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काययकारी साराांश

सुदूयऩशस्चभ प्रदे ि अन्तगातका ९ वटै शजल्राहरुभा प्राबफबधक शिऺा तथा ब्मावसायमक ताबरभ ऩरयषद
अन्तगात सञ्चाबरत प्राबफबधक शिऺा, सीऩ बफकास, सीऩ ऩयीऺण, ऺभता अबबफृयिका कामाक्रभहरुको बनमभन
गने, प्रदे ि तथा स्थानीम सयकायराई आवश्मकता अनुसाय प्राबफबधक शिऺा सम्फन्धी ऩयाभिा सेवा उऩरब्ध
गयाउने, स्थानीम तहराई िैशऺक यणबनबत तमाय गनाभा सहजीकयण गने, सेभेष्टय तथा फायषाक ऩयीऺाहरु
सञ्चारन गने, सीऩ बफकास तथा ऺभता अबबफृयिका ताबरभहरु सञ्चारन गने आदद प्रभुख सेवाहरु प्रदे ि
स्तयफाट नै उऩरब्ध गयाउन सयकमोस बन्ने उद्देश्मरे २०७५ सारभा प्राबफबधक शिऺा तथा ब्मावसायमक
ताबरभ ऩरयषदरे ७ वटै प्रदे िहरुभा प्रदे ि कामाारमहरुको स्थाऩना गये को छ।सुदूयऩशिभ प्रदे ि अन्तगात
हार सम्भ सीटीईबीटी का ५वटा आॊबगक, १२६ वटा साभुदायमक बफद्यारमभा प्राबफबधक शिऺाका
कामाक्रभ, ३० वटा सम्फन्धन प्राप्त बनजी शिऺण सॊ स्थाहरु, २ वटा स्थानीम सयकाय सॊ गको साझेदायीभा
सञ्चाबरत फहु प्राबफबधक शिऺारम गयी जम्भा १६३ वटा शिऺण सॊ स्थाहरु यहे का छन। मसका अबतरयक्त
मस प्रदे ि अन्तगात प्राबफबधक शिऺा तथा ब्मावसायमक ताबरभ ऩरयषदफाट सम्फन्धन स्वीकृबत प्राप्त बनजी
ऺेत्रका झण्डै ११० वटा ब्मावसायमक ताबरभ केन्रहरु यहे का छन। मस्तै यायष्डम सीऩ ऩयीऺण केन्र
अन्तगात १० वटा सीऩ ऩयीऺण केन्रहरु मस प्रदे िभा यहे का छन। प्रदे ि अन्तगात बडप्रोभा तथा प्रीबडप्रोभा तहका बफबबन्न बफषमहरु (कृयष, ऩिुऩारन, फन बफऻान, बसबबर, आई.टी., ईरे शरिकर, कम्प्मू टय,
सबे , भेकाबनकर, अटो भेकाबनरस ईशन्जबनमरयड., होटर म्मानेजभेण्ट य स्वास््म तपा नबसाड., साभान्म
शचयकत्सा, पाभे सी, ल्माव) रगामतका बफषमहरुभा प्रशिऺण सञ्चारनभा यहे को छ। प्रदे िका सफै शिऺण
सॊ स्थाहरुभा फायषाक बनाा ऺभता ९,९१६ छ बने हार प्रदे ि अन्तगात सञ्चाबरत िैशऺक कामाक्रभहरुभा
झण्डै ४९७१ प्रशिऺाबथाहरु प्रशिऺणयत छन।
१. स्वीकृत कामाक्रभ तथा फजेट य ऩरयषद कामाारमरे उऩरब्ध गयाएको शजम्भेवायी को आधायभा गत
आबथाक फषाभा ऩरयषद सुदूयऩशस्चभ प्रदे ि कामाारमरे भुख्म काभहरुको रुऩभा १) प्रदे ि स्तयभा
प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभ सम्फन्धी सचेतना जगाउने

२) ऩयीऺा सम्फन्धी कामा

(ऩरयऺा केन्रहरुको बनधाायण गने, ऩयीऺा सञ्चारन गने, ऩयीऺा ब्मवस्थाऩन गने, उत्तयऩुशस्तका ऩयीऺण
गने तथा ऩयीऺापर प्रकासन सम्फन्धी कामा ३) साभुदायमक बफद्यारमहरुभा प्राबफबधक शिऺा अन्तगातका
कामाक्रभ सञ्चाबरत सॊ स्थाहरुराई अनुदान ४) शिऺण सॊस्थाहरुको अनुगभन् ५) छोटो अवबधका
सीऩभूरक ताबरभ कामाक्रभहरुको सञ्चारन य ६) सीऩ ऩयीऺण तथा प्रभाशणकयण

