाललम (Technical 
Vocational Education and Training-TVET) सँग समबलन्धि सरोकारराला सबैले यस िथयलाई मनन गनु्वपनदे 
देलखन्छ । रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्र्णाली (NVQS) प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम् िाललमका 
लसधिान्ि (TVET Principles) का आधारमा सञचालन हुने भएको हुँदा यसको मुखय सरोकार नै समग्र गु्णसिर 
सुलनलचिििा (TVET Principles Assurance) हो ।

गु्णसिर सुलनलचिििा (QA) संसथा रा वयलक्तको रहन क्मिा (Carrying Capacity) मा भर पछ्व । यलद 
क्मिाभन्दा बढी बोकन खोलजयो भने तयसको परर्णाम अरशय पलन उपललबधमूलक हुँदैन । हाम्ो सन्दभ्वमा हेदा्व दगु्वम 
सथानहरूमा समेि लरलभन्न दाि ृलनकाय÷पररयोजनाको प्रायोजनमा लरलभन्न िाललम प्रदायक संसथाले घुमिी रूपमा एकै 
पेसा/ वयरसायका थुपै्र िाललम काय्वक्रम सञचालन गरररहेका छन् जसले जनशलक्त उतपादनलाई ह्ातिै बढाएर रालष्वक 
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१ लाख बढी पुऱयाएकाे छ िर मागको अरसथा अन्यौलमै छ । अककोिफ्व  यस सङ्खया रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलिको 
रहन क्मिा (Carrying Capacity) भन्दा लनकै बढी छ । यसरी एकअका्वसँग जोलडने सरोकारको लरषयमा प्रभारकारी 
समन्रय अलि आरशयक छ अलन मात्र गु्णसिर सुलनलचिििा (QA) उन्मुख भएको सन्देश जाने छ र हाम्ा प्रयतनको 
लरश्वसनीयिा (Credibliity) बढ्ने छ । 

(लेखक : CTEVT अनिग्गि लेखक ष्स््रधीक्ण सष्मष्िका ष्नदनेशक हुनुहुनछ) ।
सनदभ्ग सामग्धी 

•	 प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद,् रालष्वक प्रलिरेदन-२०७७/०७८
•	 रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्रारूप (National Vocational Qualification Framework) काया्वन्रयन 

समबन्धमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदक्ो अरधार्णासमबन्धी प्रलिरेदन -२०७७
•	 रालष्ट्रय योगयिा प्रारूपको ढाँचा २०७७।०१।२१ (मलन्त्रपररषदक्ो लन्ण्वय)   -२०७७
•	 रालष्ट्रय वयारसालयक योगयिा प्र्णाली (NVQS): बारमबार सोलधने प्रश्न (Frequently Asked Questions)-2019 

लदगो िथा सममालनि रोजगारीका लालग लसप (ENSSURE) पररयोजना प्रलिरेदन (२०७७
•	 नेपाल वयारसालयक योगयिा प्र्णाली पररयोजना (NVQS-P) बाट ियार गररएका लबलभन्न प्रलिरेदन िथा लरलरध 

प्रकाशन 
•	 रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलिका लबलभन्न प्रलिरेदन िथा लरलरध प्रकाशन 
•	 पूर्व लसकाइको मान्यिा (Recognition of Prior Learning-RPL) प्रलक्रया गाइड-२०७९
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Meaningful Engagement of Employers 
in TEVT: Partnership for LMI

Chandra Kanta Adhikari

The context
Nepal labor Force Survey 2017/18 states that there are approximately 20.7 million 

people of the working age and approximately 7.1 million are employed while 908 thousand 
are unemployed. The country’s unemployment rate is of 11.4 percent. As a consequence, 
every year about 3, 00,000 youths leave the country and enter into the labor market in search 
of employment opportunities in abroad. 

The employment opportunities in the country are limited. The employment statistics 
shows that one in every five people who have jobs in Nepal, are employed in agriculture, 
the biggest employing industry. Trade industry has the second largest share of employment 
(17.5 percent), followed by construction (13.8 percent). The informal sector also has a big 
share of 62.2 percent. Close to a quarter of all employed people (23.8 percent) are employed 
in service and sales occupations, followed by elementary occupations with just over 20 
percent (https://nepalindata.com/media/resources/items/20/bNLFS-III_Final-Report.pdf).  
The employment opportunity offering capacity of the government sector is limited for the 
middle level workforce.  The youth unemployment has become a national challenge and 
realized it is necessary to identify, produce, and promote competitive goods and services 
to generate employment within the country (https://npc.gov.np/images/category/15th_plan_
English_Version.pdf.)
The SKILLs GAP

Skill development is essential for being employed in any occupations. CTEVT is an apex 
body of GoN for the overall regulation of the TEVT education of the Country. Additionally,   
12 ministries and respective departments of GON, NGOs/INGOS as well as various private 
organizations are working for skill development. In an average, it is claimed that around 
100,000 youths graduate form the skill development trainings every year but an unofficial 
source reveals only 40% trained people get employment opportunities. 

On the other hand, private sector organizations are capable enough to provide employment 
opportunities to 80% of mid-level skilled human resources produced from different technical 
institutions of Nepal. However, there is a mismatch between skills requirement of private 
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sector employers and skills and knowledge earned by those graduates. It means that there 
is wide GAP between the demand of skilled human resources and the trainings provided by 
TEVT centers. This has created an adverse effect on employers’ demand of skilled human 
resources and its production. Due to the lack of appropriate skilled human resources, private 
sector employment giving organizations, are either obligated to operate in minimum capacity 
only or hire skilled workers from neighboring country.

As a consequence of this, Nation's unskilled youth are obligated to leave the country for 
low paid work and Nepal has to rely on workers from other countries such as India. 
•	 Due to these, about 3 million Nepali youths are compelled to work on foreign employment. 
•	 An unofficial source reveals that remittance going out to India is more than remittance 

coming to Nepal from third world countries. 
Skill development of the youths based on the labor market demand should be a key 

priorities of the country for the in –house employment opportunity creation.  The involvement 
of the private sector representatives in principle is provisioned in CTEVT system. However, 
the effective engagement of the private sector representation in TEVT is considered to be 
less as well as in dilemma.

In order to reduce this skill gap and unemployment situation, the TEVT of the country 
must focus on the skill demands of the private sector. The demand side information is lacking 
in TEVT system planning, execution and monitoring. The Employers’ Associations can be 
the key source to provide demand driven labor market information. 
Labor Market Information Exchange 

In principle, Labor Market Information (LMI) system is a process of collecting data 
and information related to labor market, editing and storing it and analysis as well as 
dissemination of results systematically. It will be the basis of quality in TEVT production.   
The proper functioning of the LMI system helps to rightly understand the labor market 
situation and utilize the LMI in TEVT. The LMI system is to understand:

•	 The skills and occupations needed by the employers
•	 The industries looking for the skilled workers
•	 The employers seeking skilled work forces
•	  The working environments
•	 The specific education and training required as per the occupations
•	 The barriers of the employment
•	 The future scope of occupations 
The LMI system is useful for the demand and supply side of TEVT actors. The flow chart 

below depicts the use of the LMI for the betterment of TEVT.
A systematic functioning of the LMIS is a simple process of collecting LMI qualitative 

and quantitative data and information applying the agreed questionnaires and checklists. 
The collected information is entered in software system for data processing that generates 
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required tables, formats, and charts. The information in these tables, charts and formats 
will be analyzed and produced a report to share the consolidated results to the actors. The 
diagram below shows the LMIS.
Status of LMIS in Nepal.

The Central Bureau of Statistics (CBS) has conducted the Nepal Labor Force Survey 
(NLFS), in year 1998/99, 2008/09 and 2017/18. These are national surveys covering the 
whole country. The results of the survey were mainly to address the emerging issues of 
policy needs, changes in the labor market, patterns of work and the employment indicators. 
(Sources:  https://cbs.gov.np/wp-content/upLoads/2019/04/NLFS-III_Final-Report.pdf). 

The CBS conducts national census of sector specific industries in every five years 
interval. The census follows the Nepal Standard Industrial Classification (NSIC) practices 
to enumerate the establishment revealing the data of capital investment and employment 
status of the surveyed sectors/sub-sectors.

The Department of Industry compiles and publishes industrial data on the "Industrial 
Statistics" book annually. It shows the contribution of industry sector in national economy 
offering employment and GDP contribution.

The recently updated authentic information on skill forces is collected and compiled 
by the CTEVT. It has a research division that collects and compiles the supply side 
information of the LMI. It provides the information on the skilled graduates on different 
occupations. Additionally, it conducts the Tracer Study of the graduates to notice the 
employment status of them.
The demand side of LMI

The demand side of LMI is overlooked in our country, however, in principle it is in 
priority. The major source of the demand side of LMI are private sector employers, the 
employers’ associations  FNCCI,CNI, FNCSI, FCAN, HAN and thousands of other sub-
sector associations that are the members of the Federations like  FNCCI, FCAN etc. These 
organizations are involved as representatives at CTEVT and other ministries concerned 
to share their voices /information of the private sector. The LMI especially on “skills 
requirement” and the “needs of employment” are less prioritized by the Business Member 
Association. The tax system, facilities for industry, respect to entrepreneurs, loan/credit, 
PPP are the major priority sectors of the association. These give the immediate returns to 
the business where the LMI has long term impact on the productivity. It has the tendency to 
focus on immediate return. The demand side of LMI is lacking. The perception, feeling and 
views of the representatives are shared in the TEVT meetings. However, there has not been 
reflecting the harmonized information of private sectors.

(Mr. Chandra Kanta Adhikari is Working as a Team Leader at ELMS Project)
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Establishing LMIS and its functioning: the way forward
The private sector especially the Employers’ Associations are the key sources of 

demand side of LMI. The lack of demand side authentic information has been misleading 
the TEVT of the country. The private sector and the supply side actors needs to work 
together for establishing demand side of LMI and following activities need to carry out 
for establishing LMI
•	 The employers association should be sensitized/oriented ensuring awareness of the 

importance of LMI and long term benefit to industry sectors.
•	 The employers association needs to unit together for harmonization of LMI.
•	 IT should be utilized for LMI data capturing and analysis.
•	 A formal coordination should be established among CTEVT, MOEST, MoLSS and 

Private sector Associations.
•	 Effective and meaningful representations of private sector should be ensured in designing 

TEVT policy.
•	 Private sectors should be supported to operate sector skills.
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Professional Development of 
Teachers in Vocational Education

Mahesh Bhattarai

Background 
The total capacity of university students is around 466, 828 and out of them around 

19 percentages (around 93 thousands), go for teaching profession. This percentage point 
includes university teachers, high school teachers, early childhood development (ECD) and 
primary teachers. This figure also includes the vocational teachers too. The teachers needed 
for vocational education including council for technical education and vocational training 
(CTEVT) the constituent schools, partnerships, Technical Education in Community Schools 
(TECS), privately affiliated and 9-12 are just more than 25 thousand. This number has been 
estimated based on the council guideline (senior instructor-3, instructor-7 and assistant 
instructor-4; for 36 months’ diploma program and senior instructor-1, instructor-2 and 
assistant instructor-2; for 18 months’ pre-diploma program). Though there is no available 
assessment and study about the aspiration to become teacher and motivation to be in teaching 
profession, this figure exhaustively suggests that there is acute shortage of teacher in the 
market. This write up will try to elaborate what are the initiatives for teacher’s preparation 
and the institutional arrangement especially in TVET.  

The teacher’s classification 
The council for technical education and vocational training, the apex authority in TVET, 

has classified the teachers into five categories. The teaching aid, pre-diploma or Level 2 
graduate equivalent to assistant II in Civil service, is the lowest in ranking supporting to the 
instructors in practicum and laboratory and workshop management. The assistant instructor, 
diploma or Level 3 graduate equivalent to assistant I in Civil service, is the next one in 
ranking supporting to the instructors in practicum and theoretical classes. The assistant 
instructor, diploma or Level 3 graduate equivalent to assistant I in Civil service, is the 
next one in ranking supporting to the instructors in practicum and theoretical classes. The 
instructor, bachelor or Level 4 graduate equivalent to officer III in Civil service, is the third 
level from the bottom administering practicum, workshop practices and theoretical classes 
independently. 
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The senior instructor, bachelor and equivalent to officer II in Civil service, is the fourth 
level from the bottom administering practicum, workshop practices and theoretical classes 
independently. The chief instructor, bachelor and equivalent to Officer I in Civil service, is 
the fifth level from the bottom administering practicum, workshop practices and theoretical 
classes independently. These two positions have seldom been recruited but promoted from 
the subsequent level minimal 5 years teaching experiences. Similarly, there are three different 
positions for trainers in Training Institute for Technical Instruction (TITI), the lowest trainer 
equivalent to instructor, the next one is senior trainer equivalent to senior instructor and 
the uppermost is consulting trainer equivalent to chief instructor in CTEVT. However, the 
minimum academic qualification for them is master’s degree in respective subjects. Though 
recruitment procedures for the instructors and trainers are almost similar, the induction 
procedure are different to the TITI trainers. Trainers’ orientation program individualized 
(TOPI) for trainers and staff orientation program individualized for professional staff are the 
induction required for the TITI staff. Apart from this, the supervision of instruction by the 
immediate supervisor and their recommendation to send the trainers in classes independently 
have been strictly followed in TITI, though these are not institutionalized in the statute.  
Teachers’ standards 

The TITI has formulated teachers’ standards categorizing them in three phases: before 
training, during training and always. Before training there is single area and six standards 
(1-6: preparing for the lesson) during training, there are nine areas (7-10: introducing the 
lesson, 11-21: delivery of the lesson, 32-43: guidance, 53-55: concluding, 47-52: use of 
time, 44-47: questioning, 26-31: platform skills, 22-25: resource utilization and 61-63: 
environment) and in always there is single area and five standards (56-60: personal values 
and social responsibilities). There are altogether 11 areas and 63 standards. The rating scale 
for the indicators ascribed for the standards are metered to five categories and they are: 
NO  =  Not Observed  
NA =  Not Applicable  
NI  =  Needs Improvement  
OK =  Acceptable Performance  
EX  =  Excellent Performance 
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The teachers’ competencies 
The competency, defined against the skill, is defined as the ability to perform the skill 

successfully. The performance is associated with the beneficiaries or the final users. Therefore, 
there are five factors associated with the competencies, the skill itself, the job: combination 
of skills, the trouble shooting: ability to solve and fix the problem arisen during execution 
of the competency, management: managing the agency responsible for the competency i. e. 
the management and the customers and the transfer sill: transfer to the succeeding employ 
for the newer equipment too. Since vocational education is work-based education directly 
contributing production and development, not only cognitive skills, but also somatic skills 
and affective skills are equally important. Therefore, teacher in vocational education is 
not only teacher but means of change and social transformation. The current recruitment 
procedure for teacher is not different to the civil service, where the assessment and evaluation 
measures the recalling and rote learning not the aptitude and the performance of them. The 
written test carries 300 marks, whereas the interview meant to assess the aptitude focus on 
general knowledge and there is almost no practicum test.  

ICT, DIVERSITY, ENVIRONMENT (22,61-63)
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The content of the teachers training  
The teachers need competence and confidence in content that is assured by the initial education 

conferred by the educational institute preferably the university. The second one is the pedagogical 
skills that focus on the learning psychology of the student. The pedagogical component is almost 
missing in the university course apart from some course in faculty of education. This pedagogical 
course is the part of initial education delivered by the institute like TITI. The TITI has named 
this component as Occupational Instructional Skill (OIS). There are three parts of the OIS: 
Instructional Skill (IS part 1: 3 weeks), Instructional Skill (IS part 2: 2 weeks) and Instructional 
Skill (IS part 3: 3 weeks). The one week course equals 40 hours and therefore the IS series is 
of 320 hours. Though, it has been boasted time and again, that all the teachers need to have 
gone through the pedagogical skills or Instructional Skill before entering the class, but neither 
it is mandatory nor it is there in practice with resource for its administration. This OIS, in the 
form of pre-service training, if incorporated in initial education in university courses or provided 
to the aspirant teachers through TITI, the above mentioned teachers’ standards and the quality 
performance can be measured objectively. The incentive of this training can be both monetary 
and non-monetary. Monetary being in the form of augmentation of the salary for the non-teaching 
hours dedicated for preparing the classes. Non-monetary incentive being the teacher licensure to 
enter into the teaching profession. 

The next level of the training is the in-service training. This in-service training has been there 
in civil service and the service in CTEVT and TITI. The Course content of the training has even 
to be defined and categorized. This training has the implication and application in the form of 
training in workdays paying almost no weightage to the content. There is a mandatory provision 
of 30 days training in the employee guidelines and rules. The content for the training especially 
in TVET are the curriculum, pedagogy, assessment and evaluation and the finally professional 
development. This kind of training can also be named as professional development of the teacher 
(PDT). There are customs and culture for chartering the certificate to supervise and monitor the 
program. This system of chartering can be defined as quality assessor. This PDT can also be 
coupled with quality assessor training for quality assurance. Though, employees are working 
with high integrity, however there is no code of ethics that their works weighs and validates and 
authorized by the charter they have been awarded. 

Another rung of the training is the occupational skill upgrading to cope up with the 
changing technology and the culture. Since, vocational teachers are the bridge between the 
institute and the industries, they have to be cognizant about the state-of-art technology in the 
market and the newer approach in education too. Therefore, occupational skill upgrading 
(OSU) is the next level of training. Since, this training is mostly demand driven and mostly 
carried out in the real work-place, industries, can be coupled with the PDT or left independent. 
The following are the summary of model for three level of training.  
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Professional Development of teachers’ (PDT) model (CTEVT) 
Since, teacher is considered to be the bachelor in subject content, the 8 weeks OIS will 

make him/her be eligible to sit for the teacher licensure. The induction, the professional 
development and the OSU are the necessary and routine activities during four years so that 
he/she is illegible to enter into the next level of teacher. This model is for the instructor for 
TVET especially in CTEVT. 

Professional Development of teachers’ (PDT) model (TITI)
Since, there is special provision of qualification for the TITI trainers, the following is the littl 
ebit different modality compatible to the TITI  by-laws.

 Summarily, the above mentioned training in terms of skill has been summarized 
in the following box. The entire trainings have been classified as general education 
skill (preservice), general education instruction skill (pre-service), occupational skills 
(in-service), occupational instructional skills (pre-service) and instructional skills 
(pre-service). Even though, TITI has been delivering these for decades for vocational 
education, this has not been mainstreamed and institutionalized yet. The licensure of the 
general education keeping aside the vocational education is the evidence for the claim. 
Therefore, mulling over the discussion for invaluable time has to be propelled forward 
to standardize and enhance the vocational education through teachers’ development with 
the institutional credited initial education through university and TITI, non-credited 
experiential attachment in industries and institute, capacity development of teachers for 
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General Education Instructional 
General Education Skills

1. Skills

4. Instructional Skills

3.Occupational Instructional Skills

2. Occupational Skills

•are communication skills, computational skills and science skills.

•focus on the skills required to teach the general educational skills 
needed by the students of the technical subject in the most efficient 
and effective way

•deals with the skill required for a particular occupation which 
the instructor belongs to. The content of this domain provides the 
instructors with the opportunity to keep up with the technological 
advancement in their occupation. 

•covers the skills required to teach the subject matter in an effective 
and efficient way. TITI offers OIS (Occupational Instructional 
Skills) to different trainers from different institutions on their 
respective occupation.

•provides the instructor with the opportunity to practice and then 
apply various instructional skills required for effective teaching 
learning process.

(Mr. Mahesh Bhattarai  is Working as Executive Director at - Training Institute 
for Technical Instruction)

licensure and the lifelong learning (LLL) and continuous education and training 
(ECT). That will not only foster the vocational educational quality but also productivity 
and employability leading to social transformation.
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नेिृति र वयिसथा्न
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्ृष्ठभूष्म
मलुुकमा सबै खालका लरद्ालयको सङ्खया जोड्दा लगभग ३५ हजारको हाराहारीमा पुगछ । यी लरद्ालय मलुुकका 

सबै समदुायसमम पुगेका छन् । लरद्ालय लशक्ामा पहुचँका लहसाबले समदुायसिरमा लरद्ालय सथापना हुनु आफँैमा 
उललेखय प्रगलि मान्नुपछ्व । नेपाल जीरनसिर मापन सरदेक््ण २०१०।११ को प्रलिरेदनअनुसार पलन मलुुकका लगभग 
९५ प्रलिशिभन्दा बढी समदुायका बालबाललका आधा घणटा लहड्ँदा प्राथलमक लरद्ालयमा पुगछन् । िर यसिा सबै 
लरद्ालयको भौलिक अरसथा, शैलक्क नेितृर र काय्वसमपादन सिर एकनासको छैन । यीमधये अलधकांश लरद्ालयहरू 
समसयाको थुप्रोका लबचमा सञचाललि छन् । अथा्वि् अभार नै अभारको लबचमा सञचाललि छन् । लयनमा जेनिेन 
लरद्ालय वयरसथापन पलन भइआएकै छ । शैलक्क लक्रयाकलाप लनयलमि रूपमा सञचाललि छन् । थोरै मात्रामा भए पलन 
लरद्ाथथीको लसकाइ भएकै छ । िर यसिै अभारका लबचमा पलन केही लरद्ालयले भने आफूलाई सुधारेका छन् । लयनले 
आफूलाई िुलनातमक रूपमा राम्ा लरद्ालयको समहूमा दज्व गरेका छन् । 

मालथ नै भलनयो लक अभारका लबचमा रहकेा केही राम्ा लरद्ालयका प्रधानाधयापकको नेितृर शैली प्रभारकारी छ । 
प्रधानाधयापकको काय्वशैली िुलनातमक रूपमा अन्यको भन्दा फरक छ । लयनीहरूको समदुायसँगको समबन्ध सुदृढ बन्द ै
गएको छ । लशक्कहरूको लबचमा समहू काय्व छ । िर लरगिमा राम्ा भलनएका लरद्ालयहरूमधये केही लरद्ालय भने यलि 
बेला ओरालो यात्रामा छन् । स्ोि र साधन भएर पलन लयनले सुधार गन्व सकेका छैनन् । लयनीहरू लदनप्रलिलदन थप कमजोर 
बन्दै छन् । लयनमा प्रधानाधयापकहरू सुधारका दृलष्टको्णले लनरीह जसिै देलखन्छन् । आलखर लकन यसिो हुन्छ ? 

राम्ा भलनएका लरद्ालय के कार्णले यसिा भए भन्नेमा थप अधययन अनुसन्धान नै चालहन सकछ । सरसरिी हदेा्व 
यसिा लरद्ालयमा प्रधानाधयापकको नेितृरशैली प्रभारकारी दलेखएको छ । यसिो प्रभारकारी नेितृरशैली कसरी आयो 
ि ? के यो केरल चान्सले मात्र हो ि ? एकालिर सरकारले नेितृर लरकास गन्व खोजयो सो भएको छैन भने अककोलिर 
लरद्ालयहरूमा आफँै पलन नेितृर उलम्रहकेो दलेखन्छ । मालथललो योगयिा भएका सबै प्रधानाधयापकले राम्ो गरे भन्ने 
पलन दलेखएन । यसै गरी सथायी भएका सबैले लठकै गरे भन्ने अरसथा पलन छैन । िर अककोलिर प्राथलमक िहमा दरबन्दी भई 
माधयलमक िह हाँकेका केही प्रधानाधयापकले भने लोभलागदो प्रगलि गरेका छन् । करारमा रहकेाहरूले गरेको काम पलन 
आहा भन्ने खालको देलखन्छ । िाललम लदएकाहरू सबैले काम गरे भन्न सकने अरसथा पलन रहने । अककोलिर िाललम नै 
नपाएकाले पलन राम्ो काम गरेर देखाएका छन् । आलखर के ित्रले लरद्ालय राम्ो बनाउन सहयोग गरेको छ ि ? रा के 
ित्रले असहयोग गरेको होला ?