आ.व.२०७८॰०७९ मा प्रदे शस्तरबाट सम्पन्न गररएका मुख्य मुख्य काययहरु
यायष्डम जनगणना २०७८को प्रायशम्बक नबतजाफाट नेऩारको कुर जनसॊ ख्मा २८.६ बभबरमन यहे को त्माॊक
साफाजबनक गरयएकोछ। कुर जनसॊ ख्माको झण्डै १८.७ प्रबतित जनसॊ ख्मा गरयफीको ये खाभुनी यहे को छ।
कुर जनसॊ ख्माको झण्डै ५७ प्रबतित जनसॊ ख्मा १५ दे खी ५९ फषा उभेय सभुहको य रगबग ३५ प्रबतित
जनसॊ ख्मा १४ फषा वा सो बन्दा कभ उभेय सभूहको यहे को छ। जनसॊ ख्माको अवस्था हे दाा काभगने य
योजगाय फजायभा जान सरने ठु रो सॊ ख्मा दे ि बफकासका राबग अवसयको रुऩभा यहे को दे शखन्छ। मुवा
योजगाय केशन्रत उद्यभशिरता बफकास गना प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभका ऺेत्रहरुको ऩहुॊच
बफस्ताय, सान्दबबाकता, गुणस्तयता, बौगोबरक तथा साभाशजक सभामोजन गयी दे िरे सभृयि हाबसर गना सरने
छ बन्ने अऩेऺारे प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभका कामाक्रभहरुराई भहत्व ददईएको छ।
प्रायवबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभ बफगत फषाहरुदे खी नै सयकायको प्राथबभकताभा यहे को ऩाईन्छ।
नेऩारको सॊ बफधान २०७२, आवबधक मोजना (२०७३-०७६, ०७७-०८१), ददगो बफकास रऺ
(सन२०१५-३०)-४, यायष्डम शिऺा नीबत-२०७६, प्राबफबधक तथा व्मावसायमक शिऺा य ताबरभ नीबत
२०६९ रगामत का सफै नीबतहरुभा प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभका कामाक्रभहरु बफिेष
प्राथबभकताभा ऩये का छन।मस्तै शिऺाका यायष्डम नीबत तथा कामाक्रभहरुभा मुवा योजगाय रशऺत छोटो
अवबधका सीऩभूरक ताबरभ कामाक्रभहरुको ऩहुॉच य गुणस्तयभा फृयि गने, प्राबफबधक शिऺारमहरुको
बफस्ताय गने, छोटो अवबधका सीऩभूरक कामाक्रभहरु सञ्चारन गने य प्रायवबधक शिऺाराई दे िबबत्र
स्वयोजगायी श्रृजना तथा उद्यभिीरता बफकास गयी यायष्डम उत्ऩादकत्व फृयि गने जस्ता कृमाकराऩहरुराई
प्राथबभकताभा याखेको छ।
प्राबफबधक तथा ब्मावबसक शिऺाका कामाक्रभहरुभा बौगोबरक तथा साभाशजक रुऩभा बफस्ताय गनाका राबग
सीटीईबीटीरे बफगत फषाहरुदे खी दे िका बफबबन्न बागहरुभा बफबबन्न भोडरभा कामाक्रभहरुको बफस्ताय गरय
याखेको छ। मसै क्रभभा ऩरयषद अन्तगात २०७५ सारभा सात वटै प्रदे िभा प्रदे ि कामाारमहरुको स्थाऩना
गयी सम्फशन्धत प्रदे िभा प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺाका कामाक्रभहरुभा सचेतना अबबफृयि गने, प्रदे ि
अन्तगातका शिऺण सॊ स्थाहरुभापात सञ्चाबरत िैशऺक तथा ताबरभका कामाक्रभहरुको बनमभन गने, प्रदे ि
तथा स्थानीम तहभा प्राबफबधक शिऺा सम्फन्धी ऩयाभिा सेवा उऩरब्ध गयाउने, कामाक्रभहरुको कामाान्वमनभा
सहजीकयण गने, सभन्वम गने, ऩयीऺा तथा सीऩ ऩयीऺण कामाक्रभहरु सञ्चारन गने य बफबबन्न शिऺण
सॊ स्थाहरुभापात िैशऺक तथा ताबरभ कामाक्रभहरु सञ्चारन गने, गयाउने कामा ऩरयषद प्रदे ि कामाारमरे गदै
आएको छ।

ऩरयषद प्रदे ि कामाारमभा हार यहे को जनिशक्त प्राबफबधक तपा जम्भा ९ जना (बनदे िक-१, उऩ-बनदे िक१, प्रा. अबधकृत-२, आई.टी. अबधकृत-१, आई.टी. सहामक-१ सहामक प्रशिऺक-१ य प्रशिऺण सहामक१) तथा रे खा तपा सहामक रे खाऩार-१ जना गयी जम्भा १० जना भात्र कभाचायीहरुफाट प्रदे ि
अन्तगातका सफै कामाक्रभहरुको बनमभन गनुा ऩये को अवस्था छ। ऩरयषद प्रदे ि कामाारमको उऩरब्ध थोयै
जनिशक्तफाट प्रदे ि अन्तगातको सम्ऩूणा सॊ स्थाहरुका िैशऺक तथा ताबरभका गबतबफबध हरुभा सहजीकयण
गने, सॊ स्थाहरुको बनमभन गने, अनुगभन तथा भूल्माॊकन गने, ऩयीऺा सञ्चारन गने तथा सीऩ ऩयीऺण
गयाउने जस्ता भहत्वऩुण ा कामाक्रभहरुको प्रबावकायी कामाान्वमन तथा गुणस्तय सुबनशितताभा ठु रो सभस्मा
ऩरय याखेको छ। मसका अबतरयक्त सुदूय ऩशिभ प्रदे ि कामाारम सॊ ग फताभानभा प्रमाप्त जनिशक्तको अबाव,
शिऺण सॊ स्थाहरुको कभजोय बतिबतक तथा भानफीम श्रोत, प्रदे ि तथा स्थानीम सयकायको प्राबफबधक शिऺाभा
थोयै रगाबन जस्ता केही च ुनौतीहरु बफद्यभान यहेका छन। मसका राबग ऩरयषद कामाारम सॊ ग बनमबभत
सभन्वम गयी गुणस्तय सुधायका राबग गनुा ऩने काभहरु सुझाव तथा बसपारयस सयहत