सनािक िहसमम अधययन गरेका वयलक्तले कुनै न कुनै रूपमा वयरसथापनको अरधार्णा र यससँग समबलन्धि 
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लसधिान्ि धेरैथोरै मात्रामा भए पलन पढेकै हुन्छन् । हाम्ा प्रधानाधयापकहरू पलन यसबाट अछुिो हुने कुरै भएन । सकोप र 
कभरेजमा फरक होला िर लयनले यससमबन्धी केही अधययन गनदे मौका पाएका हुन्छन् नै । िर पलन वयरसथापनसमबन्धी 
सो अरधार्णा वयरहारमा लकन प्रयोग भइरहकेो छैन ि ? सबै लरद्ालयको अरसथा सुधारोन्मखु लकन छैन ि ? सरकारको 
प्रयास हुदँाहुदँै पलन लयनले लकन सुधार गन्व सकेनन ि ? फेरी सुधार गरेका लरद्ालयमा के ित्रले सुधार गन्व सहयोग गयको 
होला ?  र अधोगलिको यात्रामा रहकेा लरद्ालयलाई कुन ित्रले तयसिफ्व  लगयो होला ? लरद्ालय नेितृर बनाउन सलकने 
रा लरकास गन्व सलकने हो लक आफँै जन्मने हो ? के अलहलेका जनशलक्तमा नेितृर लसप लरकास गन्व सलकन्छ ? रा नेितृर 
लसप भएका वयलक्तलाई बजारबाट सेरामा प्ररेश गराएर मात्र प्रधानाधयापक बनाउनुपनदे हो ? लरद्ालय नेितृर लरकास 
गन्व सलकने हो भने यसका लालग के कसिा उपाय अरलमबन गनु्वपनदे हो ? यसका लालग सरकारका प्रयास मात्र महत्रपू्ण्व 
हुन्छन् लक वयलक्त सरयमको प्रयास महत्रपू्ण्व हुन्छ ? अलहलेको मलू चासो यही नै हो । 

यस लेखमा लरद्ालयको सुधारमा नेितृरसमबन्धी लरद्मान अरसथा, नेितृरको भलूमका एरम ्महत्रका लरषयमा 
लररेचना गददै लरद्ालय प्रधानाधयापकमा नेितृर लरकासका लालग उपयोगी हुन सकने केही उपायहरूको बारेमा चचा्व 
गररएको छ ।  
ष्िषय प्रिेश 

हरेक मालनसको यस संसारलाई हनेदे, बुझने र वयाखया गनदे दृलष्टको्ण हुन्छ । लरज्हरू यसलाई दश्वन भन्ने गछ्वन् । 
वयलक्तमा यसिो दृलष्टको्ण लरकास गन्व रा बन्नमा धेरै पक्को भलूमका हुन सकछ । यसिा धेरै ित्रमधये वयलक्तको लसकाइ, 
ऊ हुकदे  बढेको एरम ्बाँचेको रािारर्ण र रैयलक्तक गु्ण (रंशानुगि ित्र)ले महत्रपू्ण्व हुन्छन् भन्ने गररन्छ । वयलक्तअनुसार 
बुझाइ र काय्व लकन फरक हुन्छ भन्ने लरषय यही दृलष्टको्णले लनधार्व्ण गरेको हुन्छ । लरज्ले यस दृलष्टको्णलाई मेन्टल फे्म 
पलन भन्ने गछ्वन् । सरल भाषामा भन्दा वयलक्तका वयरहार र काय्व अथा्वि् एकसन उलभत्र रहकेो मेन्टल फे्मबाट नै लनददेलशि 
हुन्छ । मालथ नै भलनयो लक वयलक्तको यसिो मेन्टल फे्म दश्वन र लसधिान्िबाट प्रभालरि हुन्छ । यस मेन्टल फे्म नबदललकन 
वयलक्तको काममा सुधार लयाउन सलकँदैन। मेन्टल फे्मले ि एकसन दोहोया्वइरहन्छ । वयलक्तलाई बालहरी आरर्णबाट हरेेर 
उलभत्र रहकेो मेन्टल फे्म बुझन सलकँदैन । यसका लालग ि उसका काय्व र वयरहारको अरलोकन गनु्वपछ्व । यलद वयलक्तको 
एकसन रा वयरहारमा परररि्वन लयाउने हो भने लनजको दश्वन रा लसधिान्ि रा मेन्टल फे्मको दृलष्टको्ण अधययन गरी सोका 
लालग उपयुक्त उपाय अरलमबन गनु्वपनदे हुन्छ । 

दश्वन रा लसधिान्िले वयलक्तको मेन्टल फे्म बनाउन सहयोग गरे िापलन वयलक्तको सोच र बुझाइको ठुलो लहससा लनमा्व्ण 
गन्वमा सामालजक मलूय मान्यिाको अहम ्भलूमका रहन्छ । वयलक्तका सोच र काय्व यसबाट गलहरोसँग प्रभालरि हुन्छन् । 
लकनलक सामान्य अरसथामा वयलक्तले अधययन गरेका लसधिान्ि बुझे पलन वयरहाररकरूपमा गनदे काय्वहरू सामालजक मलूय 
मान्यिाबाट लनददेलशि हुनपुगछन् नै । यसलाई परररि्वन गन्व नसलकने ि होइन िर यो काय्व तयलि सलजलो भने छैन । यसका 
लालग ि वयलक्तको सोचमा नै पयाराडाइम लसफट चालहन्छ । वयलक्तका काय्व र वयरहारमा परररि्वन गनदे हो भने मेन्टल फे्म र 
सामालजक मलूयमान्यिाको परररेशको पषृ्भलूम बुझेर सोहीबमोलजमका उपयुक्त काय्वहरू सुरु गनु्वपछ्व । बालहरी प्रयासभन्दा 
अझ महत्रपू्ण्व वयलक्त सरयमको ितपरिा, अभयास र साधनालाई पररचालन गनदे उपाय खोजनुपछ्व । वयलक्तलाई ियार गन्व 
सकनुपछ्व । ियार नभइकन गररने प्रयासबाट आउने परररि्वन लदगो नहुन सकछ । भनाइ र गनदे काममा फरक नआउने बनाउन 
वयलक्त सरयमलाई ितपर बनाउनै पछ्व ।  

नेपालको सन्दभ्वमा अलहले लशक्ा क्ेत्रमा काय्वरि अलधकांश जनशलक्त पलचिमा समाजमा प्रलिपालदि लसधिान्िबाट 
पे्रररि छन, प्रलशलक्ि छन् । िर लयनीहरूको वयरहारको ठुलो लहससा भने पूरथीय मूलय एरम् मान्यािाबाट लनददेलशि 
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छ । वयलक्तले कक्ा रा पुसिकमा मोलटभेसन र यसका ित्रहरूको अधययन गछ्व , यसलाई काया्वन्रयन गनदे उपायहरू 
घोकछ, अलन परीक्ामा लेखेर रामै् अङ्क लयाउँछ । िर वयरहारमा सुलरधा जलि आफूमा केलन्द्रि गनदे र काय्वशैली 
दमनकारी सोचबाट लनददेलशि गन्व पुगछ । काय्वशैली र वयरहारका लबचमा रहेका फरकमा यसिा थुपै्र उदाहर्ण पाउन 
सलकन्छ । आलखर वयलक्तमा यसिो द्ैधपन लकन देलखन्छ ि ? किै वयलक्त सरयम् आफूले हालसल गरेको ज्ान र 
आफूलभत्र रहेको मूलय मान्यिाको द्न्द्को चक्रबाट ि गुलरिरहेको छैन ?  हालसल गरेको लसधिान्िअनुकूल वयरहार 
लकन पाइँदैन ि ? लशक्ाले वयरहारमा परररि्वन गछ्व  भन्ने गररन्छ । िर यसिा लसधिान्िको अधययनबाट वयलक्तको 
वयरहार लकन परररि्वन भइरहेको छैन ि ? 

किै हामी आफँैले अधययन गरेको ज्ान र लसधिान्ि हाम्ो परररेश अनुकूल नभएको ि होइन ? वयरहारमा काया्वन्रयन 
हुन नसकनुमा वयलक्त कलि मात्रामा र हालसल गरेको ज्ानको सान्दलभ्वकिा कलि मात्रामा लजममेरार हुन्छ होला ? के आफनै 
परररेशअनुकूलको आफू रहकेो भगूोलमा प्रलिपालदि पूरथीय ज्ानबाट प्रलशलक्ि जनशलक्तले लसधिान्िअनुकूलको वयरहार 
देखाएका छन ि ? यो पलन सोचनीय छ । पूरथीय रा पलचिमा जुनसकै लसधिान्ि र दश्वन अधययन गरे पलन हालसल गरेको ज्ान 
र लसप वयरहारमा काया्वन्रयन हुन नसकनु भनेको लशक्ाको सान्दलभ्वकिा कम हुनु हो । आलज्वि ज्ान र लसप वयरहारमा 
नदेलखनुमा कही ँ न कही ँ कमजोरी ि छ नै । पढेको लसधिान्िले वयलक्तको मेन्टल खाका ि बनायो होला िर तयसले 
वयरहारमा नेितृर देखाउन नसकनुमा कहाँ कमजोरी छ ि ? खोलज गनु्वपनदे धेरै लरषयमधये यो पलन  एउटा लरषय हुन सकछ ।

लनचिय पलन पलचिमा समाजमा आधाररि लसधिान्ि उही रूपमा अकको समाजमा नलमलन पलन सकछ । लकनलक दुई 
समाजको सरभार र चररत्र फरक हुन सकछ । िर हालसल गरेको लशक्ाले वयलक्तलाई समय र सथान परररेशअनुकूल 
बनाउनुपनदेमा लकन गन्व सलकरहेको छैन ि ? वयलक्तको वयरहारमा परररि्वन लयाई लनजलाई समायोलजि गन्वसकनुपनदेमा 
सो लकन हुन सलकरहेको छैन ि ? किै यसिा समायोलजि हुन सकन सकने लसप पलन जन्मजाि गु्णबाट प्रभालरि हुने 
ि हैनन् ? सोचनीय छ । 

वयरसथापनका लसधिान्ि अधययन गरेर पलन सोबमोलजम लकन सुधार भएन भन्ने प्रश्नको उतिर खोजनका लालग मालथ 
लदइएका बहसमा प्ररेश गनदै पछ्व । या ि वयलक्त सरयमको अधययन पुगेन रा अधययनबाट हालसल गरेको ज्ान र लसप परररेश 
अनुकूल बन्न सकेन । यसलाई खोजनैपछ्व । लरद्ालयमा प्रधानाधयापकको नेितृर लरकास लकन हुन सकेन रा देलखएन 
भन्ने सन्दभ्वमा पलन यही अरधार्णा लागु हुन सकछ । वयरसथापन र नेितृर लरषय गहन रूपमा अधययन नगरेकाहरूमा 
ि ज्ान रा लसप पुगेन भन्न सलकएला । िर वयरसथापन लरधा अधययन गरेर परीक्ामा उचच अङ्क लयाएकाहरूले पलन 
शैलक्क संसथा राम्ो बनाउन लकन सकेनन् ि ? अरूले असहयोग गरे भन्न ि सलकएला । िर यी सबैलाई लमलाउनका लालग 
वयरसथापनका लरलरध पक्मा अधययन गराउनुपरेको होइन र ? आलखर लकन यसिो भइरहछे ? रािारर्णअनुकूल भएकन 
भनेर कलहलेसमम भलनरहने ? 
ष्िद्यालयमा नेिृति ष्िकास 

अधययन अनुसन्धानले पुलष्ट गररसकेका छन् लक सार्वजलनक संसथाको लरकास गन्वमा नेितृरको भलूमका अहम रहन्छ । 
लरद्ालयको हकमा पलन यो लागु हुन्छ । सही नेितृरले संसथालाई के कसरी लैजाने रा कहाँ पुऱयाउने भन्ने िय गन्व सकछ 
भन्नेमा दईुमि रहने । यही नेितृरको सोच र काय्वशैलीबाट शैलक्क प्रलक्रया प्रभारकारी बन्ने हो । अन्िमा लरद्ाथथीको 
लसकाइ उपललबध हालसल हुने हो ।

लरद्ालयमा सही नेितृर कसरी सथालपि गनदे ि ? भएकैमधयेबाट छान्ने लक बालहरबाट लयाउने ? लरद्ालय िहमा 
रहकेो शैलक्क जनशलक्तको आफनै कररअर पाथ छ । पद शङ्ृखला छ । पद सोपान छ । कररअर पाथमा रहकेो संसथामा 
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एकैपटकमा बालहरबाट नेितृर लैजाने काय्व तयलि वयारहाररक नहुन पलन सकछ भन्ने िक्व  पलन छ । फेरर भएकाहरू 
काय्वरिहरूमधयेबाट ज्ान र लसप भएका नरप्ररेशीहरूलाई नेितृर िहमा पुया्वऊ भन्नका लालग लनयमले िोकेको लामो 
बाटाका कार्ण समभर छैन । लरद्ालयमा नेितृर अलहले चालहएको छ िर कलहलेसमम नयाँ आउँछन् भनेर कुरेर बसने 
ि ? िसथ्व यस क्रममा सबैभन्दा सलजलो बाटो भनेको भएका जनशलक्तमा नेितृर क्मिा कसरी लरकास गनदे र लिनलाई 
सदपुयोग गनदे भन्ने हो । िसथ्व अलहलेलाई लनयमअनुसार रोलक्रममा भएका जनशलक्तको नेितृर लरकासमा जोड लदऊँ । 
अलन क्रमशः अन्य लरषयमा सुधार गनदे काय्वमा हाि हालन उपयुक्त हुन सकछ । 

हुन ि लरद्ालय िहमा भएको जनशलक्तको नेितृर लरकास गनदेभन्दा बालहरबाट सक्म वयलक्त लयाउनुपछ्व भन्ने िक्व  
नसुलनने गरेको पलन होइन । यस िक्व मा दम पलन छ । िर यो काय्व तयलि सहज भने छैन । यसमा अररोध पलन बढी हुने 
समभारना रहन्छ नै । साथै यसको काया्वन्रयनमा ठुलो स्ोिको आरशयकिा पन्व सकछ । कानूनी संरचनामा पलन सुधार 
एरम ्पररमाज्वन आरशयक हुन सकछ । बजारमा रहकेा कम अनुभरी जनशलक्त लभत्याउँदा पदसोपानमा रहकेो शैलक्क 
जनशलक्तले सहज रूपमा ललएर प्रभारकारी रूपमा हुन्छ भन्नेमा पलन शङ्का गन्व सकने सथान छ  लकनलक हाम्ो सामालजक 
बनोट र मलूयमान्यिा पदसोपानबाट धेरै मात्रामा लनददेलशि छ ।

भएका जनशलक्तमा नेितृर क्मिा कसरी लरकास गनदे ि ? यो काय्व तयलि सहज भने छैन लकनलक सर्वप्रथमि भएकै 
जनशलक्त हामीले सोचेअनुसार यसमा ियार नहुन पलन सकछ । पुरानो पुसिाका वयलक्त परररि्वनका लालग सलजलै ियार 
हुन्छन भन्ने छैन । िर कम अररोधको लबचमा काया्वन्रयन गन्व सलकने पलहलो लरकलप यही नै दलेखन्छ । यस अरधार्णा 
काया्वन्रयनमा लयाउनका लालग सुरुमा भएका अभयास र काय्वको समीक्ा आरशयक हुन्छ । लरद्ालय िहमा नेितृर 
लरकासका लालग हाल प्रयोगमा लयाइएको अभयास के छ ? अथा्वि अलहले के भइरहछे ? कसरी काम भइरहछे ? सुधारका 
काम सुरु यसैबाट गनु्वपनदे देलखन्छ । 

भएको अरसथामा सुधार गरेर अगालड बढ्ने अरधार्णाले अलहले भएकै अरसथाको समीक्ा गरेर अगालडको माग्व 
कोनु्वपछ्व भन्नेमा लरश्वास गछ्व । यसलाई इभोलुसनरी अभयास भन्दा पलन हुन्छ । यस लरलधबाट अगालड बढ्दा जोलखमको 
मात्रा कम हुन सकछ र अररोध पलन कम हुन सकछ । टोटल कराललटी मयानेजमेन्टमा डेलमङले पलान – डु – चेक – एकटको 
लसधिान्ि प्रलिपादन गरे जुन इभोलुसनरीको अरधार्णासँग लमलन सकने देलखन्छ । उनले सुधारका लालग आफूले गरेका 
कामको समीक्ा गनदे, नयाँ योजना बनाउने, योजना एक पटक हनेदे र अगालड बढने गनु्वपछ्व भने । यस अरधार्णाबमोलजम 
लरद्ालयमा नेितृर लरकास गन्व अलहलेका जनशलक्तले काम सुरु गदा्व पलन हुन्छ । लयनको नेितृर लरकासका उपायमा बहस 
गनु्वभन्दा अलघ नेितृर के हो र कसरी नेितृर लरकास हुनसकछ भन्ने बारेमा केही खोिलनुपछ्व। 
ष्िद्यालय वयिसथा्न र नेिृति 

लरद्ालय नेितृरका बारेमा सोचनुअलघ नेितृर भनेकै के हो भन्ने बारेमा खोजी गनु्वपछ्व । नेितृरका बारेमा खोलजएको 
ज्ान लरद्ालय नेितृरका सन्दभ्वमा पलन उलतिकै मात्रामा लागु हुन सकछ । िसथ्व एकलछन देहायका प्रश्नहरूको सहयोगमा 
नेितृरका रारेमा सोचौ ँ।

 y नेितृर के हो ?  के पद र नेितृर एकै हुन् ? 
 y संसथामा नेितृर के कसरी सथालपि हुन्छ ? 
 y नेितृर ललनका लालग जन्मजाि गु्ण रा आलज्वि गु्णमधये कुन महत्रपू्ण्व हुन्छ ?
 y नेितृरको लरद्ालय िहमा वयारहाररक प्रयोग के हो ? 
 y लरद्ालयमा नेितृर लरकास कसरी हुन्छ ?
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नेिृतर के कसरी बन्छ भन्ने लरषयमा धेरै लेलखएका छन् । खोलजएका छन् । लसधिान्ि िय भएका छन् । अधययन 
अनुसन्धान भएका छन् । यी सबैलाई सारमा भन्नुपदा्व नेिृतरमा के कसिा गु्ण रा सरभार छन् भनेर खोजी गनदे 
र चाहेका वयलक्तमा यसिा गु्ण रा सरभार के कसरी लरकास गन्व सलकन्छ भनेर लागनुपनदे देलखन्छ । नेिृतरमा 
भएका गु्ण रा सरभारलाई देहायबमोलजम िीन समूहमा रगथीकर्ण गन्व सलकन्छ । यी पक्हरूको सहयोगले नेिृतर 
सथालपि हुने भएकाले हामीले पलन यसमा बीचार गदा्व हुन्छ । अथा्वि् वयलक्तमा लयनै पक्हरूको लरकास गन्व खोजदा 
हुन्छ । प्रश्न हाम्ा लरद्ालयका प्रधानाधयापकमा यसिा पक्को लरकास गनदे काय्व कसरी समभर होला ि ? यसैमा 
सोचलरचार गरी अगालडका माग्व िय गनु्वपनदे देलखन्छ ।    

 y पलहलो वयलक्तको सरभार, गु्ण, क्मिा अथा्वि रैयलक्तक क्मिा रा लरशेषिा 
 y दोस्ो अरुसँग गररने वयरहार रा प्रलक्रया । यही प्रलक्रया लभत्र नै लरलभन्न लसद्ान्ि िथा ढाँचा (मोडेल) प्रयोग 

भएका हुन्छन् ।
 y िेस्ो वयलक्तले आज्वन गनदे ज्ान र लसपको मात्रा र सोको प्रयोग । वयलक्त सरअधययनबाट परररलि्वि हुदँै जाने हो । 

सरयम लभतै्रबाट लगार सजृना गरेर बदललने हो ।  
डेल कानदेगीले द ललडर इन यु भन्ने पुसिकमा नेितृर बालहरबाट खोजने भन्दा पलन वयलक्त सरयम लभत्रबाट लरकास गनदे 

लरषय हो भनेका छन् । उनका अनुसार यसको लालग सब्वप्रथम वयलक्त सरयम ्ियार हुनुपछ्व । प्रलिबधि हुनुपछ्व । आफना 
आनीबानी वयरहार बदलनुपछ्व । नेितृरका गु्ण प्राप्त गनदे बाटोिफ्व  लागनुपछ्व । गन्िवय िोकेर यात्रा गनु्वपछ्व । वयलक्तले 
आफूलाई सरमलूयाङ्कनको ढाँचाबाट हने्व सकनुपछ्व ।

डेल कानदेगीले मालथ उललेख गररएको पुसिकमा नेितृर लरकासका थप केही गु्ण रा सटेप उललेख गरेका छन् । पलहलो 
सटेपका रूपमा वयलक्तले आफूमा रहकेा सरल पक्को पलहचान गन्व सकनुपछ्व । उनका अनुसार आफूसँग जे छ तयसको 
पलहचान गनदे हो । सबल पक् पलहचान गनु्व भनेको कमजोरीका पक्समेि उजागर गनु्व हो । यसै गरी वयलक्तको काम प्रलिको 
लगार, समहु काय्व, सदसयलाई सममान गनदे आलद पलन उपयोगी ठालनएको छ । वयलक्तले आफूलाई पलहचान गरी अगालड 
बढ्ने अरधार्णा डेलमङले भनेको पलान - डु - चेक - एकटको लसधिान्िसँग पलन मेल खाने देलखन्छ ।  

लरद्ालयमा नेितृर लरकासका लालग प्रधानाधयापक सरयमलाई कसरी ियार बनाउने ि ? वयलक्त ियार भएन भने 
बालहरी सुधारको प्रयास तयलि फलदायी नहुन सकछ । नेितृर लरकास गन्व आफू बदललनका लालग ियार बन्न सकनुपछ्व । 
यसरी हदेा्व ठुला लसधिान्िभन्दा पलन वयलक्त बदललनका लालग साना र मलसना काममा सुधार गन्वका लालग ियार रहन 
सकनुपछ्व । यहाँनेर वयलक्तले आफूलाई सुधान्व साना र मलसना काम सुरुमा गनु्वपछ्व । लसधिान्ि चालहन्छ िर सोभन्दा अलघ 
साना काम धेरै नै महत्रपू्ण्व हुन्छन् । चेनमा रहकेा साना साना काम हुदँै गएपलछ सोबाट ठुलो काम बन्ने हो । यसलाई 
नेितृर लरकासको यात्रा भन्दा पलन फरक नपला्व । यसिो यात्रा देहायको चेनमा काम गन्व उपयुक्त हुन सकछ ।

आफनो कामलाई हेनने, ्ुबझने र मनन गनने गरौ ौँ :  हाल आफूले गरर आएको अभयासहरूलाई के कसिो मालनएको छ 
?  भएका काम सहजढँगबाट समपादन भएका छन लक िनारका लबचमा भएका छन् ? प्रधानाधयापक र लशक्कको लबचमा 
कसिो समबन्ध छ ? प्रधानाधयापक, लशक्क र लरद्ाथथीसँगको समबन्ध के कसिो छ ? लरद्ालय र समदुायको लबचमा 
कसिो समबन्ध छ ? यी र यसिै प्रश्नको सहायिाले आफैले समपादन गरररहकेो कामलाई एकपटक आन्िररक रूपमा 
हनेु्वपनदे छ । सुक्मरूपमा ररफलेकसन गन्व सकनुपछ्व । महसुस गन्व सकनुपछ्व । कहाँनेर सबल पक् छन्र र के मा कलमकमजोरी 
भइरहछे भनेर यलकन गन्व सकनुपछ्व । मलू प्रश्न यसप्रकार छन् : के यी सबै काम र समरन्धलाई सहज रूपमा ललएका छौ ँ
? रा अतयन्ि िनार र कलठनाइका लबचमा काम भइरहछेन् ? सबैको सहभालगिा के कसिो छ ? कमजोरी के मा छ ? यो 
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आतमसरीकारोलक्तको लरषय हो । सुधारका लालग यस लकलसमको सरीकारोलक्त अलि आरशयक हुन्छ । वयरहार परररि्वन 
र पररमाज्वनका लालग आफूले आफूलाई लचन्नु आरशयक छ ।

मनन्श्ाि ्समधीक्ा िा ररभयु गनने गरौ ौँ : के हामीले आफूले गरेको काम आफूले गरेभन्दा फरक िररकाबाट पलन 
हुन सकछ भनेर कलहलयै सोचेका छौ ँ? आफूले गरेको काम र प्रलक्रयाभन्दा अन्य कुनै उपयुक्त छन् भनेर सोचेका छौ ँ? 
लरकलपका बारेमा खलुा हुन सकनुपछ्व । लरकलप छन् भनेर खोजनका लालग सर्वप्रथमि आफूले गरेका कामका बारेमा 
लेखाजोखा गन्व ियार हुनुपछ्व । के हामी यसका लालग ियार छौ ँि ? अथा्वि् आफनो काम र यसको प्रलक्रयाका बारेमा 
ररभयु गन्व ियार छौ ँि ? के हामी नयाँ ज्ान र लसप ललन खलुा छौ ँ? वयरसथापनमा यो सरैभन्दा महत्रपू्ण्व पक् हो । यसले 
वयलक्तलाई लसकाइको माग्विफ्व  लैजान्छ । गरेका काम अन्य िररकाले हुन सकछन् लक भन्ने बारेमा खोजी गन्व प्रोतसालहि 
गछ्व । अरूसँग पलन उपयुक्त उपाय हुन सकछन भन्नेिफ्व  सचेि बनाउने गछ्व । गरेका कामको लरकलप खोजन ियार हुन ु
भनेको सुधार गन्व लालालयि हुनु पलन हो । साथै आफूले गरेका काम ररभयु गन्व ियार हुनु भनेको सुधारका लालग ियार हुन ु
पलन हो । यलि हुदैमा सुधार भइहालछ भन्ने छैन । यो ि सुधारका लालग पया्वप्त उपाय होइन आरशयक उपाय चालह ँहो ।

स्बल र कमजोर ्क्को ्ष्हचान गरौ ौँ : जब आफूले गरेका कामका बारेमा आतमसरीकरोलक्तका लालग ियार 
भइन्छ । तयसले ररभयुका लालग ियार गछ्व, सबल र सुधार गनु्व पनदे दरुै पक्को पलहचान गन्व सहयोग गछ्व । िर यी काम 
सलजलै भइहालछन् भन्ने छैन् । कलमकमजोरी पतिा लगाउन इमानदारी पलन चालहन्छ । समबलन्धि लरषयमा अधययन 
चालहन्छ, अरुले गरेका अभयासका बारेमा बुझनुपछ्व । अरुले भनेका कुरा समझनुपछ्व । सबैका काम र प्रलक्रयाका बारेमा 
सूक्मढङ्गबाट आतमसाि गन्वसकनुपछ्व । लरशे्ष्ण गनु्वपछ्व । अरुले गरेका, सफल ठालनएका कामसँग आफूले गरेका 
काम िुलना गरेर पलन सरल पक् र कमजोरी यलकन गन्व सलकन्छ । आफना कामलाई आफँैले मनन गरेर रा सूक्म दृलष्टराट 
केलाएर पलन सबल र सुधार गनु्वपनदे पक् यलकन गन्व सलकन्छ । अरूका कामलाई उनकै आँखाबाट हेन्व सकनुपछ्व । 

सुिारका उ्ायहरूको छनोट र काया्गनियनः जब वयलक्तले आफना कामका बारेमा कलमकमजोरी छुट्याउन 
सकछ तयसपलछ सुधारका उपायह िय गनदेिफ्व  लागनुपछ्व । नयाँ नयाँ उपायहरू िय गन्व थप अधययन चालहन्छ, अरूबाट 
लसकन सलकन्छ र अरूका अनुभर रा आफँैले हालसल गरेको अनुभर पलन उपयोगी हुन सकछन् । सरअधययन नै सबैभन्दा 
उपयुक्त उपाय हो । जब उपायहरू छनोट गररन्छ लिनलाई काया्वन्रयनमा लैजान वयलक्त सरयम ियार हुनुपछ्व । खलुा मनले 
लरकलपका बारेमा सोचनु र अरूका सललाह ललनसकनुपछ्व । 
के माष्थका काम सष्जलै सुरु हुन स्छन ्ि ? 

मालथका काम गनदै नसलकने भन्ने ि होइन । िर गन्व सलजलो पलन छैन । वयलक्तको वयरहारमा परररि्वन गन्व आफँै 
अगालड सनु्वपछ्व । आफू सरयम ्नलालगकन अन्यको दबाब रा प्रभारबाट गररने परररि्वन लदगो नहुन सकछ । पूरथीय दश्वनमा 
वयरहार परररि्वन गन्व सबैले अरलमबन गरेको माग्व यही नै हो । आतम समीक्ा र सुधारका लालग ियार हुने माग्व नै 
सबैभन्दा उपयुक्त माग्व हो । िसथ्व नेितृर लरकासका लालग सबैभन्दा पलहला वयलक्तले आफूलाई सुधार आरशयक छ भनेर 
पलहचान गन्व सकनुपछ्व । सुधारका लालग आफूलाई मानलसक रूपमा ियार गन्व सकनुपछ्व । अलन यात्रा थालनुपछ्व । यलि मात्र 
गन्व सके पलन नेितृर लरकासमा पलहलो काम भएको मान्न सलकन्छ । लरद्ालय सुधार गन्वका लालग के हाम्ा प्रधानाधयापक 
आफूलाई सुधान्व मानलसक रूपमा ियार छन् ि ? ियार छैनन् भने यसका लालग पलहला उनीहरूलाई ियार गन्व सकनुपछ्व । 
वयलक्तलाई ियार नगररकन सुरु गररने सुधारका काय्व तयलि फलदायी नहुन पलन सकछन् । 

दोस्ो सुधारका उपायहरू खोजी गनु्वसँग समबलन्धि छ । उपाय पलहचान गनदे काय्व अतयन्ि प्रालरलधक हुन्छ । साथै 
सामालजक, आलथ्वक एरम ्राजनीलिक पक्सँग समेि जोलडएको हुन्छ । समसयालाई उलटाएपलछ सुधारका उपाय आउने 
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होइनन् । एउटा समसया समाधान गन्व धेरै उपाय खोजी गरी काया्वन्रयनमा लयाउनुपनदे हुन सकछ । लरद्ालयमा लटम रक्व  
छैन भने तयसलाई लटम बनाउने भनेर मात्र पुगदैन । अलहलेसमम सुधारका काय्व िय गन्वमा यसिै यसिै िररकाको प्रयोग 
भएको पाइन्छ । समहू रा लटम रक्व  हुन नसकनुमा लरलभन्न कार्ण लजममेरार हुन सकछन्, जसिै सञचार प्रभारकारी नभएको 
हुन सकला, समन्रय नभएको हुन सकला, लरश्वासको रािारर्ण बनाउने काम नभएको हुन सकला, पारदलश्विा कायम 
हुन नसेकेको हुन सकला, लनष्पक्िा आरशयक भएको हुन सकला आलद । यसका लालग यसिा थुपै्र उपाय हुन सकछन् िर 
जसका बारेमा कमै मात्रामा सोलचन्छ । समसयाका खास कार्ण पलहचान नभएर भएका काय्वका नलिजा नआएका हुन 
सकछन् भनेर सोचनुपछ्व । 

िर यहाँनेर समझनुपछ्व  सुधारका उपायहरू वयलक्तलपचछे फरक फरक हुन सकछन । एउटै उपायले सबैलाई उही 
ढङ्गले काम गन्व सकछ भन्ने छैन । देहायमा केही उपायहरू उललेख गररएका छन जुन हरेक वयलक्तको वयरहार 
सुधारमा उपयोगी हुन सकछन् ।  

सुधारका काय्व खोजी गन्व वयलक्तले अधययन गनु्वपनदे हुन सकछ । लरलभन्न लसद्ान्िका बारेमा अधययन गनदे भनेको 
समसयालाई हने्व र बुझन उपयुक्त लरलभन्न खाका रा ढाँचाको प्रयोग गन्व सलकन्छ भन्ने हो । कमजोरी मनन गन्वका लालग 
ियार बनाउने हो । सुधारका लालग ियार बनाउने पलन हो । 

अरलोकनले पलन वयलक्तको लसकाइको दायरामा परररि्वन लयाउन सकछ । लरज्सँगको सललाह पलन प्रभारकारी हुन 
सकछ । अन्यत्रका अभयाससमेि उपयुक्त हुन सकछन् । अरलोकन पलन उपयुक्त हुन सकछ ।

नेिृतर लरकासका सन्दभ्वमा चचा्व गदा्व लरद्ालय वयरसथापनमा दुईओटा पक् अतयन्ि महत्रपू्ण्व हुन्छन् । 
के काम गनदे र कसरी गनदे ? लयनै दुईमा वयरसथापनको समग्र अरधार्णा, लसद्ान्ि र ढाँचा अडेको हुन्छ । हरेक 
लरद्ालय िहमा मात्र यी दुई लरषयमा छलफल एरम् अन्िरलक्रया र बहस गरेर आउने लनचोडबाट सुधारको यात्रा 
गन्व सहज हुन्छ । यसले सुधारका लालग लनयि, गलि र गन्िवयको अथ्व र महत्र बुझाउन सहयोग गछ्व  । यसमा सपष्टिा 
नभइकन सुधार समभर छैन । यी लिनमधये कुनै एउटाको अभारमा अरु बाँकी दुईले प्रभारकारी ढङ्गबाट काम गन्व 
सकदैनन् भन्ने लरषयमा पलन सष्ट हुनु आरशयक छ ।

लरद्ालय प्रधानाधयापकमा नेितृर लरकासमा चचा्व गदा्व अन्य केही पक्मा समेि धयान पुर ्याउनुपछ्व । प्रधानाधयापक 
आफँैमा वयरसथापक हो । सब्वप्रथमिः लयनमा वयरसथापकीय गु्ण रा सरभार हुनुपछ्व । िर लयनमा नेितृरका सबै गु्ण रा 
सरभार हुन्छन् भन्न सलकँदैन । हुनै पछ्व भन्नु पलन तयलि सान्दलभ्वक र उपयुक्त नहुन पलन सकछ ।   प्रधानाधयापकमा यसिा 
गु्ण भएमा राम्ो िर नभएमा पलन तयलि लचलन्िि हुनुपददैन । लटमरक्व मा काम गनदे हो भने अरूको लसप र क्मिालाई पलन 
प्रयोग एरम ्उपयोग गन्व सलकन्छ । प्रधानाधयापकले अरूलाई पररचालन गरेर पलन काम गराउन सकछ िर यसका लालग 
भने लनजमा केही नेितृरसमबन्धी गु्ण रा लरशेषिा चालहन्छ । यसमा पलन सामलयक रूपमा लरचार पुर ्याउनुपछ्व ।   

साथै प्रधानाधयापक अतयन्ि िनारमा रहने पद हो । लकनलक लशक्ाको गभनदेन्स कमपलेकस छ, सरोकाररालाहरूको 
भूलमका थप हसिके्पकारी हुँदै छ । लयनीहरूको अपेक्ा अतयन्ि बढी छ । अकको अथ्वमा भन्दा सरोकाररालाहरू 
महत्राकाङ्क्ी बन्दै छन् । भोलल पूरा्वनुमान भन्दा पर छ, साथै अलनचियपू्ण्व छ । अबको लशक्ाको गभनदेन्स 
मललटलेभलमा पुगेको छ । प्रलरलधले लदनप्रलिलदन चुनौिी बढ्दो छ । यस अरसथामा प्रधानाधयापकको नेिृतर 
लरकास पलन थप चुनौिीपू्ण्व बन्दै छ । 

प्रधानाधयापक प्रभारकारी वयरसथापक बनेर भएकै स्ोि पररचालन गरेर नलिजा ललन सकछन् । कला कौशल 
प्रयोग गन्व सकछन् । प्रधानाधयापकले मालथका चर्ण उपयोग गरेमा वयरसथापक र नेितृर लसप भएका बन्न सकछन् । यलद 
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प्रधानाधयापकले नेितृर लरकास गन्व आँट गनदे हो भने सुधारका लालग जोलखम ललने रा जोलखम बहन गनदे क्मिा लरकास 
गनु्वपनदे हुन सकछ । उनीहरूमा परररि्वनको हुटहुटी चालहन्छ । भएको कामलाई फरक ढङ्गबाट हनेदे साहस चालहन्छ । नयाँ 
नयाँ प्रयोगमा जोड लदनुपछ्व । 

मालथ लदइएका मिअनुसार पलन प्रधानाधयापक वयरसथापक बन्नै पछ्व िर नेितृर उही मात्रामा सबैमा हुनुपछ्व भन्ने 
नहुन पलन सकछ । प्रधानाधयापकमा वयरसथापलकय र नेितृरसमबन्धी दरुै गु्ण भएमा अलि उतिम हुन्छ । िर नेितृर गु्ण 
नहुदँा आलतिहालनु भने पददैन । यसलाई लरकास गन्व पलन सलकन्छ । यसका लालग नेितृर लरकासमा भने उनीहरू लागनै पछ्व । 
यसका लालग कसिा उपाय ललने भन्ने मात्र हो । यस क्रममा समसया छ लक छैन र भएमा समसया लभत्र छन भनेर हनेदे लक 
बालहर छ भनेर हनेदे ? आफूमा हनेदे लक अरुमा हनेदे ?  वयरसथापक र नेितृरकिा्व बन्नका लालगको यात्रा यलहराट सुरु हुन्छ । 
साथै नेितृर देखाउनका लालग पलन यसैबाट यात्रा आरमभ गनु्वपछ्व । 
अनिमा 

नेितृर एकै लदनमा लरकास गन्व सलकने लरषय होइन । यसको लालग साधना चालहन्छ, प्रयास चालहन्छ, पररर्विनको 
हुटहुटी चालहन्छ । समहूसँग लमलने, समहूलाई लरश्वास गनदे इचछा, ितपरिा चालहन्छ । यी सबै काय्व तयलि रेला मात्र समभर 
हुन्छ जलि रेला वयलक्त काय्वशैली बदलन ियार हुन्छ । 

नेितृर लरकास र वयरसथापन संसारमा सबैभन्दा धेरै लेलखएका, बहस गररएका र खोलजएका लरषयको रुपमा पन्व 
सकछन् । िर पलन संसारमा धेरै संसथा हरेक लदन ओरालो यात्रामा छन् भलनन्छ । यहाँ पुराना संसथा बन्द हुनेमात्र नभई नयाँ 
पलन उलतिकै मात्रामा खलुलरहकेा छन् । संसथाको प्रगलि रा अरनिी भागय रा चान्सले मात्र हुने होइन । यसमा रहकेो नेितृर 
र अन्य किा्वले गनदे कम्वबाट संसथाको भारी लदन र अरसथा िय हुने हो । महाभारिको एक प्रसङ्गमा रेद वयासले आफनी 
मािा सतयरिी एरम ्धिृराष्ट्रलाई भागय भनेरमात्र हुदँैन । गनु्वपनदे कम्वलाई नकान्व सलकँदैन भनेका छन् । भोललको अरसथा 
भागयले लनधा्वर्ण गनदे होइन । उनका अनुसार आज र अबका लदनमा गररने कम्वले भोललका लदनको अरसथा िय हुने हो । 
वयासले आमालाई आजको बारेमा सोचौ ँभोलल ि कसले देखेको छ र ? भने । लकनलक सबैको आजको कम्वले भोललको 
बाटो िय गनदे हो। वयासको यस भनाइ लनकै सान्दलभ्वक देलखन्छ । 

कम्व नगररकन फल प्राप्त हुदँैन । आजको कम्वले नै भोललको नलिजा लदने हो । यात्रीले नै दरुी पार गनदे हो । बसेर दरुी 
पार हुदँैन । तयही भएर लरद्ालय नेितृर लरकासका लालग प्रधानाधयापक यसिफ्व  लागनुपछ्व । प्रयास गनु्वपछ्व । आफना 
कम्व नेितृर लरकासका गु्णह हालसल गनदे काय्वमा केलन्द्रि गनु्वपछ्व । प्रयास गरे केही न केही हालसल हुन्छ नै । अधययन, 
सरअधययन एरम ्अन्िरलक्रया आलद जसिा काय्वमा संलगन हुदाँ फाइदा नै पुगछ ।

(लेखक ः ष्शक्ा, ष्िज्ान िथा प्राष्िष्िक मनत्रालयका सहसष्चि हुनुहुनछ ।)
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लेखसार
लरपि ्प्राकृलिक रा मानरलसलज्वि घटनाको परर्णाम हो । यसलाई एक आकलसमक घटना पलन भलनन्छ ।  लरपतले 

धनजन िथा साधन स्ोिको ठुलो क्लि k'¥ofpg'sf साथै सामालजक, सांसकृलिक थिा आलथ्वक क्ेत्रमा समिे प्रलिकूल 
असर पाछ्व । नेपाल लरपि ्जोलखमको लहसारले उचच सथानमा रहकेो हुनाले यसको सही वयरसथापन गनु्वका साथै वयापक 
रूपमा जनचिेनामलूक काय्वक्रम सञचालन गनु्व आजको आरशयकिा हो । यस लेखमा सामान्यिया  लरपि ्वयरसथापनको 
अरधार्णा, यस समबन्धमा भएका नीलिगि िथा काननुी वयरसथा र लरपतको समयमा लरद्ालयमा बालबाललकाको 
पलसकाइलाई सचुारु गन्वका लालग अपनाउनपुनदे उपाय समट्ेन खोलजएको छ । 
१. ष्ि्तको ्ररचय

लरपि् सामान्यिया कुनै प्राकृलिक रा मानरलसलज्वि घटनाको परर्णाम हो । यसलाई एक आकलसमक घटना पलन 
भलनन्छ । यसले जनधन, साधन स्ोिको ठुलो क्लि k'¥ofpg'sf साथै सामालजक जनजीरनमा प्रलिकूल असर पाछ्व । लरपतबाट 
लसलज्वि हुने पररलसथलिलाई मानर समदुायले आफनै सथानीय क्मिा र साधन स्ोिको प्रयोग गरी धान्न नसकने भएकाले पलन 
यसलाई लरपि ्भलनएको हो । जसिै भकूमप, जरालामखुी, बाढी पलहरो, आधँीबेहरी, हुरी, अलसना, चट्याङ आलद । लरपि ्
वयरसथापनका लालग रालष्ट्रय र अन्िरा्वलष्ट्रय सिरको सहयोग आरशयक हुन्छ । सबै घटनालाई लरपि ्भलनँदनै । केही घर रा 
वयलक्तलाई मात्र प्रभार पानदे गरी आएको अप्रतयालसि घटनालाई दघु्वटना भलनन्छ । 
लरपि ्हो होइन भन्ने कुरा लनमनलललखि िीनओटा ितरका आधारमा लनक्योल गररन्छः
(क)  प्रकोप, जोलखम र सङ्कटासन्निा 
प्रको् :  प्राकृलिक िथा मानरजन्य कार्णबाट कुनै पलन ठाउँमा घट्न सकने आकलसमक घटना रा पररघटना प्रकोप हो । 

यसले आलथ्वक, भौलिक िथा मानरीय क्लि र सामालजक जनजीरनमा प्रलिकूल असर प¥ु याउँछ । 
जोष्खम : प्रकोपको कार्णबाट उतपन्न हुन सकने लरपतले लयाउने क्लिको समभारना जोलखम हो । 
सङ्कटासन्निा : जालखम परेका र लरपतको चपेटामा पन्व सकने समप्ूण्व प्राकृलिक रा मानरलसलज्वि भौलिक संरचना, जीरजन्ि ु

मालनस आलदलाई सङ्कटासन्निा अरसथा भलनन्छ । 
(ख) धनजनको वयापक क्लि 
(ग) सामालजक जनजीरनमा प्रलिकूल असर 
२. ष्ि्तका प्रकार
(क) प्राकृष्िक ष्ि्ि/्ष्ि्ष्तिः पथृरीको सिहलभत्र रा बालहरका लरलभन्न प्रकारका प्रलिलक्रया, प्रलक्रयामखुी, भकूमप बाढी 

पलहरो, हुरी रिास अलिदृलष्ट, अनारलृष्ट, खडेरी, चट्याङ, सनुामी, आधँीबेहरी, अलसना लहमिाल लरसफोटन, भकू्य आलद   
(ख) मानि ष्सष्ज्गि ष्ि्ि/्ष्ि्ष्ति : मानरीय काय्वका कार्णबाट ठुलो जनधनको क्लि भई सामालजक जनजीरनमा   

प्रलिकूल असर पानदे घटना ।
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 जसिैः बाँध भतकन,ु गाउँ नै डुबानमा पनु्व, जङ्गल लरनास भएर पलहरो जान,ु आगो लागी, गहृयधुि, महामारी आ्णलरक 
भट्ी लरसफोट, हािपाि दघु्वटना, मरुभमूीकर्ण, जलराय ुपरररि्वन आलद 

३. ष्ि्ि ्जोष्खममा ने्ाल 
नेपाल भकूमपीय जोलखमको दृलष्टले लरश्वको ११ औ ँसथानमा पछ्व । 
बाढी पलहरो जोलखमको दृलष्टले लरश्वको ३० औ ँसथानमा पछ्व । 
पलहरोबाट मतृय ुदर जोलखम सचूकअनसुार लरश्वका १० राष्ट्रमधये १ र दलक््ण एलसयामा सबैभन्दा उचच जोलखमयकु्तमा छ । 
४. ने्ालमा ष्ि्ि ्वयिसथा्न सम्बनिमा भएको कानुनधी िथा सरंचनागि वयिसथा 
(क)  संलरधालनक वयरसथा : अनसुचूी ८ र अनसुचूी ९
(ख)  लरपि ्जोलखम न्यनूीकर्ण िथा वयरसथापन ऐन, २०७४
•	 लरपि ्जोलखम न्यनूीकर्ण िथा वयरसथापन रालष्ट्रय पररषद ्: 
•	 अधयक् : प्रधानमन्त्री
•	 काय्वकारी सलमलि : अधयक् : गहृमन्त्री (लरशषेज् सलमलि) 
•	 लरपि ्जोलखम न्यनूीकर्ण िथा वयरसथापन रालष्ट्रय प्रालधकर्ण
•	 प्रादलेशक लरपि ्वयरसथापन सलमलि : अधयक्, मखुयमन्त्री  
•	 लजलला लरपि ्वयरसथापन सलमलि  : अधयक्, प्रमखु लजलला अलधकारी
•	 सथानीय लरपि ्वयरसथापन सलमलि : अधयक्, पाललका प्रमखु रा अधयक् 
•	 रडा लरपि ्वयरसथापन सलमलि : अधयक्, रडा अधयक् 

(ग)  सथानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४
 लरपि ्वयरसथापनसमबन्धी सथानीय काननु, नीलि, मापदणड, योजनाको काया्वन्रयन, अनगुमन र लनयमन 
(घ)  नेपाल सरकार (काय्वलरभाजन) लनयमारली, २०७४ 
 गहृ मन्त्रालय लरपि ्वयरसथापनसमबन्धी मखुय लजममरेारको रूपमा रहकेो 
(ङ)  रहृि ् लरद्ालय सरुक्ा काया्वन्रयन काय्वलरलध २०७५ (नेपाल सरकार, लशक्ा, लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रालय (मा. 