अनुयोध गदै

आईएको छ।
सुदूयऩशिभ प्रदे िभा हार जम्भा सीटीईबीटी का आॊबगक ५वटा, साभुदायमक बफद्यारमभा प्राबफबधक शिऺाका
कामाक्रभ १२६ वटा, सम्फन्धन प्राप्त बनजी शिऺण सॊ स्थाहरु ३०, सयकायी साझेदायीभा सञ्चाबरत २ गयी
जम्भा १६३ वटा शिऺण सॊ स्थाहरु यहे का छन। मसका अबतरयक्त मस प्रदे ि अन्तगात प्राबफबधक शिऺा
तथा ब्मावसायमक ताबरभ ऩरयषदफाट सम्फन्धन स्वीकृबत प्राप्त बनजी ऺेत्रका झण्डै ११० वटा ब्मावसायमक
ताबरभ केन्रहरु यहेका छन। मस्तै यायष्डम सीऩ ऩयीऺण केन्र अन्तगात १० वटा सीऩ ऩयीऺण केन्रहरु
मस प्रदे िभा यहे का छन। प्रदे ि अन्तगात बडप्रोभा तथा प्री-बडप्रोभा तहका बफबबन्न बफषमहरु (कृयष,
ऩिुऩारन, फन बफऻान, बसबबर, आई.टी., ईरे शरिकर, कम्प्मू टय, सबे , भेकाबनकर, अटो भेकाबनरस
ईशन्जबनमरयड., बडप्रोभा इन होटर म्मानेजभेण्ट य स्वास््म तपा नबसाड., साभान्म शचयकत्सा, पाभेसी, ल्माव)
रगामतका बफषमहरुभा प्रशिऺण सञ्चारनभा यहेको छ। प्रदे िकासफै शिऺण सॊ स्थाहरुभा बनाा ऺभता
९९१६ जनाको यहेकोछ बने गत िैशऺक सत्रको बनााको अवस्था हे दाा प्रदे ि अन्तगात सञ्चाबरत िैशऺक
कामाक्रभहरुभा भयहरा २२७१ य ऩुरुष २७०० गयी जम्भा ४९७१ प्रशिऺाबथाहरु बनाा बएकाछन। चारु
आबथाक फषाभा प्रदे ि कामाारम अन्तगात सञ्चाबरत कामाक्रभहरु य हार सम्भको प्रगती मस प्रकाय यहे को
छ।

प्रदे ि अन्तगात सञ्चाबरत कामाक्रभहरुको अवस्था
प्रदे ि अन्तगात सञ्चाबरत कामाक्रभहरुको अवस्था हेदाा बडप्रोभा तहका जम्भा१४ तथा यप्र-बडप्रोभा तहका ८ वटा
कामाक्रभहरु भात्र प्रदे ि अन्तगात बनम्नानुसाय सञ्चारनभा यहेका छन।

ताबरका-१. बफस्तारयत कामाक्रभहरुको अवस्था् श्रोत् ऩयीऺा िाखा, ऩरयषद सुदूयऩशिभ प्रदे ि
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साझेदायी

प्राबफबधक धाय

सुदूयऩशिभ प्रदे ि अन्तगात हार कृयष तपा फारी बफऻान, ऩिु बफऻान य फन बफऻान, ईशन्जबनमरयड. तपा
बसबबर, ईरे शरिकर, अटोभोफाईर, भेकाबनकर, सबे तथा कम्प्मू टय ईशन्जबनमरयड. स्वास््म तपा साभान्म
शचयकत्सा, नबसाड., ल्माफ तथा पाभेसी य होटर ब्मवस्थाऩन िे ड अन्तगात बडप्रोभा ईन होटर ब्मवस्थाऩन
कामाक्रभहरु सञ्चारनभा यहे का छन।मस्तै यप्र-बडप्रोभा तहभा कृयष तथा ऩिुऩारन, बसबबर, ईरे शरिकर,
सबे य कम्प्मूटय ईशन्जबनमरयड.का कामाक्रभहरु सञ्चाबरत छन।
ऩरयषद प्रदे ि कामाारमरे बफबीन्न शिऺण सॊ स्थाहरु भापात प्राबफबधक बफषमहरुभा प्रशिऺण गयाउनुका
अबतरयक्त ऩयीऺा सञ्चारन,

छोटो अवबधका ताबरभ सञ्चारन, सीऩ ऩयीऺण तथा बफबबन्न सयोकायवाराहरु

सॊ ग सभन्वमात्भक कामाक्रभहरु गने गये को छ।प्रदे ि अन्तगात हार सञ्चाबरत केयह कामाक्रभहरुभा
प्रशिऺाबथाहरुको बनााको अवस्था अत्मन्त कभजोय यहे को छ। बफिेष गयी यप्र-बडप्रोभा तपाका कृयष,
ऩिुऩारन, बसबबर ईशन्जबनमरयड. य बडप्रोभा तपाका कृयष, ऩिुऩारन य फन बफऻान जस्ता बफषमहरुभा
प्रशिऺाबथाहरुको

बनाादय

अत्मन्त

न्मू न

यहे को

छ।बफगत

फषाहरु

दे खी

नै

खास

गयी

साभुदायमक

बफद्यारमहरुभा सञ्चाबरत कृयष, ऩिुऩारन तथा फन बफऻान जस्ता बफषमहरुभा बनाादय बनकै कभ यहे को
त्माॊक छ। मस िैशऺक सत्रको कोटा तथा बनााको अवस्था मस प्रकाय यहे को छ।