मन्त्रीसिर) को लमलि २०७५ फालगनु १३ गिेको लन्ण्वयबाट सरीकृि) 
यस काय्गष्िष्िका ्ष्हलो प्रयोगकिा्ग ष्िद्यालय र सथानधीय सरकार हुनः्
 ष्िद्यालयः  लरद्ालय वयरसथापन सलमलिका पदालधकारी िथा सदसय, लशक्क, अलभभारक सङ्घका पदालधकारी 

िथा सदसय, प्रधानाधयापक, बहृि ् लरद्ालय सरुक्ा र लैङ्लगक िथा सामालजक समारेशी समपक्व  लशक्क यस 
काय्वलरलधका प्रमखु प्रयोगकिा्व हुन ् । यसका साथै अलभभारक र लरद्ाथथी समबधि बालकलबका सदसयहरू पलन 
प्रसििु पयोकज िथा काय्वलरलध काया्वन्रयन गनदे पलहलो प्रयोगकिा्व हुन ्।
 सथानधीय सरकार : यस काय्वलरलधले लनरा्वलचि सथानीय जनप्रलिलनलध र लशक्ा अलधकृि (इलन्जलनयर, लजलला लशक्ा 

लरकास समन्रय एकाइ, सथानीय सरकारका लशक्ा र लरपि ्जोलखम न्यनूीकर्ण सलमलिसलहि) लाई लरद्ालय सरुक्ासमबन्धी 
लरषयलाई प्रभारकारी बनाउन स्ोि लरलनयोजन, अनगुमन िथा सथानीय लशक्ा लनयम िजु्वमाका लालग माग्वदश्वन गनदे छ ।

(च)  बहृि ्लरद्ालय सरुक्ाका लालग सञचार िथा समपे्रष्ण र्णनीलि २०७५ (नेपाल सरकार, लशक्ा, लरज्ान िथा प्रलरलध 
मन्त्रालय (मा. मन्त्रीसिर) को लमलि २०७५ फालगनु १३ गिेको लन्ण्वयबाट सरीकृि र्णनीलिका मखुय बुँदा 
 लक्य :  बहृि ् लरद्ालय सरुक्ा न्यनूिम पयाकेजको काया्वन्रयनमाफ्व ि लरद्ालय परररारको सचिेना रलृधि गरी 
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सरुलक्ि संसकृलि लनमा्व्ण गनु्व यसको प्रमखु लक्य रहकेो छ । 
उदे्शय ः सञचार िथा समपे्रष्णका लरलभन्न माधयमहरूको पलहचान गनु्व, बहृि ् लरद्ालय सरुक्ा िथा न्यनूिम पयाकेजको 

महत्रको प्रचारप्रसार गनु्व र सबै सरोकाररालालाई बहृि ्लरद्ालय सरुक्ा न्यनूिम पयाकेजको काया्वन्रयन गन्व सहजिा 
प्रदान गनु्व हो । यलद कही ँकिै कसैलाई काया्वन्रयनमा कलठनाइ आइपरे यसका लालग सहयोग िथा काया्वन्रयन काय्वलरलध 
प्रयोग गन्व अलभपे्रररि गनु्व यसको उद्शेय रहकेो छ । 
 के्त्र: यस र्णनीलिले नेपालका सामदुालयक र संसथागि लरद्ालयअन्िग्विका परू्व बाललरकास कक्ादलेख माधयलमक 

लरद्ालयसममका सबै सरोकाररालालाई समटेेको छ ।
(छ)  रालष्ट्रय लरपि ्जोलखम काय्वयोजना (२०१६-२०३०) 
(परू्वियारी, प्रलिकाय्व र पनुला्वभ काय्वसमहू रालष्ट्रय लरपि ्जोलखम नीलि)
दूरदृष्ष्ट (vision) 
“बहृि ्परू्वियारीको माधयमबाट प्रभारकारी प्रलिकाय्व र शीघ्र पनुला्वभ” 
धयेय (mission) 
लरपि ्जोलखम न्यनूीकर्णको बहृि ्परू्वियारीबाट प्रभारकारी प्रलिकाय्व र शीघ्र पनुला्वभ  
लक्य (goal)
परू्वियारी, प्रलिकाय्व र पनुला्वभका चर्णहरूको प्रभारकारी वयरसथापनबाट लरपि ्जोलखम न्यनूीकर्ण गददै जनधन र भौलिक 
परूा्वधारहरूको लरपतजन्य क्लि न्यनूीकर्ण गनदे  
(ज)  ष्ि्ि ्वयिसथा्नका के्त्रमा सेनिाई फे्मिक्ग  
•	 जापानको सेन्डाई सहरमा सन ् २०१५ माच्वमा Un/ World Conference Diseaster Risk Reduction 

सममलेनले सेन्डाई फे्मरक्व  (२०१५-२०३०) नाम लदएको छ ।
•	 उक्त सममलेनले लरपि ्वयरसथापनका लालग जोलखम न्यनूीकर्ण िथा परू्व ियारीमा जोड लददँ ैचारओटा प्राथलमकिा 

प्राप्त काम, १३ ओटा माग्वदश्वक लसधिान्ि र सािओटा लरश्ववयापी गन्िवय िय गरेको छ ।

ष्ि्ि ्जोष्खम वयिसथा्न

ष्ि्ि ्जोष्खम नयूनधीकरण ष्ि्ि ्वयिसथा्न

रोकथाम अलपीकर्ण अनकूुलन परू्व ियारी प्रलिकाय्व पनुला्वभ

बसिी सथानान्िर्ण,
भ ूउपयोग नीलि, प्ूण्व 

खोप

भकूमप प्रलिरोधी भरन      
लनमा्व्ण, चके ड्याम 

लनमा्व्ण

आकाश ेपानी 
सङ्कलन, 
खडेरी सहन 
सकने लरउ

खाद्ान्न लतिा 
कपडा  भणडारन, 

परू्व चिेारनी प्र्णाली 
जडान

खोज िथा 
उधिार, 

ियारी खाना, 
पानीको 
लरिर्ण

लरग्रेका भतकेका 
संरचनाको पनुलनमा्व्ण, 

जीलरकोपाज्वन , 
लशक्ा, खानेपनीको 

पनुस्थापना  
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५.  ष्ि्ि ्वयिसथा्नमा ष्शक्ा 
•	 लरपि ्वयरसथापनका लरलभन्न काय्वमधये लशक््ण लसकाइ वयरसथापन पलन एक हो ।
•	 लरपतपचिाि ्गररने लशक््णसमबन्धी काय्वलाई आपतकालीन लशक्ा पलन  भलनन्छ ।
•	 आपतकालीन लशक्ा सामान्यिया घटना घटेको चार हप्तालभत्र सरुु गररने लशक्ाको वयरसथापन हो । 
•	 लशक्ा सञचालनका लालग सर्वप्रथम ितकालको आरशयकिाको दु्रि मलूयाङ्कन (Rapid assessment) िथा 

राहिका काय्व गररन्छ । 
•	 लशक्ाका लालग असथायी लसकाइ केन्द्र (TLC) सथापना गनु्वपछ्व । यसिा लसकाइ केन्द्रमा सरुुमा मनोसामालजक 

परामश्वका काय्वक्रम सञचालन गररन्छ ।
ष्ि्द् ्श्ातको ष्शक्ण ष्सकाई वयिसथा्न गदा्ग देहायका वयिसथाकीय काय्गमा धयान ष्दनु्छ्ग :
•	 समदुायको सहभालगिामा संलगनिा
•	 पररलसथलिको लरशे्ष्ण 
•	 सरल पहुचँ र लसकाइ रािारर्ण
•	 लनयलमि पठनपाठन
•	 सरकारद्ारा खलटएका प्रालरलधकद्ारा मलूयाङ्कन गरी सरुलक्ि रहकेो लनरीक््ण प्रमा्णपत्र िथा हररयो झन्डा पाएका 

लरद्ालय बालबाललकाका लालग सरुलक्ि
•	  चलक्व एका, भलतकएका लरद्ालय भरनलाई रािो झन्डाले सङ्केि गररयो जहाँ कक्ा सञचालन गनु्वहँुदनै । 

६. मनोसामाष्जक प्राथष्मक ्रामश्ग
•	 ठुलो प्राकृलिक प्रकोप रा लरपलतिपलछ बालबाललकामा खाना खान नमान्ने, सतुन डराउने, अलभभारकसँग जलिखरे 

पलन टाँलसएर बसने, लदसालपसाब गन्व जान पलन डराउने, जलिखरे पलन दलुखि िथा मललन अनहुारमा दलेखने, टोलाउने, 
बारमबार आलतिरहने, साथीहरूसँग खलेन नमान्ने, सपनामा िस्वने जसिा मनोसामालजक समसया दलेखन सकछन ्।

•	  बालबाललकाप्रलि खयाल गनु्वपनदे कुरा  
•	 बालबाललकाको अनभुर सनु्ने लरशषे गरेर लरपि ् आइपदा्व उनीहरू कहाँ लथए, कसिो अनभुर गरररहकेा लथए 

तयसबारेमा छलफल गनदे, उनीहरूको अनभुर सलुनलदने र तयसको कार्ण र प्रभारबारे उनीहरूलाई प्रसट पाररलदनपुछ्व ।
•	 ड्इङहरू गन्व लदने, पेलन्टङ गनदे लदने साथै उनीहरूले मन पराउने खलेहरू खलेने अरसर लदने, खलेन मद्ि गनदे ।
•	 रि्वमान अरसथाको बोध गराउँदै पूर्वरि् जीरनमा फक्व न मदि गनदे : भूलमका, दालयतर एरम् कि्ववयबारे 

जानकारी गराउने 
•	 लरद्ालय जाने बालबाललकाको हकमा जलिसकदो लछटो लरद्ालय जाने रािारर्ण लमलाउने िाकी उनीहरूमा मरेा 

साथी पलन छन ्र परू्वरि जीरनमा फक्व न मदि गछ्व ।
•	 अलभभारकलाई पलन घरमा बालबाललकालाई गनु्वपनदे वयरहारको बारेमा बझुाउने 
•	 समसयाहरू बढ्द ैगएमा थप सहयोगका लालग मनोलचलकतसक िथा मनोलरद,् मनोपरामश्वदािासँग सहयोग ललन 

जरुरी हुन्छ । 
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७. ने्ालमा ष्ि्ि ्वयिसथा्न सम्बनिमा देष्खएका समसयाका कारण
•	 असपष्ट भलूमका
•	 सङ्कट आकलनको परू्वमलूयाङ्कन नहुनु
•	 िथयाङ्क सचूना लरशे्ष्णको कमी
•	 सीलमि स्ोि साधन 
•	 चिेनामलूक काय्वक्रमको अभार
•	 भौगोललक लरकटिा
•	 वयापक गररबी  

८. ष्नट्कष्ग 
लरपि ्प्राकृलिक रा मानरलसलज्वि घटनाहरूको परर्णाम हो । यसलाई एक आकलसमक घटना पलन भलनन्छ ।  लरपतले 

धनजन िथा साधन स्ोिको ठुलो क्लि परु ्याउनकुा साथै सामालजक जनजीरनमा समिे प्रलिकूल असर पाछ्व । नेपाल लरलभन्न 
प्रकारका लरपि ्जोलखमको लहसारले उचच सथानमा रहकेो हुनाले उचच सिक्व िा अपनाउनपुनदे दलेखन्छ । संलरधान, काननु, 
नीलिलनयममा भएका वयरसथा िथा अन्िरा्वलष्ट्रय सिरमा गरेका प्रलिबधििालाई प्रभारकारी रूपमा काया्वन्रयन गन्वका लालग 
सङ्घ, प्रदशे र सथानीय िहमा उपयकु्त काय्वजोजना ियार गरी सोको प्रभारकारी काया्वन्रयन गनु्वपछ्व । यसका साथै लरद्ालय 
लशक्ा र आमसञचार माधयमबाट सचिेनामलूक काय्वक्रम सञचालन गरी सबै नागररकलाई परू्व ियारीमा लागन सचिे गराउन ु
नै आजको आरशयकिा हो ।  

(लेखक : ष्शक्ा िथा मानि स्ोि ष्िकास केनद्रका ष्नदनेशक हुनुहुनछ ।)
सनदभ्ग सामग्धी 

१. नेपालको संलरधान , काननु लकिाब वयरसथा सलमलि 
२. लरपि ्जोलखम न्यनूीकर्ण िथा वयरसथापन ऐन, (२०७४ , काननु लकिाब वयरसथा सलमलि 
३. सथानीय सरकार सञचालन ऐन, (२०७४), काननु लकिाब वयरसथा सलमलि
४. नेपाल सरकार (काय्वलरभाजन) लनयमारली, (२०७४), नेपाल सरकार, मलन्त्रपररषद ् 
५. बहृि ्लरद्ालय सरुक्ा काया्वन्रयन काय्वलरलध २०७५, नेपाल सरकार, लशक्ा, लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रालय  
६. बहृि ्लरद्ालय सरुक्ाका लालग सञचार िथा समपे्रष्ण र्णनीलि २०७५ (नेपाल सरकार, लशक्ा, लरज्ान िथा प्रलरलध 

मन्त्रालय ।
७.  रालष्ट्रय लरपि ्जोलखम काय्वयोजना (२०१६-२०३०) ।
८. लरपि ्वयरसथापनका क्ेत्रमा सेन्डाई फे्मरक्व , २०१५ ।
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इभेनट ्ररयोजना सम्बनिधी



106 Oe]G6 :dfl/sf, @)&(

लेखसार
 बजार सान्दलभ्वक िाललम काय्वक्रमहरूमा समारेशी पहुचँमा सधुार लयाउने िथा नेपालमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक 

लशक्ा एरम ्िाललम (TVET) क्ेत्रको सेरा प्रराहलाई सलुदढृ बनाउने जसिा मखुय उद्शेयका साथ लरश्व बैङ्कको ऋ्ण 
सहयोगमा नेपाल सरकार¸ लशक्ा¸ लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रालयअन्िग्वि वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि 
पररयोजना - दोस्ो ( EVENT Project-II) पाँच रषदे पररयोजनाका रूपमा सन ्२०१७ दलेख २०२२ सममका लालग 
सञचाललि छ । यो पररयोजनाको लगानीमा लरशषे गरी लरपन्न (जसिै : गररब¸ सलुरधालरहीन क्ेत्रमा बसोबास गनदे 
समदुाय¸ मलहला¸ दललि¸ अलि सीमान्िकृि जनजालि¸ अपाङ्गिा भएका) १६ दलेख ४० रष्व उमरे समहूका यरुाहरूलाई 
ललक्ि गरी समारेशी छनोटको माधयम अपनाई िीन मलहने (३९० घन्टे) नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम 
सञचालन हुने प्रारधान छ । तयसै गरी पररयोजनाले काय्वसमपादनमा आधाररि ग्ुणसिर सधुारका लालग अनदुान¸ 
वयरसथापक¸ मलूयाङ्कनकिा्व र प्रलशक्कको क्मिा लरकास¸ प्रालरलधक लशक्ाको पाठ्यक्रममा आधलुनकीकर्ण¸ 
TSLC  र  Diploma िहमा अधययन गनदेहरूका लालग छात्ररलृति¸ परू्व लसकाइको लसप परीक््ण¸ औद्ोलगक प्रलशक््ण 
िाललम र रोजगारीमा सहजीकर्ण जसिा अन्य काय्वक्रममा पलन लगानी गरेको छ । लशक्ा¸ लरज्ान िथा प्रलरलध 
मन्त्रालयका सलचरको अधयक्िामा पररयोजना काया्वन्रयन सलमलि (Project Implementation Committee) 
िथा सहसलचरसिरको पररयोजना लनददेशकको नेितृरमा पररयोजना सलचरालय रहकेो यस पररयोजनाको लगानीमा 
सञचाललि काय्वक्रमको पररचयातमक प्रसिलुिका अलिररक्त उक्त प्रारधानका कार्णले दलेखएका अरसर¸ लरद्मान 
चनुौिी एरम ्समाधानका उपायको सङ्लक्प्त चचा्व गनदे गरी यो मलूि: सचूनामलूक आलेख ियार पाररएको छ ।

१. ष्िषय प्रिेश
 “समधृि नेपाल¸ सखुी नेपाली” को सरकारी सोचलाई परूा गनदे सन्दभ्वमा नेपाल सरकारका िफ्व बाट लरलभन्न पहलकदमी 

ललइएको दलेखन्छ । प्रसििु सोचको पररपलूि्व गनदे सन्दभ्वमा लसपयकु्त जनशलक्तको लरशषे भलूमका रहने पक्लाई मधयनजर 
गददै नेपाल सरकारले लशक्ा¸ लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रालयअन्िग्वि लरश्व बैङ्कको ऋ्ण सहयोगमा वयारसालयक लशक्ा 
िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना–पलहलो (EVENT Project-I) २३ अगसट २०११ दलेख ३१ अकटोबर २०१५ 
समम समपन्न गरी हाल लरश्व बैङ्ककै ६० लमललयन अमरेरकी डलर (झन्डै ६ अब्व नेपाली रुलपयाँ) को ऋ्ण सहयोगमा 
वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना - दोस्ो (EVENT Project-II) २५ सेपटेमबर २०१७ दलेख 
१५ जलुाई २०२२ सममका लालग काया्वन्रयनमा लयाएको छ । यसअन्िग्वि काय्व समपादनमा आधाररि ग्ुणसिर 
सधुार अनदुान वयरसथापक¸ मलूयाङ्कनकिा्व र प्रलशक्कको क्मिा लरकास¸ प्रालरलधक लशक्ाको पाठ्यक्रममा 
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आधलुनकीकर्ण¸ TSLC र Diploma अधययन गनदेहरूका लालग छात्ररलृति¸ परू्व लसकाइको लसप परीक््ण¸ औद्ोलगक 
प्रलशक््ण आधाररि िाललम िथा रोजगारीमा सहजीकर्ण जसिा अन्य लक्रयाकलापहरूसमिे रहकेा भए िापलन नलिजामा 
आधाररि छोटो अरलधको िाललम मलूभिू लक्रयाकलापका रूपमा रहकेो छ । पररयोजनाले ग्ुणसिरीय िाललमको पहुचँ 
बढाई लसपयकु्त र रोजगार उन्मखु जनशलक्तको आपलूि्व बढाउने धयेयका साथ िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथामाफ्व ि 
सथानीय िहको लसफाररस र दिू बजार सरदेक््ण (Rapid Market Appraisal/RMA) का आधारमा लरलभन्न पेसामा 
नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको (३९० घन्टे) वयारसालयक िाललम १ लाख १५ हजार यरुाहरूलाई लन:शलुक प्रदान 
गनदे लक्य राखकेो छ । पररयोजनाले िोकेको ललक्ि समहूका बेरोजगार गररब यरुाहरूले लसप लसकेर रोजगारीमा लागन 
रा सररोजगारी लसज्वना गन्व आफूलाई अनकूुल पनदे िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथामा छोटो अरलधको लसपमलूक 
िाललम ललन सकने वयरसथा गददै उक्त िाललमबाट ललक्ि समहूका यरुाहरूको लसप¸ दक्िा¸ क्मिा आतमलरश्वास र 
प्रलिसपधा्व गनदे क्मिामा रलृधि हुनकुा अलिररक्त रालष्ट्रय िथा अन्िरालष्ट्रय श्मबजारमा प्ररेश एरम ् मया्वलदि जीरन 
लनरा्वहमा सहयोग पऱुयाउने अपेक्ा ललएको छ ।

 पररयोजनाअन्िग्वि छोटो अरलधको िाललममधये भौचरमा आधाररि छोटो अरलधको िाललम काठमाडौ ँ
उपतयकाका िीन लजललामा मात्र र नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम उपतयकाबालहरका ७४ 
लजललामा सञचालन गनदे प्रारधान रहेको छ भने बाँकी िाललमलगायि अन्य काय्वक्रमहरू देशका कुनै पलन 
लजललामा सञचालन हुन सकने वयरसथा छ ।

२. ्ररयोजनाको उदे्शय 
 इभने्ट पररयोजना दोस्ोका उद्शेयहरू मलूि: लनमनलललखि दईुओटा छन ्:
• बजार सान्दलभ्वक िाललम काय्वक्रमहरूमा समारेशी पहुचँमा सधुार लयाउन ु
• नेपालमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्िाललम (TVET) क्ेत्रको सेरा प्रराहलाई सदुृढ बनाउन ु
३. ्ररयोजना सम्ब्ध मुखय मुखय प्राििान
 उपयु्वक्त उद्शेयका साथ पाँच रष्वका लालग सञचाललि यस पररयोजनाका मखुय मखुय प्रारधानहरू लनमनानसुार रहकेा छन ्:
 (क) लाभाष्निि समूह
 नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम र रोजगारीमा आबधििा¸ प्रालरलधक लशक्ामा काय्वरि नेितृरकिा्व र 

लरषयगि प्रलशक्कहरूको क्मिा अलभरलृधि¸ प्रालरलधक लशक्ामा अधययन गनदेहरूका लालग छात्ररलृतिका साथै परू्व 
लसकाइको लसप परीक््ण जसिा काय्वक्रम सञचालन गनु्वका साथै पररयोजनाले िोकेको सि्वमा रही TSLC र Diploma 
िहका काय्वक्रम सञचालन गनदे १०० ओटा लशक्ालयलाई काय्वसमपादनको आधारमा ग्ुणसिर सधुार अनदुानसमिे 
उपलबध गराइ पररयोजनाबाट कररब १¸५८¸००० यरुाहरूलाई लाभालन्रि िलुयाउने प्ररधान रालखएको छ ।

(ख) लक्य िथा ष्क्रयाकला् 
(अ) नष्िजामा आिाररि छोटो अिष्िको िाष्लम
 िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथामाफ्व ि सथानीय िहको लसफाररस र दु्रि बजार सरदेक््ण (RMA) का आधारमा 

पररयोजना अरलधभरमा १ लाख १५ हजार युराहरूका  लालग लन:शुलक रूपमा लरलभन्न लरषयमा नलिजामा 
आधाररि छोटो अरलधको िाललम (३९० घन्टे) सञचालन गनदे वयरसथा गररएको छ । १६ देलख ४० रष्व उमेरका 
बेरोजगार¸ गररब युराहरूले लसप लसकी रोजगारीमा लागन रा सररोजगार लसज्वना गन्व छोटो अरलधको लसपमूलक 
िाललम ललन सकने छन् ।
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आ) काय्वसमपादनमा आधाररि ग्ुणसिर सधुारका लालग अनदुान (QIG)
 पररयोजनाले TSLC  र  Diploma िह सञचालन गरररहकेा १०० ओटा प्रालरलधक लरद्fलय/लशक्ालयहरूका 

लालग ग्ुणसिर मापदणड सचूक (Quality Standard Indicator) र सोको मलूयाङ्कनका लालग प्रालरलधक लशक्ा 
िथा वयारसालयक िाललम पररषद ्(CTEVT) को नेितृरमा ियार पाररएको ग्ुणसिर सलुनलचिििा लनददेलशका (Quality 
Assurance Manual) मा रहकेो ग्ुणसिर सलूनलचिििा सचूकलाई आधार मानी काय्वसमपादनमा आधाररि ग्ुणसिर 
सधुारका लालग अनदुान प्रदान गनदे वयरसथा गरेको छ ।

(इ) वयिसथा्क¸ मूलयाङ्कनकिा्ग र प्रष्शक्कको क्मिा ष्िकास
(१) बजार सान्दलभ्वक िाललम काय्वक्रम लरकास गनदे लक्यअनसुार पररयोजना अरलधभरमा सार्वजलनक िथा लनजी 

लरद्ालयका ४०० जना नेितृरकिा्व र वयरसथापकहरूको नेितृर लरकास िथा वयरसथापन िाललमका लालग लगानी 
गनदे  प्रारधान छ ।

(२) लरलभन्न लरषयका ८८० जना प्रलशक्कहरूलाई नयाँ प्रलरलधसँग पररलचि गराउँद ै उनीहरूमा भएको ज्ानमा लनखार 
लयाउने एरम ्पठनपाठनमा सधुार गनदे लक्यअनसुार लरषयगि िाललमका लालग लगानी गनदे वयरसथा छ ।

(३) लसप परीक््ण मलूयाङ्कनकिा्वहरूको उपलबधिा सलुनलचिि गनदे एरम ् सक्मिामा अद्ारलधक गनदे लक्यअनसुार 
पररयोजना अरलधभरमा ७८० जना मलूयाङ्कनकिा्वहरूकर िाललम िथा पनुिा्वजगी िाललमका लालग लगानी हुने 
वयरसथा छ ।