प्रशशक्षाशथय भनायाः

मस प्रदे ि अन्तगात सञ्चाबरत कामाक्रभहरुभा प्रशिऺाथॉहरुको बनाा दय अत्मन्त न्मू न (४०.५%) यहे को छ।
बडप्रोभा तहका कृयष, ऩिुऩारन, फन बफऻान य कम्प्मू टय जस्ता बफषमहरुभा प्रशिऺाबथाहरुको घट्दो
उऩशस्थती यहे को दे खीन्छ।
ताबरका-२. कामाक्रभहरुभा प्रशिऺाबथा बनााको अवस्था २०७८०७९ श्रोत् ऩयीऺा िाखा, सुदूयऩशिभ प्रदे ि
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मस प्रदे ि अन्तगात औसतभा बडप्रोभा तहको जम्भा बनाा ४० प्रबतित यहेको छ। मस्तै प्रदे ि अन्तगात
सञ्चाबरत यप्र-बडप्रोभा तहका सफै बफषमहरुभा प्रशिऺाबथाहरुको बनाा दय अत्मन्त घट्दो क्रभभा यहे को
दे खीन्छ।यप्र-बडप्रोभा तहको जम्भा बनाा ४१ प्रबतित यहेको छ। बडप्रोभा तथा यप्र-बडप्रोभा तहभा
दे शखएको बनााको मो अवस्था बफगत िैशऺक सत्रहरु दे शख नै घट्दो क्रभभा यहे को छ।मस सम्फन्धभा
सयोकायवाराहरु सॊ ग छरपरगयी मथा िीघ्र कामाक्रभ ऩरयभाजान वा भशजाड. तपा जान नसयकएको
अवस्थाभा शिऺण सॊ स्थाहरुरे गुणस्तय सुधाय गना नसयक उत्ऩाददत जनिशक्तरे ऻान य सीऩ बफनाको
प्रभाणऩत्र भात्र प्राप्त गने छन।मस सम्फन्धभा ऩरयषदरे सभमभै स्थानीम तह सॊ ग सभन्वम गये य कामाक्रभ
सञ्चारनका राबग ऩुन् नरसाॊकन गदै भशजाड. य कामाक्रभ ऩरयभाजानको कामाबफबध तमाय गयी कामाान्वमनभा
ल्माउनु जरुयी छ।प्रदे ि कामाारमको तपा फाट मस सम्फन्धभा बफगत २ फषादेखी ऩरयषदभा अनुयोध गने य
सम्बाबफत बफकल्ऩहरु ददने काभ बएको छ।
गत आ.व.भा सुदूयऩशिभ प्रदे िरे सम्ऩन्न गये का काभहरुको सॊ शऺप्त यववयण मस प्रकाय छ।

TVET सचेतना तथा सामाशजक बजारीकरणका कामहरु
सुदूयऩशिभ प्रदे ि अन्तगातका िहयी तथा ग्राभीण ऺेत्रभा प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभका
बफषमहरु, ऩाठ्यक्रभ तथा सीऩ प्रभाशणका, अध्ममनका सम्बावनाहरु, कामाक्रभ सञ्चारन गने सॊ स्थाहरु,
िुल्क, योजगाय, स्वयोजगाय तथा फृशत्तभागाका सम्बावना, सीऩ ऩयीऺण सम्फशन्ध ब्मवस्था, प्रशिऺक प्रशिऺण
ुा ा
सम्फन्धी सेवाहरु आदद जस्ता बफषमहरुभा जानकायी गयाउने उद्देश्मरे कन्चनऩुय, कैराबर, डोयट, दाचर

शजल्रा सदयभुकाभहरुभा बफद्यारमका प्राचामाहरु, प्रशिऺक।शिऺकहरु, बफद्यारम ब्मवस्थाऩनसबभबतका
ऩदाबधकायीहरु, उद्योगी ब्मवसामीहरु य काभको खोशजभा यहे का मुवाहरु रगामत सयोकायवाराहरु भाझ
जानकायीभूरक

प्रस्तुती,

अन्तयकृमात्भक

कामाक्रभ

मोजना

गरयएका

छन।

धनगढीभा

सञ्चाबरत

कामाक्रभहरुभा भा. भुख्मभन्त्रीज्मू , भा. साभाशजक बफकास भशन्त्रज्मू , प्रदे ि मोजना आमोगका भा. उऩाध्मऺ
य

भा.

सद्शश्म,

प्रदे ि

सबाका

भा.

सदश्मज्मुहरु,

प्रदे ि

तथा

शजल्रा

उद्योग

फाशणज्म

सॊ घका

ऩदाबधकायीज्मू हरु, उद्यभी तथा ब्मवसामीहरु, स्थानीम सभाजसेयव, कभाचायी प्राबफबधक शिऺाका कामाक्रभहरु
सञ्चारन गने सॊ स्थाहरु रगामत भुक्त कभैमा, भुक्त कभरयी, भुक्त हबरमा, दबरत सॊ घ, भयहरासॊ घ, अऩाॊग
सॊ घ रगामत बफबबन्न सॊ घ-सॊ स्थाहरुको सभेत उऩशस्थबतभा प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा सम्फन्धी
जानकायीभूरक कामाक्रभहरु सञ्चारन गरयएका छन।
प्रदे श तथा स्थानीय सरकार सांग समन्वय ,सहकायय तथा परामशय सेवा उपलब्ध गराउने काययहरु

प्रदे ि तथा स्थानीम तहका सयकायहरु सॊ ग सभन्वम य सहकामा गने उद्देश्म य प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक
शिऺा य ताबरभ सम्फन्धभा आवश्मकता अनुसाय ऩयाभिा सेवा उऩरब्ध गयाउने

उद्देश्मरे बफबबन्न

नगय।गाउॉऩाबरका हरुको नीबत तथा कामाक्रभ, मोजना तजुभ
ा ा तथा कामाक्रभ कामाान्वमनका राबग ऩरयषद

प्रदे ि कामाारमरे आवश्मक ऩयाभिा सेवा उऩरब्ध गयाउदै आएको छ, जस अन्तगात मस आबथाक फषाभा

बबभदत्त नगयऩाबरका, िुररापाॉटा नगयऩाबरका, रारझाडी गाउॉऩाबरका, रे कभ गाउॉऩाबरका, फेरौयी
नगयऩाबरका, रगामतका ऩाबरकाहरुराई प्राबफबधक शिऺा का कामाक्रभहरुको नीबत बनभााण तथा मोजना
तजुभ
ा ा य शिऺा तथा सीऩ बफकासका कामाक्रभहरु सञ्चारनभा आवश्मक सभन्वम, सहमोग तथा ऩयाभिा
सेवा उऩरब्ध गयाईमो। प्रदे ि अन्तगातका साभुदायमक, सयकायी तथा गैय-सयकायी सॊ घसॊ स्थाहरुराई सभेत
सयकायी, बनजी तथा अन्तययायष्डम दातृबनकामहरुफाट प्राप्त अनुदानभा आधारयत प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक
शिऺा य ताबरभ का कामाक्रभहरुको कामाान्वमनभा सहमोग, सहकामा य सभन्वम गने कामा गरयमो। मस

ु
प्रदे ि अन्तगात सॊ मक्त
याष्ड सॊ घीम बफकास कामाक्रभ, मुयोयऩमन मुबनमन, स्वीस बफकास सहमोग बनमोग
रगामतका

प्राबफबधक

शिऺाका

कामाक्रभहरु

सञ्चाबरत

यहे कारे

ऩरयषद

प्रदे ि

कामाारमरे

उक्त

कामाक्रभहरुको मोजना तजुभ
ा ा, तमायी तथा कामाान्वमनभा आवश्मक ऩयाभिा तथा सहजीकयण सेवा

उऩरब्ध गयाउॉदै आएको छ। प्रदे ि सयकायफाट श्रभ तथा योगाय सम्फन्धभा अध्ममन गना गदठत कामादर
तथा प्रदे िको १० फषे शिऺा नीबत तजुभ
ा ा गने कामाभा ऩयाभिा सेवा उऩरब्ध गयाउनुका साथै प्रदे िको

प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभको मोजना गने कामाको नेतत्ृ व ददईएको छ।मस्तै प्रदे ि उच्च
शिऺा सम्फन्धभा सभेत आवश्मक सल्राह सुझावहरु ददने कामा गरयएको छ।
परीक्षा सम्बन्धी कामाहरु
गत फषा कोबबड-१९को भहाभायीका कायण सञ्चारन गना नसयकएका य तत्ऩिात सभेत बनमबभत रुऩभा
सञ्चारन गनुऩ
ा ने ऩयीऺा बनमन्त्रण कामाारमको मस प्रदे ि अन्तगात सञ्चारन गनुऩ
ा ने बफबबन्न सेभेष्टय तथा
फायषाक

ऩयीऺाहरुको

मोजना

तजुभ
ा ा,

केन्र

बनधाायण,

ब्मवस्थाऩन,

सभन्वम,

केन्राध्मऺ

तथा

सुऩयीवेऺकहरुको बनमुशक्त, सुऩयीवेऺक तथा केन्राध्मऺहरुको अबबभुयककयण, प्रश्नऩत्र प्राप्तगने, खटनऩटन

गने, ब्मवस्थाऩन गने, ऩयीऺा सञ्चारन गने, अनुगभन गने, उत्तयऩुशस्तका सॊ करन गने, ऩयीऺण गयाउने य
यप्र-बडप्रोभा तहको ऩयीऺापर तमाय गने रगामतका ऩयीऺाका कामाहरु सभमभै सम्ऩन्न गरयएका छन। मस
फषा बफबबन्न बभबतभा ७ चयणभा सञ्चाबरत सेभेष्टय तथा फायषाक ऩयीऺाहरुका राबग ९ वटै शजल्राहरुका
ु य तथा ब्माक गयी यप्र-बडप्रोभा तपा ५९५५ य बडप्रोभा प्रभाणऩत्रका
सञ्चाबरत यप्र-बडप्रोभा सभेत ये गर

१४०७३ गयी जम्भा २००२८ जना सहबाबगहरुको ऩयीऺा सञ्चारन गयी उत्तयऩुशस्तका ऩयीऺण सभेत
गरयएका छन।
छोटो अवशधका सीपमूलक ताशलम काययक्रमहरुको सञ्चालन

आ.व. २०७७।०७८ को स्वीकृत कामाक्रभ अनुसाय प्राबफबधक शिऺा तथा ब्मावसायमक ताबरभ ऩरयषद
अन्तगात जम्भा ३००० जनाराई बफबबन्न फजायभागभा आधारयत बफबबन्न बफषमहरुभा छोटो अवबधका
सीऩभूरक ताबरभ कामाक्रभहरु सञ्चारन गना ऩरयषदका आॊबगक शिऺारमहरु, टे रस कामाक्रभ अन्तगात
सॊ चाबरत बफद्यारमहरु, साझेदायीभा सञ्चाबरत शिऺण सॊ स्था य सम्फन्धन