(ई) प्रष्िष्िक ष्शक्ाको ्ाठ्यक्रममा आिुष्नकीकरण
 पररयोजनाको अरलधभरमा बजारको आरशयकिाअनसुार छोटो अरलधको िाललम एरम ्TSLC र Diploma िहका 

लालग आरशयक पनदे ४० ओटा पाठ्यक्रम पररमाज्वनाथ्व बजेट वयरसथा छ ।
(उ) TSLC र Diploma िहमा अधययन गननेहरूका लाष्ग छात्रिषृ्ति
 पररयोजनाको अरलधभरमा गररबी एरम ् लरपन्निा भएका ६५०० जना यरुाहरूलाई प्रारलधक लशक्ामा अलभपे्रररि 

गरी TSLC र Diploma िहमा अधययन गनदे अरसर प्रदान गनदे उद्शेयले गररबी मापन सचूकाङ्क (Proxy Means 
Test/PMT) अङ्कका आधारमा छात्ररलृति उपलबध गराउने वयरसथा गररएको छ ।

(ऊ) ्ूि्ग ष्सकाइको ष्स् ्रधीक्ण 
 सरदशेमा रोजगारीको सन्दभ्वमा लसप हालसल गरेका रा रैदलेशक रोजगारीबाट लसप प्राप्त गरी सरदशे फलक्व एका िथा 

आफनै प्रयतनामा लसप लसकेका ३० हजार जना यरुाहरूका लालग रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलि (National Skill 
Testing Board/NSTB) बाट ियार भएको

 (National Occupational Skill Standard/NOSS) का आधारमा परू्व लसकाइको लसप परीक््ण गन्व 
पररयोजनाबाट वयरसथा गरेको छ । लसप परीक््णपचिाि ्रोजगारीको अरसर िथा सररोजगार लसज्वना गन्व सहयोग पगुने 
अपेक्ा पररयोजनाले ललएको छ ।

(ए)  औद्योष्गक प्रष्शक्णमा आिाररि िाष्लम
 पररयोजना अरलधभर िह-२ मा सहभागी हुनका लालग न्यनूिम योगयिा पगुेका १५०० जनाका लालग उद्ोग ८०% 

उद्ोग िथा कलकारखानामा प्रयोगातमक अभयास र २०% सैधिालन्िक ज्ानसलहिको औद्ोलगक प्रलशक््णमा आधाररि 
िाललम सञचालन गनदे गरी काय्वशालामा आधाररि लसकाइ रा काम गददै लसकने लरलध (Apprenticeship Model) 
को िाललमका लालग लगानी गनदे वयरसथा छ ।



109Oe]G6 :dfl/sf, @)&(

(ऐ) रोजगारधीमा सहजधीकरण 
 लनजी सिरमा  सञचालन भएका रोजगारी पसल (Job Placement Firm) माफ्व ि रोजगारदािा र िाललम प्राप्त वयलक्तलबच 

समन्रय सथालपि गनदे प्र्णालीको लरकास गरी िाललम ललई बसेका लरलभन्न िहका ३००० जना प्रलशक्ाथथीहरूलाई 
बजारसँग समबन्ध सथालपि गराइ रोजगारीको सहज पहुचँ परु ्याउन लगानी हुने प्रारधान छ ।

४. छोटो अिष्िको िाष्लमसम्बनिधी मूलभूि प्राििान
 पररयोजनाबाट समबधि छोटो अरलधको िाललमसमबन्धी मलूभिू प्रारधानहरू लनमनानसुार रहकेा छन:्
(क) लक्य
 पररयोजना अरलधमा छोटो अरलधको  िाललममाफ्व ि लरलभन्न शीष्वकमा लनमनानुसारको िाललम सञचालन गनदे 

लक्य रहेको  छ :

(ख) लष्क्ि समूह
 पररयोजनाको लगानीमा सञचालन हुने छोटो अरलधको िाललमका ललक्ि् समूहमा १६ देलख ४० रष्व उमेर 

समूहका गरीब¸ सुलरधालरहीन के्त्रमा बसोबास गनदे समुदाय¸ अलिसीमान्िकृि िथा सीमान्िकृि¸ मलहला¸ 
आलदरासी जनजालि¸ मधेसी¸ दललि¸ अपाङ्गिा भएका वयलक्त िथा रैदेलशक रोजगारीबाट फलक्व एका रा जान 
चाहेका बेरोजगार युराहरू पछ्वन् ।िोलकएका ललक्ि रग्वका ललक्ि समूहबाट प्रलशक्ाथथी सहभागी गराइ अपेलक्ि 
रोजगारीको सुलनलचिििा गरेको अरसथामा िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथालाई िोलकएको लागिमा 
प्रोतसाहन रकम उपलबध गनदे प्रारधान समेि छ ।

 छोटो अरलधको िाललमका ललक्ि रग्व¸ ललक्ि समहू एरम ् लिनीहरूलाई अपेलक्ि रोजगारीको सलुनलचिििा गरेको 
अरसथामा िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथालाई प्रदान गररने प्रोतसाहनसमबन्धी रकमको प्रलिशि लनमनानसुार छ :

क्र.स.ं िाष्लम लक्य

१ नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम िह- १ (साधार्ण) ६९¸५००

२ नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम िह- १ (भौचर) २५¸०००

३ नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम िह- १ (मलहलाका लागी) १०¸०००

४ नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम िह- १ (रैदलेशक रोजगारीबाट फकदे का रा जान 
चाहकेाहरूका लालग)

५¸५००

५ नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम िह- २ ५¸०००

जममा १¸१५¸०००

लष्क्ि 
िग्ग

लष्क्ि समूह
प्रोतसाहनको 

वयिसथा

क
दललि१ (मलहला िथा परुुष)¸ लरशषे समहू (एकल मलहला र अपाङ्गिा भएका 
वयलक्त)¸ लोपोन्मखु जनजालि२¸ अलिसीमान्िकृि जनजालि३¸ परू्व कमयैा¸ (कमलर र 
कमलरी) र परू्व हललया

१००%
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ख
गररब मलहलाहरू (दललिबाहके)¸ सीमान्िकृि४¸  अन्य जनजालि५¸ मलुसलम¸ मानर 
लरकास सचूकाङ्कका आधारमा पलछ परेका लजललाका६  गररब यरुाहरू र गररब 
मधसेी परुुषहरू

८०%

ग अन्य गररब परुुषहरू ६०%

१ बादी¸ चनुारा¸ दमाई¸ गाइने¸ कामी¸ कदरा¸ पाकथी¸ साकथी¸ सनुार¸ चयामे̧  कसाई¸ कुचे̧  कुसलेु¸ पोडे¸ बाँिर¸ चमार¸ लचलडमार¸ धनैर¸ डोम¸ दसुाध¸ गोथे¸ हलकर¸ झागड¸ खतरे¸ 
लोहार¸ मसुहर¸ पासरान र ितमा

२ लकसान¸ कुसरालडया¸ कुसनु्डा¸ मचे े¸ राजी¸ राउटे¸ लेपचा¸ रनकरीया¸ सरेुल र हायु

३ चपेाङ¸ झाँगड¸ थामी¸ थदुाम¸धानकु¸ दनरुार¸ बरामु̧ बोटे¸ माझी¸ लहोमी¸सिार¸ सन्थयाल र लसयार

४ सनुरुार¸ थारु¸ िामाङ¸ भजुेल¸ कुमाल¸ राजरंशी¸गन्गाई¸ लधमाल¸ भोटे¸ दराई¸ िाजपरुरया¸ पहरी¸ िोकपेगोला¸ डोलपो¸ फ्ी¸ मगुाल¸ लाकदे ¸ लहोपा¸ दरुा र बालङु

५ गरुुङ¸मगर¸ राई¸ ललमबु̧  छैरोिन¸ िाङ्बे¸ िीन गाउँले थकाली¸ बाह्रगाउँले¸ माफा्वली थकाली¸ बाह्वगाउँले¸ माफा्वली थकाली¸ शपेा्व¸ याकखा¸ छन्तयाल¸ लजरेल¸ ह्योलमो¸ बयासी 
थकाली र नेरार

६ मगुु̧  बाजरुा¸ काललकोट¸ बझाङ¸ जाजरकोट¸ अछाम¸ हुमला¸ रोलपा¸ महोतिरी र रौिहट

(ग) प्रष्शक्ाथधी छनोट
 पररयोजनाबाट िाललम सञचालन गन्व अनमुलि प्राप्त गररसकेपलछ िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथाहरूले 

उपतयकाका िीन लजललाबालहर सञचालन हुने नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललमका प्रलशक्ाथथी छनोट गनदे 
सन्दभ्वमा िोलकएका लजलला र लरषयगि रूपमा प्रलशक्ाथथीहरूको आरेदन र दरखासि आह्ान¸ दरखासि सङ्कलन¸ 
प्रलशक्ाथथीहरूको छनोट¸ प्रारलमभक सचूी प्रकाशन, छनोट सलमलि गठन¸ अन्िरा्विा्व र अलन्िम नामारली प्रकाशन 
गनु्वपनदे वयरसथा छ भने काठमाडौ ँउपतयकाका िीन लजललामा सञचालन हुने भौचरमा आधाररि छोटो अरलधको 
िाललमका सहभागी छनोटका लालग अनलाइन आरेदन फाराम भराउने¸ प्रारलमभक सचूी सार्वजलनक गनदे¸ अन्िरा्विा्व 
गरी अलन्िम नामारली प्रकाशन गनदे र  मलेाको आयोजना गरी भौचर लरिर्ण गनदे काय्व पररयोजना सलचरालयबाटै गनदे 
प्रारधान छ । 

(घ) िाष्लम सञचालन अिष्ि र प्रष्क्रया
 नलिजा िथा भौचरमा आधाररि छोटो अरलधको (३९० घन्टे) िह १ को िाललम लदनको ५ घणटाको दरले िीन 

मलहनासमम लन:शलुक सञचालन हुने िथा िाललम सञचालनका लालग समबलन्धि लरषयमा CTEVT बाट पाठ्यक्रम 
लनमा्व्ण भई समबन्धन ललएको एरम ्रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलि (NSTB) बाट National Occupational Skill 
Standard (NOSS) ियार भएको हुनपुनदे वयरसथा छ । प्रतयेक िाललम समहूमा बढीमा २० जना प्रलशक्ाथथीहरू मात्र 
रहनपुनदे िथा िाललम समहूअनसुार  मखुय प्रलशक्क र सहायक प्रलशक्क गरी दईु जना प्रलशक्कको वयरसथा गनु्वपनदे 
प्ररधान पलन छ । िाललम अरलधमा पाठ्यक्रममा भएको लरषयरसिकुा अलिररक्त प्रलशक्ाथथीहरूको लालग एक लदनको 
जीरनोपयोगी र वयारसालयक लसपका कक्ासमिे सञचालन गनु्वपनदे वयरसथा पररयोजनाले गरेको छ ।

(ङ) ष्स् ्रधीक्ण 
 छोटो अरलधको िीन मलहने िाललमपचिाि रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलि (NSTB) बाट प्रलशक्ाथथीहरूलाई लन:शलुक 

लसप परीक््ण गरी उतिी्ण्व हुनेहरूका लालग प्रमा्णपत्र उपलबध गराइने वयरसथा छ ।
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(च) अनुगमन
 छोटो अरलधको वयारसालयक िाललमको प्रभारकारी काया्वन्रयन र िाललमको ग्ुणसिरीयिा कायम राखनका लालग 

लजलला िहमा रहकेो Helvetas/ENSSURE पररयोजना नेितृ्रको संयकु्त अनगुमन टोली (Joint Monitoring 
Team/JMT) माफ्व ि सरिन्त्र रूपमा िेस्ो पक् अनगुमन (Third Party Monitoring) गररने प्रारधान छ । संयकु्त 
अनगुमन टोलीले िाललम सञचालन सथल रुजु̧ प्रलशक्ाथथी छनोट¸ िाललम अरलधमा गररने अनगुमन¸ िीन मलहना र छ 
मलहनाको रोजगार िथा आमदानी प्रमा्णीकर्णसलहि कमिीमा छपटक अनगुमन गरी प्राप्त सचूना EVENT Database 
मा प्रलरष्ट गनु्वपनदे वयरसथा छ ।

(छ) रोजगारधीको अ्ेष्क्ि आमदानधी
 पररयोजनाबाट िललम सञचालनका लालग अनमुलि पाएका िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथाहरूले िीन मलहने 

छोटो अरलधको िाललमपचिाि ् प्रलशक्ाथथीहरूलाई लनयलमि रूपमा रोजगारीमा  लगाउने रा सरोरोजगार लसज्वना 
गनु्वपनदे वयरसथा छ । यसरी रोजगारीमा लगाउँदा रोजगारीको अपेलक्ि आमदानी (Gainful Employment) हुनका 
लालग िह-१ को िाललम ललएकाले नेपालमा रु ९¸७००/-¸ भारिमा रु १५¸५००/- र भारिबाहके अन्य मलुकुमा रु 
२५¸०००/- प्रलिमलहना आमदानी गरेको हुनपुनदे िथा िह -२ को िाललम ललएकाले नेपालमा रु १०¸५००/-¸ भारिमा 
रु १६¸५००/- र भारिबाहके अन्य मलुकुमा रु २६¸०००/- प्रलि मलहना औसि आमदानी गरेको हुनपुनदे वयरसथा छ 
। रोजगारीको अपेलक्ि आमदालनको प्रमा्णीकर्ण गदा्व िाललम समपन्न भएको ६ मलहनाको अरलधलाई आधार ललइने 
प्रारधान छ ।

(ज) सचूना प्रष्िष्ष्ट र अद्याििधीकरण
 पररयोजनाबाट िाललम सञचालन गन्वका ललग अनमुलि पाएका िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथाहरूले 

प्रशीक्ाथथीहरूको आरेदन सङ्कलनका लररर्णदलेख आमदानी रुजसुममका समप्ूण्व सचूना िथा िथयाङ्क पररयोजनाको 
Database मा प्रलरलष्ट िथा अद्ारलधक गनु्वपनदे वयरसथा गररएको छ ।

५. अिसर (सिल ्क्)
पररयोजना समबधि अरसथाको अधययनबाट लनमनानसुारका लरलभन्न अरसरहरू लरद्मान दलेखन्छन ्:
(क) छोटो अिष्िको िाष्लमिफ्ग

• लरपन्न िथा गररब यरुाहरूलाई लसपमलूक िाललमको अरसर प्राप्त हुनु
• मलहला¸ दललि एरम ्लपछलडएको समदुायलाई िाललमका साथै रोजगारीको सलुनलचिििा हुन ु
• िाललम ललनेहरूका लालग िाललमपलछ लसप परीक््णको समिे सलुनलचिििा हुनु
• िाललमपचिाि ्रोजगारीमा समिे पठाइने वयरसथाले लसपमा लनखार आई भलरष्यमा वयरसायीकर्णमा जान सहज 

हुने अरसथा लसज्वना हुनु
• िाललम प्रदायक संसथाको सहभालगिामा Gainful Income (पररयोजनाको लगानीबाट िाललम प्राप्त गरेका 

प्रलशक्ाथथीहरूको न्यूनिम आमदानीको सुलनलचिििा गनदे खालको रोजगारी) को प्रारधानले िाललम पूरा गनदे 
दर बढी हुनु

• Database System ले समग्र काम एरम ्काय्वसमपादनमा आधाररि भकु्तानी प्रलक्रयामा सहजिा हुन ु
• िेस्ो पक् अनगुमन पधिलि (Third Party monitoring System) ले काय्व समपादनमा प्रभारकाररिा िथा 

ग्ुणसिरीयिा अलभरलृधिमा सहजीकर्ण गररनु
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• छोटो अरलधको िाललमका लालग समारेशी लसधिान्िका आधारमा प्रलशक्ाथथी छनोट हुने हुदँा न्यायप्ूण्व छनोटमा 
बढोतिरी हुनु

• रैदलेशक रोजगारीबाट फकदे का रा जान चाहने यरुाहरूका लालग लसपमलूक िाललमको अरसर प्राप्त भई सममानप्ूण्व 
रोजगारी प्रालप्तमा सहयोग पगुनु

(ख) गुणसिर सिुार अनुदानिफ्ग  
• ग्ुणसिर सधुार अनदुान पाउने लरद्ालय/लशक्ालयलाई न्यनूिम आरशयकिा पलूि्वमा सहजिा हुनु
• समबलन्धि लरद्ालय/लशक्ालयहरूले प्राप्त अनदुानमाफ्व ि आफना लक्रयाकलापहरूलाई प्रभारकारी बनाउन सकने 

अरसथा रहन ु
(ग) ्ाठ्यक्रम ष्नमा्गण र ्ररमाज्गनिफ्ग

• कलिपय परमपरागि प्रकृलिका पाठ्यक्रमको पररमाज्वन एरम ्नयाँ लनमा्व्णका लालग स्ोिको प्रबन्ध हुन ु
(घ) छात्रिषृ्तििफ्ग  

• TSLC/Diploma अधययन गनदे लरपन्न लरद्ाथथीहरू छात्ररलृतिबाट लाभालन्रि हुनु
• छात्ररलृतिका माधयमबाट पहुचँमा रलृधि हुन ु(नपगुेकाहरूमा पगुने अरसथाको लरद्मानिा)

(ङ) सियम ्ष्सकाइको ्रधीक्णिफ्ग
• अन्िरपसुिा लसप हसिानिर्ण¸ सरदशे एरम ्रैदलेशक रोजगारी¸ सरयमको प्रयतन आलद लरलभन्न माधयमबाट लसप 

प्राप्त गरेका यरुाहरूलाई लसप परीक््णका लालग स्ोिको वयरसथा हुनु
(च) रोजगारधीका लाष्ग सहयोगिफ्ग  

• िाललम प्राप्त गरेका लरलभन्न िहका प्रलशक्ाथथीलाई बजारसँग समबन्ध सथालपि गराइ रोजगारीका लालग सहजीकर्ण 
गररन ु

(छ) ्ररयोजना सष्चिालयिफ्ग
• छोटो अरलधको िाललम प्रदायक संसथाहरू एरम ्प्रलरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा समबधि सरोकाररालाहरूलबच 

सहकाय्व र समन्रयको अरसर लमलन ु
• लरकास साझदेारसँगको सहकाय्व िथा समन्रयमा लसपमलूक िाललममा लगानी गन्व समभर हुन
• लरश्व बैङ्कको काय्व प्रलक्रया एरम ्लगानी प्रलक्रयाबारे आधारभिू जानकारी ललने अरसर प्राप्त हुनु

६. चुनौिधी र मुद्ा 
 पररयोजनासमबन्धी उपयु्वक्त अरसरहरू लरद्मान हुँदाहुँदै पलन लनमनलललखि लरलभन्न चुनौिी र मुद्ाहरूसमेि 

रहेका देलखन्छन् :
(क) छोटो अिष्िको िाष्लमिफ्ग

• िाललम एरम ्अन्य काय्वक्रमलाई अझ ैपलन राष्ट्रवयापी बनाउन नसलकनु
• सथालनय रूपम ैिाललमको आरशयकिा पलहचान गनदे गराउने काय्व प्रभारकारी हुन नसकनु
• रासिरम ैिाललम आरशयक पनदे वयलक्त (Needy Population) मा िाललम पऱुयाउने काय्व कलठन हुनु
• छोटो अरलधको िाललम लरलभन्न लनकाय/संसथाहरूबाट सञचाललि हुदँा सहभागीहरूको दोहोरोपना हुन सकने 

समभारना दलेखनु
• िाललम प्रदायक संसथा छनोटका लालग गररने मलूयाङ्कन प्रलक्रया झन्झलटलो एरम ्लामो हुन ु
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• एकै प्रकृलिको काय्व गनदे र िाललम प्रदान गनदे संसथाहरू (लरलभन्न आयोजना िथा सरकारी एरम ्गैरसरकारी लनकाय) 
लबच समन्रयमा कमी हुन ु

• लरलभन्न संसथाबाट काय्वक्रम प्राप्त गनदेहरू (Beneficiaries) र िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथाहरू (TESPs) 
लगभग एउटै हुने अरसथा लरद्मान हुदँा एकालधकार भयो भन्ने आरोप लागन ु

• िाललम आरसीय नहुदँा लरपन्नहरूलाई अझ ैपलन पहुचँको समसया हुनु
• िाललम सञचालनसमबन्धी बजेट सामलयक नहुन ु(अपया्वप्त हुन)ु
• िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथाहरू (TESPs) को दगु्वममा नजाने प्ररलृति दलेखन ु(सहरकेलन्द्रि लनजी संसथा)
• िाललमका लालग भना्व भएका सबै सहभागीहरू रोजगार रा सररोजगारमा नजानु
• रासिलरक रूपमा दु्रि बजार सरदेक््ण (RMA) गन्व कलठनाइ हुन ु
• िह -२ को िाललमलगायि अन्य कलिपय छोटो अरलधको िाललमका लालग सहभागी पाउनै कलठन भई िाललमका 

कोटा खपि नै हुन नसकन ु
• सहभागीहरूले िाललम छोड्ने(Drop Out) प्ररलृति लरद्मान हुनु
• सहभालगको लनरन्िरिा एरम ्समयपालना(Regularity/Punctuality) मा कमजोरी दलेखनु
• िाललम प्रदायकहरूमा सेरामखुीभन्दा नाफामखुी प्ररलृति बढी भयो भन्ने आरोप लाउनु
• रासिलरक रूपमा आरशयकिाको पलहचान (Specific Need Identification) नहुनु
• परमपरागि प्रकृलिका लरषयहरू (Traditional Type) का लरषय (जसिै : Tailoring/Beautician आलद) मा 

सहभागी बढी र आधलुनक प्रकृलि (Non - Traditional /Emerging Type) का लरषयहरू (जसिै : मोटरसाइकल 
मम्वि¸ Building Electrician आलद) मा सहभागी कम हुन ु

• िाललमको ग्ुणसिरीयिामा कलिपय अरसथामा बाह्य सरोकाररालाबाट प्रश्न उठ्न ु
• िाललमको ग्ुणसिरीयिाका लालग अनगुमन¸ मलूयाङ्कन िथा परुसकारको वयरसथा काया्वन्रयनमा कमी दलेखनु
• सञचाललि िाललमसमबन्धी आरशयक अधययन अनसुन्धानको कमीका कार्ण रासिलरक प्रभारकाररिा सपष्ट नहुनु

(ख) गुणसिर सिुार अनुदानिफ्ग
• ग्ुणसिर सधुार अनदुान प्रालप्तमा सरकारी र सामदुालयक संसथाहरूको अलनचछा (Reluctancy) दलेखन ु(पटक पटक 

आरेदन आह्ान गदा्व पलन जममा ६० ओटा मात्र संसथाहरू यो अनदुानका लालग छनोटमा पनु्व)
• ग्ुणसिर सधुार अनदुान प्राप्त लरद्ालय/लशक्ालयले खररद ऐनलनयमसँग िालमले लमलाउन नसकदा िोलकएबमोलजम 

खच्व गनदे क्मिा (Absorption Capacity) कमजोर दलेखनु
(ग) ्ाठ्यक्रम ष्नमा्गण र ्ररमाज्गनिफ्ग

• अलधकांश पाठ्यक्रमहरू परमपरागि खालका हुनु
• केही सीलमि पाठ्यक्रम पररमाज्वन र नयाँ लनमा्व्णका लालग मात्र बजेट वयरसथा भएकाले समग्र पाठ्यक्रमको 