प्राप्त बनजी ऺेत्रभा सञ्चाबरत शिऺण

सॊ स्थाहरु सभेतफाट सञ्चारनगने गयी ऩरयषद कामाारमफाट स्वीकृत कामाबफबध अनुसाय प्रदे ि कामाारमरे
जम्भा २१०० जनाका राबग १०५ ईबेण्ट

(७० प्रबतित) साभुदायमक शिऺण सॊ स्थाहरु भापात य ९००

जनाका राबग जम्भा ४५ ईबेण्ट (३० प्रबतित) ब्मावसायमक ताबरभ प्रदामक बनजी शिऺण सॊ स्थाहरुभापात
सञ्चारन गने गयी बफऻाऩन सूचना प्रकाशित गये को य सोही अनुसाय प्रदे ि बबत्रका ५ वटा आॊबगक, एउटा
साझेदाय शिऺण सॊ स्था य ७५ वटा साभुदायमक शिऺण सॊ स्थाहरु सॊ ग ताबरभ सञ्चारनका राबग सम्झौता

गये को बथमो। त्मस्तै गयी साफाजबनक खरयद प्रकृमा अनुसाय छनोट गरयएका १७ वटा बनजी शिऺण
सॊ स्थाहरु सॊ ग सम्झौता गयी बफबबन्न बफषमका फजायभुखी ताबरभहरु सञ्चारन गरयएका छन। कोबबड-१९
को दोश्रो रहयका कायण बभबत २०७८।०१।१६ गते दे खी फन्दाफन्दीको अवस्था श्रृजना हुदा सुरु

गरयएका धेयै जसो ताबरभ कामाक्रभहरु सम्ऩन्न हुन सकेका छै नन। मस अवबधभा प्राबफबधक शिऺा तथा
ब्मावसायमक ताबरभ ऩरयषद को छोटो अवबधको ताबरभ सञ्चारन कामाबफबधको सॊ िोधन गरयएको य सो

अनुसाय शिऺण सॊ स्थाहरुरे प्रबतफद्दता जनाएभा सञ्चाबरत ताबरभहरुराई बनयन्तयता ददई सम्ऩन्न गना
जानकायी गयाएको छ। उऩयोक्त अनुसाय धे यै जसो शिऺणसॊ स्थाहरुरे फायक अफबधको ताबरभ सम्ऩन्न गने,
सीऩ ऩयीऺण गयाउने य अशन्तभ प्रबतवेदन ऩेि गने प्रबतफद्दता ऩत्र ऩेि गयी फाकी ताबरभ कामाक्रभहरु मसै

आ.व.भा सम्ऩन्न गरयएका छन।सुदूयऩशस्चभ प्रदे ि साभाशजक बफकास भन्त्रारमरे प्रदे ि बबत्र सीऩभूरक
ताबरभ सञ्चारन गनाका राबग रु. ८०,००,००० (असी राख) प्रदे ि कामाारमराई उऩरब्ध गयाएकोभा
स्थानीम तह सॊ ग सभन्वम गयी ताबरभ सञ्चारन गना ११ वटा शिऺण सॊ स्थाहरुरे बसपारयस सयहत आसम
ऩेस गये को य जम्भा ४२० जनाराई ताबरभ सञ्चारन गना सम्झौता गरयएको छ। कोबबड-१९ का कायण
ताबरभ सम्ऩन्न हुन नसयकएकोभा साभाशजक बफकास भन्त्रारम सॊ गको छरपर तथा सुझाव अनुसाय ताबरभ
कामाक्रभहरु सम्ऩन्न नहुदा रशऺत फगारे ऩाउनु ऩने सीऩ य सीऩ बसकेको प्रभाणऩत्र प्राप्त नहुने, प्रगती

नदे शखने साथै ती नै सहबाबग पेयी आको फषा दोहोरयने हुदा ताबरभ सम्ऩन्न गने फातावयण फनाउनु उऩमुक्त
हुने बन्ने बनष्कषा अनुसाय साभुदायमक शिऺण सॊ स्थाहरुरे ताबरभ सम्ऩन्न गना य सीऩ ऩयीऺण गना प्रबतफद्दता

ब्मक्त गये भा यकभ ऩेशश्क स्वरुऩ उऩरब्ध गयाउने य सम्ऩन्न बै सकेऩबछ ऩेशश्क पर्छ्यौट गने गयी कामा
अगाडी फढाईएको छ।मसयी सफै गयी प्रदे ि अन्तगात ३४२० जनाराई ताबरभ सञ्चारन गरयएकोभा एउटा
सभूह (२० जना) फाहेक सफै ताबरभहरु सम्ऩन्न बई सकेका छन।

आबथाक फषा २०७८।०७९ भा गत आबथक फषाका छोटो अवधीका ताबरभ सम्ऩन्न गने, सीऩ ऩयीऺण
सञ्चारन गने य फाॉयक यहे को फजेटभा आधारयत बएय जम्भा २१०० जनाराई ताबरभ सञ्चारन गना सयकने
दे शखएकोभा ऩरयषदको छोटो अवधीको सीऩ भूरक ताबरभ सञ्चारन कामाबफबध २०७७ (दोश्रो िॊिोधन
२०७८ सयहत) अनुसाय जम्भा १०५ ईबेण्टभा ताबरभ सञ्चारन गना सयकने मोजना (२१०० जना) भध्मे
२५ ईबेण्ट साभुदायमक बफद्यारमहरु भापात य ७१ ईबेण्ट बनजी ताबरभ प्रदामक शिऺाण सॊ स्थाहरु भापात
ताबरभ सञ्चारन गना सम्झौता गरयएको छ।जस भध्मे ९ वटै शजल्राभा १-१ ईबेण्ट (१८० जना)

कऩारकटाईको ताबरभ सञ्चारन गना बनजी स्तयभा सञ्चाबरत सम्फन्धन स्वीकृबत प्राप्त ताबरभ प्रदामकफाट

ुा ा य फैतडीभा
आिम-ऩत्र ऩेि हुन नआएकारे उक्त ताबरभ आॊबगक शिऺारमहरु भापात सञ्चारन गना दाचर
बीभदत्त फहु प्राबफबधक शिऺारम, फझाड.भा िहीद फृष फहादुय बसॊ ह फहु प्राबफबधक शिऺारम, फाजुया अछाभ
य डोटी भा सेती प्राबफबधक शिऺारमरे य कन्चनऩुय, कैरारी य डडे रधुयाभा िुररापाटा फहु प्राबफबधक
ुा ाभा सहबाबग प्राप्त हुन नसरदा
शिऺारम सॊ ग ताबरभ सञ्चारन गना सम्झौता गरयइको भा फझाड. तथा दाचर

ताबरभ सञ्चारन नबएको य अन्म सफै शजल्राभा ताबरभ सम्ऩन्न बई कबतऩमभा बसऩ ऩयीऺण सम्ऩन्न बई
सकेको छ बने ताबरभ सम्ऩन्न गये का केयह सहबाबगहरुको सीऩ ऩयीऺण प्रकृमाभा यहे को छ।
सीप परीक्षण

गत आबथाक फषाभा कोबबड-१९ का कायणरे सम्ऩन्न हुन फायक यहे का य मस आबथक फषाको कामाक्रभ
अनुसाय सञ्चारन गरयएका छोटो अवबधका ताबरभ कामाक्रभहरु सभेत गयी जम्भा १९६ वटा ईबेण्टभा
३९२१ जनारे सीऩ ऩयीऺणका राबग आवेदन गये कोभा

३८१५ (ऩुरुष २००५ भयहरा १८०९ य अन्म

१) जना ऩयीऺणभा सहबाबग बएका छन। फाॊयक यहेका ताबरभहरुको सीऩ ऩयीऺण य सञ्चाबरत सीऩ
ऩरयऺणको ऩयीऺापर प्रकािन गने काभ बई याखेको छ।

सामुदाशयक शबद्यालयमा प्राशबशधक शशक्षाका काययक्रम सञ्चाशलत शशक्षण सांस्थाहरुलाई प्रशशक्षण सामशि खररद
अनु दान

मस प्रदे ि अन्तगात ऩरयषदको प्राबफबधक शिऺाका कामाक्रभहरु सञ्चारन गये का साभुदायमक बफद्यारमहरुराई
िैशऺक साभबग्र खरयद गना अनुदान उऩरब्ध गयाउने मोजना अनुसाय बफबबन्न बभबतभा प्रकाशित सूचना
अनुसाय आवेदन ऩेि गयी छनोट गरयएका ५७ वटा साभुदायमक बफद्यारमहरु य २ वटा साझेदाय
सॊ स्थाहरुरे कामाबफबध अनुसाय िैशऺक साभबग्र खरयद गयी बफद्यारमको दाशखरा प्रबतवेदन सयहत आवश्मक
कागजातहरु

ऩेि

गयी

प्रबत

शिऺण

सॊ स्था

रु.

१२,००,०००

(फाह्र

राख)

का

दयरे

जम्भा

७,०८,००,००० (रु सात कयोड आठ राख) यकभ अनुदान ब ुक्तानी गरयएको छ।प्रशिऺाबथा सॊ ख्मा ५०%
बन्दा न्मून बएका सॊ स्थाहरुरे मस फषा अनुदान सहामता प्राप्त गने नसकेको अवस्था छ। मसरे गदाा त्मस्ता
शिऺण सॊ स्थाहरुरे प्राबफबधक कामाक्रभभा प्रमोगात्भक साभबग्रको आऩुबता गना नसरने, थोयै भात्र प्रशिऺाबथाहरु
फाट उठे को िुल्करे प्रशिऺकहरुको ऩारयश्रबभक ब्मवस्थाऩन गना नसकी प्रशिऺकहरु यटकाउन गाह्रो ऩने
बनशित छ।
सञ्चाशलत काययक्रमहरुको अनु गमन तथा मुल्ाांकन

ऩरयषद सुदूयऩशिभ प्रदे ि कामाारमरे मस प्रदे ि अन्तगात प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभ
कामाक्रभहरु सञ्चाबरत शिऺण सॊ स्थाहरुको बनमबभत तथा आकशस्भक अनुगभन गने कामा अन्तगात मस
आबथाक फषाभा अबधकाॊस शिऺण सॊ स्थाहरुको अनुगभन सम्ऩन्न गये को छ। गत फषा केही टे रस
बफद्यारमहरुभा कोबबड-१९ का कायण फन्दाफन्दी बएऩबछ अनुगभन गना नसयकएको शिऺण सॊ स्थाहरुको

अनुगभन मस आबथाक फषाको सुरुवातभा गरयएको बथमो बने मस फषा सफै शिऺण सॊ स्थाहरुको बनमबभत
अनुगभन गयी ऩृष्टऩोषण ददएय तत्कार सुधाय गनुा ऩने कुयाभा सम्फशन्धत शिऺण सॊ स्थाहरु सॊ ग ऩत्राचाय गयी

सुधाय गना रगाईएको य अनुगभन फाट प्राप्त त्महरु सुझाव सयहत सभमभै प्राबफबधक भहािाखाभा
फुझाईएको छ।
प्रदे श कायायलयका अन्य सेवा तथा काययहरु