अद्ारलधकिामा कलठनाइ हुनु
(घ) छात्रिषृ्तििफ्ग

• सचूना प्रराहमा प्रभारकाररिाको कमीले गदा्व आरशयक सङ्खयामा आरेदन गनदे लरद्ाथथीहरूको कमी हुन ु
• आरेदन गनदेहरूले पलन छात्ररलृति प्रालप्तका लालग आरशयक कागजािहरू नै पेस नगनदे प्ररलृति लरद्मान हुनु
• छात्ररलृति प्राप्तलाई मातै्र अधयापन गदा्व कम आज्वन हुने भएकाले तयसिा लरद्ाथथी ललन लरद्ालय/लशक्ालयहरू अलनचछुक दलेखनु
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• छात्ररलृति प्राप्त गरेकालाई ललएबापि समबलन्धि संसथालाई प्रोतसाहन नहुदँा तयसिा संसथाको अपनतर नहुनु
• लरलभन्न लनकायबाट छात्ररलृति प्रदान गररने भएकाले दोहोरोपना हुन सकने अरसथा लरद्मान हुनु

(ङ) सियम ्ष्सकाइको ्रधीक्णिफ्ग
• सरयम ्लसकाइ गरेका यरुाहरूलाई लसप परीक््णका लालग प्रभारकारी रूपमा ससुलूचि गन्व नसलकनु
• रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलि (NSTB) एक मात्र लसप परीक््ण लनकाय भएकाले समयमा काय्वसमपादन गन्व कलठनाइ 

एरम ्लढलाइ हुनु
(च) रोजगारधीका लाष्ग सहयोगिफ्ग

• रोजगारीमा सहजीकर्ण काय्वक्रमका लालग सामदुालयकिफ्व का संसथाको न्यनू रुलच एरम ्कम सहभालगिा हुनु
• रोजगारीका लालग सहयोग (Job Placement Service) काय्वक्रम प्राप्त संसथाहरूको रोजगार प्रदायकहरूसँग कम 

अन्िरलक्रया हुदँा उतपालदि जनशलक्त रोजगारमा जान कलठनाइ हुनु
• रोजगाररका लालग सहयोग काय्वक्रम प्राप्त संसथाहरूमा परामश्व सेरा प्रराह गन्व एरम ्रोजगारका लालग सहयोग प्रदान 

गनदे लरलशष्ट एकाइ (Counselling and Placement Service Unit) नहुनु
(छ) ्ररयोजना सष्चिालयिफ्ग

• पररयोजनामा काय्वरि जनशलक्तको क्मिा लरकासको खाँचो रहनु
• पररयोजनामा काय्वरि जनशलक्त (खास गरी नेितृर) को पटक पटक परररि्वन भइरहदँा लक्य प्रालप्तमा जलटलिा हुनु
• वयरसथापन खच्व  (Management Cost) को रकम खच्व गन्वमा सरकारी काय्व प्रलक्रयाका कार्ण कलठनाइ हुदँा 

सलचरालय वयरसथापन गन्व समिे कलठनाइ हुनु
७. समािान
 पररयोजनासमबन्धी उपयु्वक्त चनुौिी र मदु्ाहरू समाधानाथ्व लनमनानसुार उपायहरू अरलमबन गनु्व सान्दलभ्वक दलेखन्छ :
(क) छोटो अिष्िको िाष्लमिफ्ग

• िाललम काय्वक्रमलाई दशेवयापी बनाउन िथा Needy Population मा पगुन/परु ्याउन सचूना समपे्रष्णन एरम ्
प्रचारप्रसारलाई प्रभारकारी बनाउने 

• सथालनय रूपम ै िाललमको आरशयकिा पलहचान गन्व गराउन समबधि सरोकाररालासँग Contextual Need 
Identification समबन्धी समन्रय िथा सहकाय्व गनदे गराउने

• सहभागीको दोहोरोपनालाई न्यनूीकर्ण गन्व Mechanism र Software लरकास एरम ्एकीकृि काय्व योजना ियार 
पारी काय्वन्वयनमा लयाउने

• िाललम प्रदायक छनोटका लालग गररने मलूयाङ्कन प्रलक्रया छररिो पान्व काय्वलरलध ियार पारी काय्वन्वयनमा लयाउने
• एकै प्रकृलिको काय्व र िाललम लदने संसथा (लरलभन्न आयोजना िथा सरकारी एरम ्गैरसरकारी लनकाय) लबच समन्रय 

संयन्त्र लरकास िथा काय्वन्रयन गनदे
• िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथा (TESP) छनोट मापदणडमा परररि्वन गरी नयाँ संसथालाई पलन प्ररेशको 

अरसर प्रदान गनदे
• केही लरलशष्ट समदुाय¸ सथान िथा लरष्यहरू ललक्ि गरी आरसीय रूपमा समिे िाललम सञचालन गनदे
• िाललम सञचालनसमबन्धी बजेटमा बढोतिरी गरी यस  सामलयक पानदे
• िाललम िथा रोजगार प्रदायक ससंथाहरू (TESPs) लाई दगु्वममा जानैपनदे गरी मापदणड िय गरी काया्वन्रयनमा लयाउने
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• िाललमका लालग भना्व भएका सबै सहभागीहरू रोजगार रा सररोजगारमा जाने गरी Tracking गनदे 
• सथानीय िहसँगको समन्रयमा दु्रि बजार सरदेक््ण (RMA) लाई वयरलसथि पानदे 
• िह-२ का अलिररक्त अन्य िाललमका सहभागी बढाउन काम गरेर कमाई गददै िाललम ललन पलन पाउने गरी िाललम 

समयमा Flexibility प्रदान गनदे
• सहभागीको लनरन्िरिा एरम ्समयपालना (Regularity/Punctuality) लाई वयरलसथि गन्व अनगुमनलाई थप 

प्रभारकारी िलुयाउने
• िाललम प्रदायकमा सेरामखुीपनाका लालग Reorientation गनदे 
• रासिलरक रूपमा आरशयकिाको पलहचानका लालग सथानीय िह र अन्य समबधि सरोकाररालासँगको समन्रयमा 

Specific Need Identification अलभयान नै सञचालन गनदे
• परमपरागि प्रकृलिका लरषयहरूमा भन्दा आधलुनक प्रकृलि (Non-traditional/Emerging Type) का लरषयहरूमा 

सहभागी रलृधि गन्व प्रचारप्रसार एरम ्दणड िथा परुसकारको वयरसथा काया्वन्रयनमा प्रभारकाररिा लयाउने
• सञचाललि िाललमसमबन्धी अधययन अनसुन्धानको प्रभारकारी वयरसथा लमलाउने

(ख) गुणसिर सिुार अनुदानिफ्ग
• ग्ुणसिर सधुार अनदुान काय्वक्रमका लालग सामदुालयकिफ्व का संसथाको सहभालगिा बढाउन अलभमखुीकर्ण गनु्वका 

साथै मापदणड संशोधन गरी काया्वन्रयन गनदे 
• अलभमखुीकर्ण र िाललम लगायिका माधयम अपनाई ग्ुणसिर सधुार अनदुान प्राप्त लरद्ालय/लशक्ालयको खच्व गनदे 

क्मिा (Absorption Capacity) लरकास गनदे
(ग) ्ाठ्यक्रम ष्नमा्गण र ्ररमाज्गनिफ्ग

• परमपरागि खालका पाठ्यक्रममा समसामलयक पररमाज्वन गनु्वका अलिररक्त आरशयकिाअनसुार नयाँ पाठ्यक्रम 
लनमा्व्ण गनदे

• पाठ्यक्रम पररमाज्वन र नयाँ लनमा्व्णका लालग लरलनयोलजि बजेटको प्रभारकारी उपयोग गन्व 
(घ) छात्रिषृ्तििफ्ग

• छात्ररलृतिमा आरेदन गनदे लरद्ाथथीहरूको सङ्खया रलृधि गन्व सचूना प्रराहलाई बढोतिरी गन्व 
• छात्ररलृति प्रालप्तका लालग आरशयक कागजािहरू नै पेस नगनदे प्ररलृति घटाउन लरद्ालय/लशक्ालय िथा लरद्ाथथीहरूलाई 

अलभमखुीकर्ण एरम ्ससुलूचि गनदे
• छात्ररलृति प्राप्त गरेका लरद्ाथथी अधयापन गरेबापि समबलन्धि संसथालाई प्रोतसाहन प्रदान गनदे

(ङ) सियम ्ष्सकाइको ्रधीक्ण िफ्ग  
• सरयम ्लसकाइ गरेका यरुाहरूलाई लसप परीक््णमा सहभालगिाका लालग प्रभारकारी रूपमा ससुलूचि गनदे
• रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलि (NSTB) बाहके प्रालरलधक लशक्ासमबधि लरश्व लरद्ालयहरू एरम ्अन्य प्रालरलधक 

र वयारसालयक लशक्ा प्रदायकको क्मिा लरकास गरी लसप परीक््णको काम गराउने (लसप परीक््ण गनदे लनकायहरू 
लबसिार गनदे)

(च) रोजगारधीका लाष्ग सहयोगिफ्ग
• रोजगारीका लालग सहयोग (Job Placement Service) काय्वक्रम प्राप्त गरेका संसथाहरू र रोजगार प्रदायकहरूसँगको 

अन्िरलक्रयलाई बढोतिरी गददै समबलन्धि जनशलक्तलाई रोजगारमा पठाउने 
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• रोजगारीका लालग सहयोग काय्वक्रम प्राप्त संसथाहरूमा परामश्व सेरा प्रराह गनदे एरम ्रोजगारीका लालग सहयोग 
प्रदान गनदे लरलशष्ट एकाइ (Counselling and Placement Service Unit) सथापना गनदे

(छ) ्ररयोजना सष्चिालयिफ्ग
• पररयोजनामा काय्वरि जनशलक्तको क्मिा लरकासमा लगानी अलभरृलधि गरी जनशलक्तको क्मिा सम 

सामलयक िुलयाउने
• पररयोजनामा काय्वरि जनशलक्त (खास गरी नेितृर) को लछटोलछटो परररि्वन नगनदे
• पररयोजनाको समग्र खच्वका साथै वयरसथापन खच्वमा बढोतिरी गन्व अथ्व मन्त्रालय¸ लशक्ा¸ लरज्ान िथा प्रलरलध 

मन्त्रालय एरम ्लरश्व बैङ्कसँगको अन्िरलक्रया र समन्रयलाई प्रभारकारी बनाउने 
८. ष्नट्कष्ग 
 समधृि नेपाल¸ सखुी नेपालीको सरकारी अलभष्टलाई चररिाथ्व गनदे एउटा महत्रप्ूण्व पक्का रूपमा रहकेो ितकाल बजारमा माग 

भएबमोलजम लसपयकु्त जनशलक्त आपलूि्व गनु्वपनदे सन्दभ्वलाई दृलष्टगि गददै ग्ुणसिरीय िाललमको समिामलूक पहुचँ लरसिार गरी 
नेपालमा प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम (TVET) काय्वक्रमलाई सदुृढ गनदे उद्शेयका साथ लरश्व बैङ्कको ऋ्ण 
सहयोगमा नेपाल सरकार¸ लशक्ा¸ लरज्ान िथा प्रलरलध मन्त्रालयअन्िग्वि सन ्२०१७ दलेख २०२२ सममका लालग सञचाललि 
वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना – दोस्ो (EVENT Project- II ) ले लरशषे गरी लरपन्न (जसिै : 
गररब¸ सलुरधालरहीन के्त्रमा बसोबास गनदे समदुाय¸ मलहला¸ दललि¸ अलिसीमान्िकृि¸ जनजालि¸ अपाङ्गिा भएका) १६ 
दलेख ४० रष्व उमरे समहूका यरुहरूलाई ललक्ि गरी समारशेी छनोटको माधयम अपनाई िीन मलहने (३९० घन्टे) नलिजामा 
आधाररि छोटो अरलधको िाललम सञचालानाथ्व लगानी गनदे प्रारधानलाई पररयोजनाको मखुय भागको रूपमा राखकेो 
छ । तयसै गरी पररयोजनाबाट काय्वसमपादनमा आधाररि ग्ुणसिर सधुारका लालग अनदुान¸ वयरसथापक¸ मलूयाङ्कनकिा्व र 
प्रलशक्कको क्मिा लरकास प्रालरलधक लशक्ाको पाठ्यक्रममा आधलुनकीकर्ण¸ TSLC र Pre-Diploma िहमा अधययन 
गनदेहरूका लालग छात्ररलृति¸ परू्व लसकाइको लसप परीक््ण¸ औद्ोलगक प्रलशक््ण िाललम र रोजगारीमा सहजीकर्ण जसिा अन्य 
काय्वक्रमा पलन लगानी हुने वयरसथा छ । पररयोजनाबाट ललक्ि समहूका यरूाहरूलाई िाललम एरम ्रोजगारीमा सहयोग प्राप्त 
भई लिनीहरूको दलैनक जीलरकोपाज्वनमा सधुारका अलिररक्त लसप परीक््णको सलुनलचिििा¸ सरयम ्लसकाइको Recognition 
लगायिका लरलभन्न अरसरहरू लरद्मान भए पलन Needy Population लाई समारेश गन्व कलठन हुनु̧  अलधकांश 
पाठ्यक्रममा आधलुनकिा नहुनु̧  सरोकाररालाको अपनतरको कमी रहन ुजसिा लरलभन्न चनुौिी र मदु्ाहरू समिे रह ेभएकाले 
मौजदुा स्ोिसाधनको प्रभारकारी वयरसथापनका साथसाथै समबधि सरोकाररालाहरूसँगको वयरलसथि समन्रय¸ सहकाय्व 
एरम ्पहलकदमीमा उपयु्वक्त समाधानका उपायहरूको खयाल गददै र्णनीलिक काय्व योजना िजु्वमासलहि काय्वन्रयनमा जान 
सकेमा समधृि नेपाल¸ सखुी नेपालीको सरकारी सोचलाई काय्वरूपमा उिान्व केही हदसमम सहयोग पगुने दलेखन्छ ।

(लेखक ः इभेनट ्ररयोजना-दोस्ोका ्ररयोजना ष्नदनेशक हुनुहुनछ ।)
सनदभ्ग सामग्धी
• पररयोजना काय्वन्रयन पलुसिका¸ पररयोजना सलचरालय
• इभने्ट पररयोजना-दोस्ोको पररचय पलुसिका¸ पररयोजना सलचरालय
• नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललमसमबन्धी सङ्लक्प्त पररचय¸ पररयोजना सलचरालय
• नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम काया्वन्रयन िथा रोजगारी सहजीकर्ण पलुसिका¸ पररयोजना सलचरालय 
• समसामलयक लेख रचनाहरू
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्षृ्ठभूष्म
वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना प्रथम चर्ण (2011-2015) लरश्वबैंको २०.२५ लम      ललयन अमरेरकी 
डलर अनदुान र २९.७५ लमललयन अमरेरकी डलर ऋ्ण सहयोगमा सञचालनमा रहकेो लथयो । यो पररयोजना अलप्रल २१, 
२०११ मा सरीकृि भई अगसट २३, २०११ बाट काया्वन्रयनमा आएको लथयो । यसको समपन्न हुनपुनदे लमलि अकटोबर 
३०,२०१५ भएिापलन मयाद थप भ ैजनु ३०, २०१७ मा समपन्न भएको लथयो । यो पररयोजना ग्ुणसिरीय िाललमको पहुचँ 
बढाई लसपयकु्त र रोजगार उन्मखु जनशलक्तको आपूलि्व बढाउने िथा नेपालमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्
िाललम क्ेत्रको सेरा प्रराहलाई सुदृढ बनाउने दुई ओटा उद्ेशय राखी सञचाललि लथयो । यस पररयोजनाका चार ओटा 
रटा मुखय कमपोनेन्टहरू लथएः 
१. प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललम क्ते्रका लनयामक लक्रयाकलाप र क्मिा लरकासमा सदुृढीकर्ण गनदे 

(Strengthening TVET regulatory activities and capacity building)
२. प्रालरलधक लशक्ाको सदुृढीकर्ण (Strengthening technical education)
३. छोटो अरलधको वयारसालयक िाललम र परू्व लसकाइको प्रमा्णीकर्ण (Supporting short term vocational training 

and recognition of prior learning)
४. पररयोजना वयरसथापन र अनगुमन िथा मलूयाङ्कन (Project management and monitoring and evaluation) 
्ररयोजनाका अियि िथा काय्गक्रम र प्रगष्िको अिसथा
Component 1 अन्िग्वि DLI अनसुारका लक्रयाकलाप सचूक िथा प्रगलि
DLI-1. अद्ारलधक पाठ्यक्रम र लशक््ण लरलधको िाललम प्राप्त मखुय र सहायक प्रलशक्कहरूको सङ्खया
 (Number of lead and assistant instructors trained in modern curricula and pedagogy)

प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

िाललम प्राप्त मखुय र सहायक प्रलशक्कहरूको 
सङ्खया

० १९०० २१०९
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DLI-2. िाललमप्राप्त मखुय प्रलशक्कहरूको सङ्खया (Number of master trainers trained)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

िाललम प्राप्त मखुय प्रलशक्कहरूको सङ्खया ० १५० १५०

DLI-3. योगय लसप परीक््णकिा्व सङ्खया (Number of qualified assessors)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

योगय लसप परीक््णकिा्व सङ्खया ७४० ५७४० ५८४४

DLI-4. योगय लसप परीक््ण वयरसथापक सङ्खया (Number of qualified skill test managers)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

योगय लसप परीक््ण वयरसथापक सङ्खया ४० ४४० ४४९

DLI-5. िाललम प्रदायकहरूको समबन्धनका लालग अनलाइन प्र्णालीको सथापना (Establishment of an online 
system for affiliation of training providers)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

िाललम प्रदायकहरूको समबन्धनका लालग 
अनलाइन प्र्णालीको सथापना

NA काया्वतमक आलंशक काया्वतमक

DLI-6. परीक्ा मलूयाङ्कनका लालग कमपयटुराइजड प्र्णाली सथापना गनदे (Establishment of a computerized 
system for examination evaluation)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

परीक्ा मलूयाङ्कनका लालग कमपयटुराइजड 
प्र्णाली सथापना गनदे

NA काया्वतमक
•	 लडपलोमाको काया्वतमक
•	 TSLC को आलंशक काया्वतमक
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DLI-7. िाललम वयरसथापन सचूना प्र्णालीको सथापना गनदे  (Establishment of training management 
information system- TMIS)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

िाललम वयरसथापन सचूना प्र्णालीको 
सथापना गनदे

NA काया्वतमक
•	 लडपलोमाको काया्वतमक
•	 TSLC को आलंशक काया्वतमक

Component 2 अनिग्गिका ष्क्रयाकला् सचूक िथा प्रगष्ि

१. TSLC/Diploma प्रदायक संसथाहरूलाई सतू्रमा आधाररि अनदुान (Number of TSLC/Diploma providers 
supported through formula-based funding)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

TSLC/Diploma प्रदायक संसथाहरूलाई 
सतू्रमा आधाररि अनदुान

० ६० ६०

२. लरपन्न समहू र पलछपरेका क्ेत्रका लरद्ाथथीलाई छात्ररलृति (Number of students from disadvantaged group 
and lagging regions receiving stipends)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

लरपन्न समहू र पलछपरेका क्ेत्रका लरद्ाथथीलाई 
छात्ररलृति

० ४५०० ४८८३

Component 3 अनिग्गिका ष्क्रयाकला् सचूक िथा प्रगष्ि
१. िाललम समपन्नपचिाि ३ र ६ मलहनाको औसि आमदानी (Average monthly earnings of short-term training 
graduates after 3 and 6 months of completing training)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

िाललम समपन्नपचिाि ३ र ६ मलहनाको औसि 
आमदानी

२००० ५००० ६५२७

२. भौचर र नलिजामा आधाररि (मलहला समिे) िाललम ललनेको सङ्खया (Number of trainees supported with 
vouchers and result based training)
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प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

भौचर र नलिजामा आधाररि (मलहला समिे) 
िाललम ललनेको सङ्खया

० ७०००० ७३३९२

३. िाललम परूा गरेका प्रलशक्ाथथीमधये लसप परीक््ण गनदेको सङ्खया (Number of trainees completing training 
test in supported programs)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

िाललम परूा गरेका प्रलशक्ाथथीमधये लसप परीक््ण 
गनदेको सङ्खया (मलहला समिे)

० ६५५०० ७१४८९

४. कुनै औपचाररक िाललम नललएका यरुाहरूको लसप परीक््ण सङ्खया (Number of youth without any formal 
training tested)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

िाललम परूा गरेका प्रलशक्ाथथीमधये लसप परीक््ण 
गनदेको सङ्खया

२००० २३००० २८५४८

Component 4 अनिग्गिका ष्क्रयाकला् सचूक िथा प्रगष्ि
१. दक् कम्वचारीबाट सलचरालयको प्रभारकारी वयरसथापन (Effective management by a professionally 
staffed secretariat)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

दक् कम्वचारीबाट सलचरालयको प्रभारकारी 
वयरसथापन

NA काया्वतमक काया्वतमक

२. सञचार अलभयान सञचालन सङ्खया (Number of communication campaigns conducted)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

सञचार अलभयान सञचालन सङ्खया ० ९ ७
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३. रोजगारदािा सरदेक््ण, टे्रसर अधययन र सन्िलुष्ट सरदेक््ण सञचालन सङ्खया (Number of employer surveys, 
tracer studies and satisfaction surveys conducted)
प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम Baseline लक्य प्रगष्ि

रोजगारदािा सरदेक््ण, टे्रसर अधययन र सन्िलुष्ट 
सरदेक््ण सञचालन सङ्खया

० ४ ८

यस पररयोजाको कमपोनेन्ट अनसुारको सरीकृि बजेट र िथा खच्व लररर्णः

कम्ोनेनट
सिधीकृि ्बजेट 

(US$M)
िासिष्िक खच्ग 

(US$M)
खच्ग प्रष्िशि

Strengthening TEVT Regulatory 
Activities and Capacity Building

6.4 2.7 42.2

Strengthening Technical Education 17.5 8.96 51.2

Supporting Short-Term Vocational 
Training and Recognition of Prior 
Learning

22.7 22.93 101.01

Project Management and Monitoring 
and Evaluation

3.4 1.98 58.2

Total 50.0 36.57 73.14

उ्सहंार
पररयोजनाको समग्र प्रगलिको अरसथालाई हेदा्व  यो पररयोजना सफल रहेको देलखयो । यस पररयोजनाले 
काया्वन्रयनमा लयाएका काय्वक्रमहरू प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा र िाललमका क्ेत्रमा लनकै प्रभारकारी 
र उपयोगी सालरि भए । यो पररयोजनाको मूलयाङ् कनका आधारमा यसले ललएको उद्ेशयलाई कायम राखी सोही 
नामबाट दोस्ो पररयोजना काया्वन्रयनमा आउनुले पलन यसको प्रभारकाररिा र आरशयकिाको पुलष्ट भएको छ । यस 
पररयोजनाले अङ्गीकार गरेको प्र्णालीमधये भौचरमा आधाररि छोटो अरलधको िाललम प्र्णालीलाई लरश्वबैङ्कले 
बङ्गलादेशमा समेि लागू गनु्वले पलन यो पररयोजनाको प्रभारकाररिालाई थप पुलष्ट गरेको देलखन्छ । खच्वका लहसाबले 
७३.१४ प्रलिशि भएिा पलन काय्वक्रमको भौलिक लक्य धेरै पूरा भएको लथयो । तयसैले यसका राम्ा अभयासहरूलाई 
लनरन्िरिा लदँदै दोस्ो चर्णको पररयोजनामा पलन लागु गररएको देलखन्छ ।

(लेखक ः इभेनट ्ररयोजना-दोस्ोका उ्सष्चि हुनुहुनछ ।)
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्षृ्ठभूष्म
वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना प्रथम चर्ण (2011-2015) का राम्ा काय्वक्रमहरूको 

अनुभरका आधारमा वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना दोस्ो चर्ण (2017-2022) 
लरश्वबैङ्कको ६० लमललयन अमेररकी डलर ऋ्ण सहयोगमा सञचालनमा रहेको छ । गु्णसिरीय िाललमको पहुँच 
बढाई लसपयुक्त र रोजगार उन्मुख जनशलक्तको आपूलि्व बढाउने िथा नेपालमा प्रालरलधक िथा वयारसालयक लशक्ा एरम ्
िाललम क्ेत्रको सेरा प्रराहलाई सुदृढ बनाउने गरी दुईओटा उद्ेशय राखी सञचाललि यस पररयोजनाका नलिजामा 
आधाररि  सािओटा Disbursement Linked Indicators (DLIs) अन्िग्वि खच्वको सोधभना्व हुने वयरसथा 
छ । भौगोललक,सामालजक िथा आलथ्वक रूपमा पछालड परेका लरपन्न रग्वका युराहरू यस पररयोजनाका ललक्ि 
रग्व हुन् । अन्य संसथाले सञचालन गनदे िाललम र यस पररयोजनाबाट सञचाललि िाललममा िालत्रक लभन्निा यो 
छ लक अन्यले िाललममात्र चलाएर दालयत्रबाट पलन्छन्छन् भने यसले िाललमपचिाि रोजगारको सुलनलचिििा गरी छ 
मलहनासमम प्रमाल्णकर्ण गछ्व  र सोको अनुगमन बाह्य पक्बाट हुने वयरसथा गररएको छ ।
काय्गक्रमगि प्रगष्िको अिसथा
DLI-1: (क) प्राष्िष्िक ष्शक्ाको गुणसिर र सानदष्भ्गकिा सदुृढ गनने

यस काय्वक्रमअन्िग्वि प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद्ाट समबन्धन ललएर लप्रलडपलोमा/लटएसएलसी 
िथा लडपलोमा िह सञचालन गरेका लरद्ालय/लशक्ालयहरूको प्रसिालरि योजना र पररयोजनाले ियार गरेका लरलभन्न १८ 
ओटा शलैक्क ग्ुणसिर सचूकमा  लरद्ालय/लशक्ालयहरूले गरेका प्रगलिका आधारमा रु १ करोड ५० लाखसमम ग्ुणसिर 
सधुार अनदुान (QIG) प्राप्त गनदे वयरसथा रहकेो छ । सो सचूकमा आरशयक सझुार लदई थप प्रभारकारी ढङ्गले काय्व 
समपादनमा लरद्ालयलाई सहयोग गन्व पररयोजनाले ग्ुणसिरमापन सहजकिा्व खटाउने गरेको छ । 
हालसममको प्रगष्ि िाष्लका

ष्नकासा लक्य २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

प्रथम लकसिा

६० लरद्ालय

६० लरद्ालय - - - -

दोस्ो लकसिा - २८ लरद्ालय २२ लरद्ालय १ लरद्ालय ८ लरद्ालय

िेस्ो लकसिा - - २३ लरद्ालय १० लरद्ालय ३ लरद्ालय

चौथो लकसिा - - - ५ लरद्ालय ११ 
लरद्ालय
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(ख) सामुदाष्यक प्राष्िष्िक ष्िद्यालय (TECS) मा सचूना प्रष्िष्ियुक् लया्ब सथा्ना गनने
प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदबाट समबन्धन ललएर लप्रलडपलोमा/लटएसएलसी िथा लडपलोमा िह 

सञचालन गरेका लरद्ालय/लशक्ालयले प्रसिालरि योजनासलहिको लनरेदन पेस गरी छनोटमा परेका लरद्ालयहरूलाई 
अलधकिम ३२ लाख रुपैयाँसममको सचूना प्रलरलधयकु्त लयार सथापना गनदे काय्वक्रम खासगरी कोलभडको महामारीपचिाि 
सञचालन गररएको हो ।  यसबाट प्रालरलधक लशक्ा अधययन गनदे लरद्ाथथीहरूलाई लशक्कले भचु्वअल माधयमबाट कक्ाकाय्व 
गराउनकुा साथै लरद्ाथथी लगायि समदुायमा समिे सचूना प्रलरलध साक्रिामा सहयोग पगुने आशा गररएको छ ।

हालसममको प्रगष्ि िाष्लका
ष्नकासा लक्य २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

लरद्ालय/लशक्ालय १०० - - - ३९ ५९

DLI-2: प्राष्िष्िक ष्शक्ा िथा वयािसाष्यक िाष्लमको सेिा प्रिाहमा सुिार र ्ाठ्यक्रमलाई 
आिुष्नकीकरण गनने 

यस काय्वक्रमअन्िग्वि प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषदबाट समबन्धन ललएर लप्रलडपलोमा/लटएसएलसी 
िथा लडपलोमा िह सञचालन गरेका प्रालरलधक लरद्ालय/लशक्ालयहरूमा पठनपाठन गराइने लरलभन्न लरषयहरूका साथै 
एपे्रलन्टलसप मोडेलका िाललम, काय्वसथलमा आधाररि वयारसालयक िाललम लगायि लरलभन्न िहका छोटो अरलधका 
िाललमका लालग नयाँ माग भएका पाठ्यक्रम लनमा्व्ण गनदे, कुनै लरषयमा हालको पाठ्यक्रम अद्ारलधक गनु्वपनदे दलेखएमा 
सोलाई पररमाज्वन गनदे रहेका छन् । यलद छोटो अरलधका िाललमका लालग नयाँ पाठ्यक्रम लनमा्व्ण गन्व माग भएमा 
सोका मूलयाङ्कनका लालग आरशयक पनदे National Occupational Skill Standard (NOSS) समेि लनमा्व्ण 
गररन्छ । यसको लालग प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद् (CTEVT) अन्िग्विका पाठ्यक्रम लरकास 
िथा मूलयाङ्कन महाशाखा (CDED) र रालष्ट्रय लसप परीक््ण सलमलि (NSTB) सँग समझौिा गरेर काय्व लजममरेारी लदई 
समपन्न गनदे गररएको छ ।

हालसममको प्रगष्ि िाष्लका
काय्गक्रम लक्य २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

पाठ्यक्रम लनमा्व्ण िथा 
पररमाज्वन

४० १ - ८ ११ १६

सेरा प्रराहमा सुदृढीकर्ण गनदे काय्वअन्िग्वि प्रालरलधक लशक्ा िथा वयारसालयक िाललम पररषद्ाट समबन्धन 
ललएर लप्रलडपलोमा/लटएसएलसी िथा लडपलोमा िह सञचालन गरेका प्रालरलधक लरद्ालय/लशक्ालयहरूका 
प्रधानाधयापक, सहायक प्रधानाधयापक एरम् लरषय संयोजकहरूलाई नेिृत्र िथा वयरसथापन िाललम (Leadership 
and Management Training) लदने, तयसिा लरद्ालय/लशक्ालयहरूमा पठनपाठन गनदे प्रलशक्कहरूलाई लरषयगि 
िाललम (Occupational ToT) लदने, छोटो अरलधका वयारसालयक िाललमका लसप परीक््ण गनदे मूलयाङ्कनकिा्व 
(Skill Test Assessors) का लालग िाललम लदने काय्व CTEVT अन्िग्विकै प्रालरलधक प्रलशक््ण प्रलिष्ान (TITI) 
सँग समझौिा गरी समपन्न गनदे गररएको छ । 

्

्
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हालसममको प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम लक्य २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

नेितृ्र िथा वयरसथापन 
िाललम

४०० २० ६० ८२ १४१ ८०

प्रलशक्कका लालग 
लरषयगि िाललम

८८० ७६ २६० १८५ ९० १८०

लसप मलूयाङ्कनकिा्व 
िाललम

७८० - १७९ ३०० १६० १५९

DLI-3: ष्ि्नन लष्क्ि छात्रिषृ्ति
प्रालरलधक लशक्ामा लरपन्न रग्व िथा पछालड परेका क्ेत्र र समदुायको पहुचँ बढाउन लप्रलडपलोमा/लटएसएलसी िथा 

लडपलोमा िहमा अधययन गन्व चाहने लरद्ाथथीहरूका लालग छात्ररलृति लदने काय्वक्रम यसअन्िग्वि पछ्व । अनलाइन माधयमबाट 
दशेभरबाट लनरेदन सङ्कलन गरी Proxy Means Test का आधारमा नलिजा प्रकाशन गरी ललक्ि लरद्ाथथी छनोट गरी 
लप्रलडपलोमा/लटएसएलसी िहमा पढ्ने लरद्ाथथीका लालग रु ५० हजार र लडपलोमा िहमा पढ्ने लरद्ाथथीका लालग रु १ लाख 
५० हजार रुलपयाँ छात्ररलृति प्रदान गनदे काय्वक्रम रहकेो छ ।

हालसममको प्रगष्ि िाष्लका

छात्रिषृ्ति लक्य २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

लडपलोमा िह १००० - ४६५ ४७७ Rolling Rolling

लप्रलडपलोमा/लटएसएलसी ५५०० ५०० ११९३ १६०२ २१९१ Rolling

DLI-4: ्बजार सानदष्भ्गक छोटो अिष्िको िाष्लम ्ूरा गनने मष्हला र लष्क्ि समूहका युिाहरूको सहभाष्गिा
यस पररयोजनाको प्रमखु काय्व नै बजारले खोजेका जनशलक्त आपलूि्व गनदे गरी ललक्ि रग्वका यरुाहरूलाई िाललम 

सञचालन गनदे रहकेो छ । नलिजामा आधाररि भकु्तानी प्र्णालीका आधारमा ललक्ि समहूलाई रगथीकर्ण गरी िीन रग्वमा 
राखी प्रथलमकिा लदएर सहभागी छनोट गरी लरलभन्न नामका िाललम समहू छुट्याएर िाललम लदने गररएको छ । जसमा, 
उपतयकाबाहकेका ७३ लजललामा सञचालन गररने नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम िह १ (RBST L-1), 
उपतयकाका िीन लजललामा सञचालन गररने भौचरमा आधाररि छोटो अरलधको िाललम िह १ (VBST L-1), िह १ परुा 
गरी १ रष्वको काय्वअनभुर हालसल गरेका यरुाहरूका लालग नलिजामा आधाररि छोटो अरलधको िाललम िह २ (RBST 
L-2), मलहलालाई लरशषे ललक्ि छोटो अरलधको िाललम िह १ (SWW L-1), कामका लालग लरदशे जान खोजेका िथा 
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लरदशेमा काम गरी फकदे का यरुाहरू ललक्ि छोटो अरलधको िाललम िह १ (SMW L-1) रहकेा छन ्।
हालसममको प्रगष्ि िाष्लका

िाष्लम लक्य समूह २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

RBST 
Level-1

६९५००

जममा ११६८५ १२९५५ १८९३३

प्रग
लि

 आ
उन

 ब
ाँक

ी र
हके

ो

प्रग
लि

 आ
उन

 ब
ाँक

ी र
हके

ो

मलहला ४८७६ ५७४४ ९६५९

ललक्ि ९६९७ १०७४१ १५७१३

RBST 
Level-2

५०००

जममा - ५७८ २८९०

मलहला - ३१९ १८२२

ललक्ि - ४६७ २६८८

VBST 
Level-1

२५०००

जममा ४१६० २९०७ ५५१८

मलहला ३६४२ २७९५ ५३१८

ललक्ि ४११४ २८९६ ५५६८

SWW 
Level-1

१००००
जममा 

(मलहला)
- ४१७० -

SMW 
Level-1

५५०० जममा - - -

DLI-5: छोटो अिष्िको िाष्लम ष्लएका युिाहरूको रोजगार/सिरोजगारको प्रष्िशि
लरलभन्न छोटो अरलधका िाललममा सहभागी भएका यरुाहरूलाई रोजगार/सररोजगार बनाउन िाललम िथा रोजगार 

सेरा प्रदायक संसथाहरूलाई प्रोतसाहन लदने वयरसथा गररएको छ । िीन समहूमा गररएको प्रोतसाहन वयरसथाले बढी 
प्रोतसाहन पाउन संसथाहरू लालग पनदे अपेक्ा रालखएको छ । िाललम समपन्न गरेपचिाि ्िीन मलहना र ६ मलहनासमम गररने 
प्रमा्णीकर्ण बाह्यपक्बाट गररँदा यसको लरश्वसनीयिा बढी मालनन्छ । पररयोजनाले िोकेको अपेलक्ि आमदानी प्राप्त गनदे गरी 
रोजगार/सररोजगार भएमा लाभकारी आय भएको मालनने वयरसथा गररएको छ । सहभागी यरुा नेपाल, भारि िथा बाह्य 
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मलुकुमा गएर गरेको आमदानीलाई समिे ग्णना गन्व सलकने वयरसथा छ ।
हालसममको प्रगष्ि िाष्लका

िाष्लम लक्य समूह २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

RBST 
L-1

७०%

सहभागी ११६८५ १२९५५ १८५६३

नल
िज

ा आ
उन

 ब
ाँक

ी

नल
िज

ा आ
उन

 ब
ाँक

ी

रोजगार ७९३८ ९८६६ १४९६४

प्रलिशि ६७.९ ७६.२ ८०.६१

RBST 
L-2

७०%

सहभागी - ५७८ २७५३

रोजगार - ५२१ २५६४

प्रलिशि - ९० ९३.१३

VBST 
L-1

७०%

सहभागी ४१६० २९०७ ५३०२

रोजगार ३१८८ २३७१ ४५१५

प्रलिशि ७६.२ ८१.६ ८५.१५

SWW 
L-1

७०%

सहभागी - ४१७० -

रोजगार - २७५१ -

प्रलिशि - ६५.९ -

DLI-6: ्ूि्ग ष्सकाइ भएका युिाहरूको ष्स् ्रधीक्ण
लरलभन्न पेसा वयारसायमा संलगन रही लसप आज्वन गरेका, पखुखौली पेसाबाट लसप लसकेका, लरदशेको रोजगारमा गएर 

लसप हालसल गरी फकदे का लगायि परू्व लसकाइ भएका िर प्रमा्णपत्र प्राप्त गन्व नसकेका यरुाहरूको लरलभन्न िहको  लसपको 
परीक््ण गरी प्रमा्णपत्र उपलवध गराउने काय्वक्रम यसअन्िग्वि पछ्व । यो काय्वक्रम CTEVT अन्िग्विको संसथा रालष्ट्रय लसप 
परीक््ण सलमलि (NSTB) सँग समझौिा गरी समपादन गददै आइएको छ । यो काय्वक्रमले यरुाहरूलाई लनकै सहयोग पगुेको 
अनभुर गररएको छ ।

हालसममको प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम लक्य २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

परू्व लसपको परीक््ण ३०००० ६००० ६००० ३३७८ १९७३ ७०१३

DLI-7: युिाहरूमा स्बल ष्स्को ष््बकास (्ाइलष्टङ)
यरुाहरूमा लरलशष्ट लसपको लबकास गराइ दक् जनशलक्तको उपलवधिा गराउन ु यस काय्वक्रमको लक्य रहकेो छ । 

लरश्ववयापी रूपमा लसप लरकासका लालग महत्रप्ूण्व रहकेो उद्ोग िथा काय्वसथलम ैआधाररि रहरे सपुरररेक्कमाफ्व ि लसपमा 
दक्िा हालसल गराउने काय्वक्रम रहकेो छ । यी काय्वक्रमहरूमा जममा २० प्रलिशि सैधिालन्िक कक्ामा लसकाएर ८० प्रलिशि 
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काम गरेरै लसकाउने वयरसथा रहकेो छ ।  यसका लालग लनमनानसुारका काय्वक्रम रालखएका छन-्
- औद्योष्गक प्रष्शक्णमा आिाररि िाष्लम काय्गक्रम (Apprenticeship Model Training)

पाइललटङ काय्वक्रमका रूपमा दईुओटा सामदुालयक प्रालरलधक लरद्ालयले अगरुाई गनदे गरी यो २४ मलहने काय्वक्रम 
सञचालन गररएको छ । रूपन्दहेीको लिलोतिमालसथि श्ी शालन्िनमनुा मा. लर. मल्णग्राममा ४० जना यरुाहरूका लालग 
मकेालनकल इलन्जलनयररङ र कलपलरसिकुो लशरराज नगरपाललकालसथि श्ी रालष्ट्रय मा. लर. चन्द्रौटामा २० जना यरुाहरूका 
लालग कमपयटुर इलन्जलनयररङ लरषयमा यो एपे्रलन्टलसप मोडलको काय्वक्रम सञचालन गररएको छ ।

हालसममको प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम लक्य २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

एपे्रलन्टलसप काय्वक्रम ६० - ६० (भना्व) Rolling Rolling ४३ (परुा)

- काय्गसथलमा आिाररि वयािसाष्यक िाष्लम िह २ (Professional Training with OJT Level-2)
एपे्रलन्टलसप काय्वक्रमजसिै उद्ोग/काय्वसथलम ैआधाररि रहरे लसप/दक्िा हालसल गराइ िह २ बराबरको िाललम परूा 

गराउने यो काय्वक्रमको लक्य रहकेो छ । यो काय्वक्रम सञचालनका लालग िाललम िथा रोजगार प्रदायक संसथाहरू छनोट 
गररएका छन ्। यरुाहरूका माझ लोकलप्रय मालनएको १० मलहने यस िाललम काय्वक्रम ७२ ओटा समहूमा दशेका लरलभन्न 
भागमा सञचालनमा रहकेा छन ्। पलहलो राउन्डको यस काय्वक्रमको बेसलाइन सटडी समिे गररएको छ र आगामी आलथ्वक 
रष्वमा सोको इन्डलाइन सटडी समिे गररने काय्वक्रम रहकेो छ ।

हालसममको प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम लक्य २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

ओजेटी काय्वक्रम १४४० - - - ५०० (भना्व) १४४० (भना्व)

- रोजगारमा जान सहजधीकरण काय्गक्रम (Job Placement Support Program)
यस काय्वक्रमअन्िग्वि प्रालरलधक लरद्ालय/लशक्ालयहरूमा अधययनरि लरद्ाथथीहरूलाई रोजगारमा जान आरशयक 

पनदे लसप जसिै- लरज्ापन हनेदे, लरलभन्न पोट्वलहरू खोजने, फाराम/लनरेदन बझुाउने, बायोडाटा ियार गनदे, लललखि मौलखक 
परीक्ाहरू कसरी सामना गनदेलगायिका कुरा लसकाइन्छ । थप पे्रर्णा जगाएर सक्मिा बढाउन यो काय्वक्रम लोकलप्रय भएको 
छ । काय्वक्रम सञचालन भएको प्रतयेक रष्व ५० ओटा लरद्ालय छनोट गरी यो काय्वक्रम सञचालन गनदे गररएको छ ।
हालसममको प्रगष्ि िाष्लका

काय्गक्रम लक्य २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

रोजगार सहजीकर्ण 
काय्वक्रम

३००० - - २२६२ १७०३ ११७३
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उ्सहंार
वयारसालयक लशक्ा िथा िाललम अलभरलृधि पररयोजना दोस्ोले आफना ललक्ि काय्वक्रम सफलिासाथ अगालड बढाउँद ै

आएर सफल पररयोजनाको नाम कमाएको लथयो । लरश्ववयापी कोलभड महामारीका लहरहरूका कार्ण यस पररयोजनाका 
काय्वक्रमहरू पलन प्रभालरि हुन पगुे, जसका कार्णले एकै रष्वलभत्र समपन्न हुनपुनदे काय्वक्रमहरू पलन लामो समय लागन पगुे । 
हाल अन्य क्ेत्रहरू जसिै यसका काय्वक्रमहरू पलन लयमा फक्व न थालेका छन ्। आगामी रष्व यस पररयोजनाका बाँकी लक्य 
परूा गन्व एक रष्वका लालग No Cost Extension गररएको छ । उक्त अरलधमा यसले सहजै आफनो लक्य हालसल गनदे छ । 
यस पररयोजनाका राम्ा अभयासहरूलाई आतमसाि गददै थप नयाँ Emerging Program हरू सञचालन गन्व िेस्ो चर्ण 
(EVENT Project-III) आउने आशा गररएको छ ।

(लेखक : इभेनट ्ररयोजना-दोस्ोका शाखा अष्िकृि हुनुहुनछ ।)
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A Glimpse on Information and 
Communication Based Classroom in TECS

Asta Lama 

1. Background 
Information and Communication Technology (ICT) in education is the mode of education 

that uses information and communication technology to support, enhance, and optimize the 
delivery of information. ICT plays strenuous role to make teaching and learning activities 
more meaningful. It is one of the most efficient tools for advancing knowledge and skills. It 
is human creativity through which the technology is used in the most efficient way possible 
in the relativity of the organization. Students can avail the chance to think and ask questions 
with the flexibility of teachers, lessons, and curriculum. They need to get their curiosity, and 
find ways to keep them interested. 

The traditional education system in Nepal focuses on theories, formulas, inane rules and 
routines that are disconnected from students’ immediate lives. With a high emphasis on end-
of-year exams, students are expected to rote learn text-heavy lessons and regurgitate them on 
answer sheets. Education, conducted in this manner, becomes impersonal and unstimulating 
to students. Furthermore, since most of the teachers are weak to facilitate critical thinking 
and problem solving, even the students who end up memorizing facts may not know how to 
use them in daily li ves in the natural setting.

In recent days, the need for ICT in education has been greatly realized. As a result, some 
policies have been formulated and the activities related to ICT have been carried out. In no. 
3 out of 5 objectives under the heading of education of the Fifteenth Plan-2020, it has been 
mentioned that by increasing the quality of access, higher education will be made scientific, 
innovative, research oriented, employable forming a knowledge based society. In the same 
way, information and communication Technology Policy -2015 has been issued with the aim 
of providing a clear ICT legal framework for every citizen and key stakeholders.

 In order to enhance the quality of education, especially for the last two decades, 
Information and Communication Technology has been looked into as one of the potential 
elements in bringing about much needed qualitative improvement in the education system 
of Nepal. As a result, attempts have been made to make use of ICT in its public education 
system from both governmental and non-governmental agencies. Through the use of ICT, 
Education has entered into innovation and it has been successful to make teaching learning 
activities more effective, efficient and student friendly. Students are getting an opportunity 
to get rid of parroting in learning process.
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2. The objective of the ICT Support Program  
Despite the government’s strong emphasis on the need for ICT education, many public 

educational institutions have been facing a myriad of problems, and the current policies are 
in place to overcome them which seem to be inadequate and potentially unsustainable. Lack 
of high quality internet connectivity, electrification, and supporting infrastructure are major 
challenges in rural areas of Nepal to adopt ICT as a means of teaching and learning. This 
situation was felt vividly during the Covid-19 epidemic, in which students were kept away 
from learning activities for a long time and the situation was exactly the same immediately 
after the devastating earthquake in 2015 when students had to stay in temporary classrooms 
to participate in teaching activities. Therefore, technology friendly classrooms are also 
indispensable to connect students and teachers through virtual means and to familiarize 
modern teaching and learning activities.

With this in mind, EVENT Project- II has launched an Information and Communication 
Based Classroom Support Program in the name of ICT Grant from Fiscal year 2077/078 
(2020) targeting Technical Education in Community Schools (TECS) giving priority to 
districts with low HDI.

 The main objective of this ICT support program is to equip selected community schools 
with ICT equipment and materials which enable them to run their program by virtual means. 
Besides, the proposed program also aims to enhance students’ knowledge beyond textbooks 
by using ICT equipment and materials 

Furthermore, the ICT support program also aims to provide ICT training to the teachers 
of the supported TECS to build the in-house capacity of these schools to use ICT as a means 
of enhancing the knowledge of their students. This training program further ensures that 
online teaching-learning practice will be in place in case of schools need to close down due 
to natural disaster like COVID -19 pandemic in the future. 
3. Launched program 

In the annual plan and budget for the year 2077/78(2020/21), there is a program to provide 
ICT grant to 40 schools across the country. Accordingly, the letter of intent was published 
but applications from potential schools were not available as expected. Many schools were 
able to get selected easily as there was competition among the submitted schools on the basis 
of prescribed indicators.

Similarly, quotas were fixed for 60 schools under the program for the Fiscal Year 
2078/079(2021/22). Twice as many schools as quota submitted their letters of intent and 60 
schools were shortlisted due to stiff competition.
4. Procedures followed in selecting schools
4.1 Information dissemination: 

     EVENT Project-II PS  has been organizing a campaign every year with a prime motive 
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to disseminate information on the importance and benefits of ICT based teaching-learning 
process in the TECS. The information has been disseminated through the website of EVENT 
Project-II, airing in radio and publishing in national daily newspapers. Other appropriate 
forms for disseminating information has been devised, with a focus on providing general 
information on this support program such as entry requirements, application procedures to 
the potential TECS. EVENT Project-II PS has adopted an appropriate information that is 
distributed to the targeted schools. 
4.2 Notice Publication 

A notice has been published to solicit information/interest from the TECS. A certain time 
frame was provided to those schools for submitting their letter of intent (LOIs) to participate 
in the program along with required information and supporting documents
4.3 Submission of letter of intent (LOI)  

Interested TECS affiliated with CTEVT need to prepare and submit their respective 
letter of intent (LOI) to EVENT Project-II PS with complete information on the indicators 
concerning the selection criteria within the given time frame. These schools are required 
to submit prerequisite supporting documents along with their LOI. The schools have been 
ranked based on the scoring.
5. SWOT Analysis
Strength 
The strengths of ICT Grant are identified as follows:
•	 The grant provided to the school is considered as sufficient to make the classrooms fully 

technology friendly.
•	 Existing public procurement and regulations have been followed.
•	 Direct involvement of all stakeholders concerned in the school.
•	 Monitoring mechanism has been fixed and last endorsement is mandatory from local 

government.
Weakness
Identified shortcomings are as follows:
•	 Community schools are reluctant to follow existing public procurement and regulations 

and are accustomed to having all school activities carried out by the Consumer’s 
Committee.

•	 Publication of information, formation of evaluation committee, participation in evaluation 
process, publication of final list of selected companies, creation of comparative chart are 
some of the activities that the school considers to be time consuming and costly. There is 
little belief among them that such activities emphasize transparency, fairness and quality.
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Opportunity
The opportunities are identified as follows.
•	 Increased information and communication capacity of the school and built technology 

friendly classrooms.
•	 Knowledge gained on existing procurement laws
•	 Mandatory computer training for teaching and non-teaching staff
•	 Development of correlation between schools and local bodies
Threat
•	 Making the program sustainable and eternal
•	 Maximum use of ICT related equipment by both teachers and students for effective 

teaching learning activities instead of covering with spider net
6. Conclusion

Information and communication technology based classroom is a means but not an end 
for the effective teaching and learning process. Its effectiveness lies in the usage of ICT tools 
by teachers and students in the classroom. There is not any alternative to the adoption of 
information and communication technology to satisfy the thrust for knowledge of modern 
and 21st century following the quotation “Difficult Road leads to beautiful destination”.

(Mr. Asta Lama is Working at EVENT Project - II as a Section Officer)
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Procurement System 
of EVENT Project- II

Introduction (Background)   
EVENT Project-II is implemented as an Investment Project Financing (IPF) financed 

through an IDA credit to the GON. The project is implemented over a period between FY 
2017/2018 and FY 2022/2023. The Ministry of Education, Science and Technology (MOEST) 
is responsible for leading the implementation of the project. A Project Implementation 
Committee (PIC), comprising representatives from MOEST and CTVET is constituted to 
approve the annual development plan submitted by the Project Secretariat (PS), review 
project progress and resolve any implementation issues that arise.

EVENT Project II is financed by IDA credit of US$ 60 million, of which US$54 million 
is result based financing, and the remaining US$6 million is expenditure-based financing.  

The Project Secretariat (PS) is headed by the Project Director and is responsible for day-
to day project implementation. The secretariat is staffed by dedicated, full-time professionals 
recruited competitively either from within the government, or from the market on the basis 
of well-defined terms of references. The major functions of the project secretariat include:
•	 Planning, budgeting, coordination and implementation of the project;
•	 Procurement of goods and services for the project-related activities;
•	 Financial and personnel management of the project;
•	 Selecting short-term training providers;
•	 Conducting research, study and survey on TVET;
•	 Ensuring that complaints are handled in a fair and timely manner and;
•	 Ensuring effective implementation of agreements between the PS and different 

implementing partners (including CTVET, NSTB, TITI, different training providers 
and support agencies).

Procurement Officer 
In order to ensure that all the procurements in the project are carried out efficiently, 

transparently, and in accordance with the GoN Procurement rules, regulations and the World 
Bank Procurement Regulation, a qualified Procurement officer is deputed in the project.

Purpose of the Procurement Officer 
The Procurement officer is to assist the EVENT Project Secretariat in managing 

procurement of national/international individual consultants, consulting services, Non-

Shiva Raj Pokhrel
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consulting services, goods and works as per the annual procurement plan.
Duties and responsibilities of the Procurement officer
The Procurement officer shall work closely with the Project Director and other staff related 

to the project and help to carry out all aspects of project procurement, in conformity with 
the Financing agreement, applicable rules/regulation/guidelines/manuals and arrangements 
specified in the procurement legislation of the Government of Nepal and the World Bank 
Procurement regulation.
Technical Consultants

In order to help the PS in carrying out various project related technical activities during 
implementation of all project components and fiduciary activities, the PS is practicing to hire 
the individual national technical consultants competitively, from the market in the following 
technical areas:

(i) Financial management; (ii) Procurement; (iii) Technical vocational education and 
training; (iv) Information technology and (v) Environmental Management. ToR (s) detailing 
the responsibilities of the technical consultants are developed by the PS. 

Selection of Training Providers (TPs):  The PS call for the expression of Interest (EoI) 
to provide result-based short-term training. Interested TPs in participating the short-term 
training under the project need to satisfy following in order to be eligible to submit their 
EoIs: (a) duly registered at the office of the company registrar, (b) PAN and VAT registration; 
(c) affiliated with CTVET for the short-term training including renewal; (d) have at least 3 
years of proven track record of conducting CTVET-certified vocational training programs of 
minimum 390 hrs; (e) have at least average annual turnover of Nrs 5 million in the last three 
fiscal years; (f) Tax clearance certification for the last three fiscal years; (g) recommendation 
letter from local government and (h) declaration in writing from TESP that it is not disqualified 
from taking part in the procurement proceeding and there is no conflict of interest in the 
proposed procurement proceeding. TESPs that meet the eligibility criteria are screened and 
passed based on the above criteria.

Selection Criteria: Technical and Financial proposal; PS develops the tools/criteria and 
provides it to the evaluation committee for further processing. The PS forms an evaluation 
committee that ensure the minimum condition set forth in the Project Implementation 
Manual (PIM) in order to pass the technical proposal. The minimum score needed for a 
TESP to be passed should obtain 60% in technical proposal as per the evaluation criteria. 
To ensure quality of the training, the number of trainees to be trained per TESP cannot be 
higher than 300. 

Shortlisted TESPs are asked to submit their technical and financial proposals. The PS 
orient the shortlisted TESPs on preparation of financial and technical proposals. Rapid 
Market Appraisal (RMA) is a part of the technical proposal. The local Government supports 
and facilitates the TESPs while conducting RMA. The TESPs are selected based on technical 
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proposal (include the RMA report) and financial proposal giving priority to the TESPs 
obtaining highest marks in total till the quota is exhausted. 

Signing of contracts: The final list of passed TESPs are published in a national 
newspaper and on the project website. Passed TESPs are notified through formal 
communication as well. The PS orient the selected TESPs on the World Bank’s safeguards 
requirements, project’s database system, monitoring and reporting requirements, and 
on results-based training delivery, including skills testing, job-placement, and payment 
system. The PS will sign contracts with the TESPs for delivery of training and placement 
activities agreed to, and which are compliant with the legal, environmental and social 
requirements of the World Bank.
Procurement Arrangements:

Procurement for the Project will be carried out in accordance with the World Bank 
Procurement regulations for IPF Borrowers “Procurement in Investment Project Financing–
Goods, Works, non-consulting and consulting Services” published by the World Bank in July 
2016, with revision and the Project Procurement Strategy for Development (PPSD) develops 
for the project. The details of PPSD can be found in annex 5 of Project Implementation 
Manual of EVENT Project II. The World Bank’s approved form of contract for consultant’s 
Services (lump-sum contract) can be accessed in EVENT project’s website. 
Procurement responsibility

The ultimate responsibility of procurement of goods and services is with the Project 
Director. The Project Secretariat (PS) is staffed with well qualified and experienced 
procurement officer supported by consultant to ensure procurements following the World 
Bank’s Procurement regulations. A procurement officer at the PS is responsible for day-
to-day activities of procurement. The procurement plan shows specify items, estimated 
amount, procurement types, approach, methods, dates and Bank’s review types. The 
PS carry out procurements based on the procurement plan approved by the World Bank 
through Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP), an online procurement 
management system of the Bank. Procurement Plan (PP) of the project and procurement of 
goods, works and services in PP are normally prepared and carried out by the PS subject to 
approvals and thresholds defined.

However, procurement under the credit given to the training providers are carried out 
by the respective training provider with the agreed methods and processes. Similarly, small 
value procurement included under the package of contracted programs such as training, 
workshops and non-consulting services are carried out by the respective contractors/ 
implementing partners, and GoN, Public Procurement Procedures, Act and regulation.

 Methods of Procurement: Goods, Works and Non-consulting Services
As per the World Bank, Procurement regulations for IPF Borrowers “Procurement in 
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Investment Project Financing for Goods, Works, Non-consulting and Consulting Services” 
published by the World Bank in July 2016 (with revision), the approved selection methods 
for Goods, Works and Non-consulting Services includes a) Request for Proposals (RFP) b) 
Request for Bids (RFB) c) Request for Quotations (RFQ)
 and d) Direct Selection. 
Selection of Consultants 

Firms: As per the World Bank Procurement regulations for IPF Borrowers “Procurement 
in Investment Project Financing for Goods, Works, Non-consulting and Consulting Services” 
published by the World Bank in July 2016 (with revision), the approved selection methods 
for a consulting firm includes  a) Quality Cost Based Selection (QCBS), b) Fixed Budget 
Based Selection (FBS) c) Least Cost Based Selection (LCS), d) Quality Based Selection 
(QBS) e) Consultant’s Qualifications Based Selection (CQS), and f) Direct Selection (DS). 
The range of short-listing of firms are normally 5 to 8 firms.

Individual Consultant: For individual consultant, the approved methods include a) Open 
Competitive Selection, b) Limited Competitive Selection and c) Direct Selection.
The World Bank’s Review on Procurement Decisions

The World Bank generally carries out two types of reviews on procurement process 
and decisions: Prior review and Post review. The procurement plan specifies the activities, 
type of procurement, procurement approach, method and the Bank review type along with 
milestones. Procurement-related documents especially model bidding documents are agreed 
with the World Bank before using them. Procurement activities are subjected to post review, 
unless otherwise specified in the approved procurement plan.
Procurement Plan

The Project Secretariat (PS) prepares a consolidated Procurement Plan for project 
implementation which provides the basis for the procurement method. The Procurement 
Plan once finalized is made available in the Project’s database and in the Bank’s external 
website. The Procurement Plan is updated in agreement with the Project team, or as required 
to reflect the actual project implementation program annually. The Project is using the 
Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP), the Bank’s online procurement 
execution and monitoring system. 
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Challenges 
Procurement team has a unique position in a project. The function or decision is not 

specifically connected to any one section/department nor does it have open access to each 
section/department. In reality it needs an experienced team to perform the procurement 
process timely with due judgement.

We have sometimes found in the project that the experienced persons are transferred to 
other departments or projects or offices without prior notice and it delays the work and it 
may take a lot more time to understand the procurement activities of the project.

The extension of contract duration to TESPs was a challenge during the COVID-19. 
Though after PIC decision, the EVENT Project-II after long discussion with TESPs and 
consent from the World Bank and relevant data of Lockdown due to COVID-19, the EVENT 
Project-II succeeded to extend the duration of contract without any compensation/loss to the 
Project.

It was also a great challenge to recruit the TESPs during the COVID-19 period and time 
to time Lockdown of Nepal, but with the help of communication facility, all project's staff 
help and TESP's cooperation, sufficient numbers of proposals were submitted by the TESPs 
after allowing sufficient time.
Achievements

The World Bank missions were held virtual during COVID-19 period and it was a great 
success and fruitful.

Virtual monitoring e.g. venue verification, three/six months income verification, etc., 
pre-bid Meeting through online-Zoom for Training and Employment Service Provider's 
(TESPs), Orientation program to Joint Monitoring Team (JMT) were also held during 
COVID-19 period.
Conclusion

The EVENT Project-II, PS has been following the procurement procedures as stipulated 
in the Financing Agreement, World Bank Procurement regulation, 2020 (with revision) and 
Project Implementation Manual (PIM) of EVENT Project-II. 

Besides the Training and Employment Service Provider's (TESPs) selection, all 
procurement packages listed in the World Bank STEP Plan are approved from World Bank 
at the start of every FY and procurement were completed accordingly in time. 

We have been getting support from the World Bank time to time during the process of 
procurement. Trainings were received from the WB to the procurement related staff and 
consultant in order to update the WB procurement procedures and they try to clarify any 
confusion and online STEP procedure learning program continue even during the COVID-19 
lockdown period. 

WE had recently Procurement Clinic Workshop organized by the WB which was a very 
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good experience sharing on annual Post Procurement Review (PPR) findings among the WB 
funded projects staff and very fruitful to all.

In order to ease any obstacles or problem during the procurement process or STEP 
conduction, Procurement Specialist in The WB, Mr. Shambhu Pd. Uprety and Procurement 
officers were very helpful to us time to time. 

The procurement learning process is never ending and during the project period the 
officers in the EVENT Project-II have faced typical and new problems, but with the help 
of WB and experienced staff and procurement consultant, the error in the project has been 
minimized and learned by facing and doing the different Jobs.

(Mr. Shiva Raj Pokhrel is Working at EVENT Project-II as a Section Officer)
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समप्ूण्व  जगिको सलृष्ट, लसथलि र प्रलय (नास) परमातमाकै संकलपबाट उहाँकै योजना र पे्रर्णाबाट भएको हो । चर, अचर, 
जड, जीर उहाँकै सजृना हो । उहाँबाट पैदा भएका सबै जीरको पालन, पोष्ण िथा संहारको काय्वसमिे परमातमाकै पे्रर्णामा 
लनरन्िर भइरहकेो छ । तयसैले ईश्वरलाई नै समप्ूण्व जगिको मलू कार्ण भलनएको हो । परमातमाले जीरहरूको आतमालभत्र 
रहरे चिेना प्रदान गरररहनभुएको छ । चर अचर समप्ूण्व जीरको आतमालभत्र चिेन ित्रको रूपमा उही परमातमा रहनभुएकाले 
उहाँ सर्ववयापक चिेनको रूपमा काय्व गरररहकेो उहाँको अरसथालाई चिेन वयापक अरसथाको रूपमा मालनएको छ । समसि 
जीरको आतमालभत्र 'आतमाको पलन आतमा' को रूपमा रहकेो अरसथाको रूपलाई अन्िया्वमी सररूप मालनएको छ । यसरी 
अन्िया्वमी रूपमा रहदँा दोषयकु्त जीरको अन्िया्वमी भएर रह ेिापलन परमातमा सदा दोषमकु्त अरसथामा रहनहुुन्छ । जीरलभत्र 
अन्िया्वमी प्रभ ुकेरल द्रष्टाको रूपमा रहनहुुन्छ । किा्वको रूपमा उहाँको शनू्य संलगनिा रहकेो हुन्छ । 

परमातमामा अप्राकृलिक अनन्ि कलया्णकारी ग्ुण रहकेा हुन्छन ् । भगरानका कलया्णकारी ग्ुणको सङ्खया यलति नै 
हो भनेर गन्िी गन्व नसलकने भएकोले अनन्ि ग्ुण भलनएको हो । ब्ह्म, शङ्कर िथा कुनै पलन योगेश्वरले उहाँका सबै ग्ुणको 
वयाखया गन्व सकनहुुन्न । मनषु्य, दरेिा, सरु, असरु आलदका इलन्द्रय िथा रा्णीले जलि सकैु िक्व  लरिक्व  यलुक्त, जलुक्त जे गरे पलन 
लयनीहरूले प्रकालशि गन्व नसकने परमातमाको सररूप भएकाले उहाँलाई 'मनोराचामगोचर' मालनएको हो । 
१. भगिानका अननि गुणलाई मुखयि िधीन प्रकारले ष्िभाजन गन्ग सष्कनछ : 
 िातसलयाष्द गुणः जसमा रातसलय (सबै जीरलाई आफनै सन्िानको रूपमा माया गनदे), शौलशलय (क्माशील), शौलभय 

(जनुसकैु समयमा पलन सलुभ हुन सकने), कारुणय (उहाँ दया, करु्णाको सागर नै हुनहुुन्छ), आज्वर (भगरान ्सबैमा समान 
दृलष्ट राखनहुुन्छ), माज्वर (आलश्ि जनलाई कलहलयै तयाग नगनदे), सतय सङ्कलप (बोलेको रा सङ्कलप गरेको सबै कुरा 
परूा हुने) आलद ग्ुणले परमातमा पररप्ूण्व हुनहुुन्छ ।

२. ज्ानश्तयाष्द गुणः जसमा ज्ान शलक्त (अपररलमि सररूपको ज्ान भएको अरसथा), बल शलक्त (अिलुलि बलशाली 
भएको अरसथा), रूप शलक्त (अलि लारणय रूपले पररपरूरि अरसथा), पराक्रम शलक्त (जसलाई कुनै पलन िेजले परासि 
गन्व नसकने), रैभर शलक्त (लरपलु धन समपलतिले यकु्त), ऐश्वय्व शलक्त (इजजि, मान, प्रलिष्ा सबैमा उचचिम) आलद 
ग्ुणहरूले परमातमा यकु्त हुनहुुन्छ । 

३. सौया्गष्द गुणः उहाँको िेज, प्रकाश, पराक्रम, गौरर आलद रा्णीबाट वयक्त हुन नसकन भागरिीय अनन्ि ग्ुणबाट प्ूण्व 
हुनहुुन्छ । उहाँ ग्ुणको राशी नै हुनहुुन्छ । 
भगरानका लदवय ग्ुणको समर्ण, लचन्िन िथा अनसुन्धानबाट भगरान्को भलक्त प्राप्त हुन्छ । भक्तको दोष लनरलृति हुन्छ । 

भलक्तलाई शास्त्रले 'भलक्त सकल सखु खानी' भनी वयाखया रहकेो पाइन्छ । 'भलक्त, भक्त, भगरन्ि, गरुु चिरु नाम रप ुएक' भन्द ै
शास्त्रले भलक्तलाई पलन भगरान ्िथा गरुुकै समकक्मा राखकेो पाइन्छ । भगरानकाे लदवय ग्ुणको कार्ण जीरको कलया्ण 
हुने भएकाले उहाँलाई कृपा लनलघ, कृपा सागर, कृपाघाम, कृपा मलूि्व आलद नामबाट प्राथ्वना गनदे गरेको पाइन्छ । रामाय्णमा 
लरभीष्णको शर्णागलिको प्रसङ्गमा भगरान ्श्ी रामले 'सन्मखु होई जीर मोलह जरलह ंजन्म कोटी अघ नासलह िरलह'ं भनी 
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भगरान्को सर्णमा जाने सबै जीरलाई भगरान्को कृपा दृलष्ट रहन्छ भन्ने रचन वयक्त भएको पाइन्छ । 
भगरान्का लालग जीर सबै समान रहन्छन ्। कोही आफनो कोही पराई भन्ने भदे हुदँनै । जसरी सयू्वले सबैलाई िाप र 

प्रकाश लदन्छ, जल रलृष्ट सर्वत्र हुन्छ, राय ुसर्वत्र रहन्छ, आकाश सर्वत्र वयापय छ तयसै गरी सबै जीरमा समानिाको वयरहार 
भगरान्बाट हुन्छ । यही कार्ण भगरान्लाई करु्णालनघान, करु्णाराशी, कोमल हृदयराला, अलि चाँडै प्रसन्न हुनेराला 
सरभाररालाको रूपमा पलन मालनन्छ । उहाँको दृलष्ट नपगुेको सथान किै छैन । उहाँ सर्ववयापक रूपमा घटघटरासी हुन ुहुन्छ । 
भक्तको मनोकाङ्क्ा परूा गन्व उनीको चाहनाअनसुार प्रकट समिे हुनहुुन्छ । 

भगरान्को सरभार अलि दयालु हुनुहुन्छ । आफनो भक्तलाई अलि लप्रय मान्नु हन्छ । लरद्ामाया र अलरद्ामायामाफ्व ि 
भक्तको अलभलाषा पूरा गनु्वहुन्छ । मायाको क्ेत्रबालहरको भक्तको अलभलाषा छ भने आफनो पररकरमाफ्व ि रा सरयम ्
आफँैद्ारा पलन पूरा गन्व सकनुहुन्छ । परमातमा सर्वसमथ्व हुनुहुन्छ । उहाँका लालग असमभर भन्ने कुनै काम नै छैन । 
कलमलालाई हातिी, हातिीलाई भुसुनो, राजालाई लभखारी, लभखारीलाई महाराजा, जललाई थल, थललाई महासागर 
आलद बनाउन समथ्व हुनुहुन्छ । किु्वम, अकिु्वम अन्यथा किु्वम आलद सबैमा लनपु्ण हुनुहुन्छ । उहाँ लललाधारी पलन 
हुनुहुन्छ । सर्वगु्ण समपन्न जगि् पलि पलन हुनुहुन्छ । 

चिेन जीरका सीलमि क्मिा, सीलमि उमरे, लसलमि ज्ान, सीलमि सौय्व, परिन्त्रिा आलदको कार्ण जीर सलृष्ट, लसथलि र 
संहारको कार्ण हुनै सकदनै । तयसैले परमातमा रा ईश्वर नै जगिको मलू कार्ण हुनपुछ्व भन्ने शास्त्रीय मान्यिामा नै हाम्ो अटल 
लरसरास हुनपुद्वछ ।

(लेखक ः इभेनट ्ररयोजना-दोस्ोका उ्सष्चि (लेखा) हुनुहुनछ ।)
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्ररयोजना्बाट सञचाष्लि छोटो अिष्िको िाष्लमका िष्सिरहरू
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rG›sfGt e';fn
kl/of]hgf lgb]{zs

b]jx/L uf}td
pk;lrj n]vf

ljdn bjf8L
n]vf clws[t

k|ldnf e'h]n
kmfOgflG;on d]g]hd]G6 Pl;:6]G6

lx/fs'df/L bnf{dL
h'lgo/ ef]s]zgn tflnd ;xfos

p4j/fh s§]n
zfvf clws[t

;'dg e§/fO{
k|zf;lgs ;xfos

g/]zrG› vgfn
ef]s]zgn tflnd ;xfos

k|ldnf yklnof
h'lgo/ cg'udg ;xfos

l;DdL kf08]
h'lgo/ cg'udg ;xfos

u+uf jxfb'/ ;'g'jf/
zfvf clws[t

s[i0f hf]zL
k|fljlws ;xfos

cflzif bfxfn
sDKo'6/ ck/]6/

lzj k|;fb e§
;jf/L rfns

ci6 nfdf
zfvf clws[t

l;l/iff ;'j]bL
sDKo'6/ ck/]6/

nIdL clwsf/L
cg'udg ;xfos

lji0f' clwsf/L
;jf/L rfns

lzj/fh kf]v|]n
zfvf clws[t

s[i0f k|;fb kf}8]n
sDKo'6/ ck/]6/

lgb]z uf}td
cg'udg ;xfos

rG› axfb'/ tfdfª\
sfof{no ;xof]uL

;'dg jxfb'/ ;'g'jf/
sfof{no ;xof]uL

b'uf{ jxfb'/ yfkf du/
;jf/L rfns

lx/fdfof tfdfª\
sfof{no ;xof]uL

v]dgfy kf]v|]n
kl/of]hgf pklgb]{zs

s]jnL/fd clwssf/L
pk;lrj
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