ऩरयषद सुदूयऩशस्चभ प्रदे ि कामाारमरे प्रदे ि अन्तगात प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺाको आवश्मकता
ऩयहचान, अध्ममन, जनिशक्त बफकास तथा ऺभता अबबफृयिका राबग आवस्मक कामाहरु गरय याखेको छ।
मस प्रदे ि अन्तगातको प्राबफबधक जनिशक्तको ऺभता अबबफृयि गने उद्देश्म अनुरुऩ बतिबतक उऩशस्थती तथा
ुा र भाध्मभफाट प्राचामा, कामाक्रभ सॊ मोजक तथा प्रशिऺकहरुको अबबभुखीकयण गने, ऩयीऺाभा खयटने
बचअ
सुऩयीफेऺकहरु तथा केन्राध्मऺहरुराई ऩयीऺा सम्फन्धी अबबभुखीकयण, प्राचामाहरुराई प्राबफबधक शिऺाको
ब्मवस्थाऩन तथा गुणस्तय सुबनशितता सम्फन्धी ताबरभ, यायष्डम सीऩ ऩयीऺण सबभबत य प्राबफबधक प्रशिऺण
प्रबतष्ठान सॊ ग सभन्वम गये य प्राबफबधक हरु राई सीऩ ऩयीऺण ऩयीऺक (Skill Test Assessor) ताबरभ

य

बफबबन्न शिऺण सॊ स्थाहरुभा कामायत

प्राबफबधक प्रशिऺकहरुको प्रशिऺण सीऩ अबबफृयिका राबग प्रशिऺक

प्रशिऺण (Training of Trainers -ToT) ताबरभ सञ्चारन गरयएका छन। मसका अबतरयक्त ऩबन प्रदे ि अन्तगात
बफबबन्न शिऺण सॊ स्थाहरुभा ताबरभयत कामाऺेत्रभा आधारयत ताबरभ (Apprenticeship Training) का
सहबाबग प्रशिऺाथॉ तथा बफबीन्न बफषमभा अध्ममनयन प्रशिऺाबथा हरुराई सफ्ट शस्कल्स, योजगायोन्भुख सीऩ
तथा फृशत्त ऩयाभिा अबबभुशखकयण जस्ता ताबरभ य ऺभता अबबफृदद्दका कामाक्रभहरु सञ्चारन गरयएका छन।
भवन शनमायण तथा ममयत सम्भार

हार सम्भ ऩरयषदको प्रदे ि कामाारम बनजी घय बाडाभा बरई सञ्चारन गरयएको बथमो।प्रदे ि अन्तगात गनुा
ऩने कामाक्रभहरु थऩ हुॉदै जाॉदा ठाउॉ अऩुग बई प्राबफबधक शिऺा तथा ब्मावसायमक ताबरभ ऩरयषद
अन्तगातको सेती प्राबफबधक शिऺारमको छात्रावासको बईु तराभा ऩयीऺा सम्फशन्ध ऩुयाना उत्तयऩुशस्तका तथा
अन्म कागजातहरु स्टोय गरय याख्नुऩने फध्मता यहेको बथमो। सेती प्राबफबधक शिऺारमभा सञ्चाबरत स्वास््म
तपाको अ.न.भी. कामाक्रभका सहबाबग प्रशिऺाबथाहरुराई धनगढी शस्थत अस्ऩत्तारभा प्रमोगात्भक बसकाई
गयाउॉदा छात्राहरुराई फस्न छात्राफास फनाईएको य सॊ गै ऩरयषदको नाभको खाबर जभीन यहे को हुॉदा उक्त
खारी जभीनभा गत आबथाक फषाहरुको स्वीकृत फजेटफाट ऩरयषद सुदूयऩशिभ प्रदे ि कामाारमको आफ्नै
दुईतरे बवन बनभााण सम्ऩन्न अवस्थाभा यहे को छ। सेती प्राबफबधक शिऺारमको छात्रावास राभो सभमदे खी
भभात सम्बायको अबावभा जीणा अवस्थाभा यहे को य

शिऺारमभा सञ्चाबरत स्वास््म तपाको अ.न.भी.

कामाक्रभ शचयकत्सा शिऺा ऐन आए ऩछी पेज आउट हुदा उक्त छात्रावास बवन प्रमोग बफहीन बै ऩाबन
च ुयहने, झ्यार ढोकाहरु बफग्रेको, प्राईहरु पेनुऩ
ा ने तथा अन्म भभात सम्बायको काभ गयी प्रमोगभा
ल्माउनुऩने आवश्मकता अनुरुऩ बवनको भभातसम्बायको कामा सभेत गयी उक्त बवनभा प्रदे ि कामाारमका
ऩयीऺा सम्फन्धी कागजातहरु स्टोय गना य कभाचायी आवासको रुऩभा सभेत प्रमोगभा ल्माईएको छ।
प्रदे ि कामाारमको नमाॉ बवनको बनभााण कामा सम्ऩन्न बई नमाॊ आबथाक फषाको ऩयहरो भयहना भा नै नव
बनबभात बवनभा कामाारम साभानहरु सायी सेवा सुचारु गने मोजना यहे को छ।नव बनबभात बवनभा कामाारम
सरय सकेऩबछ प्रमाप्त कोठाहरु, उत्तयऩुशस्तका ऩयीऺण, सीऩ ऩयीऺणको नबतजा तमाय गना, कभाचायीहरुको
सहज फसाई, थऩ कामाक्रभ तथा कभाचायीहरु आउदा सभेत काभ गना सशजरो हुने गयी कामास्थर,
सेवाग्राहीहरुराई वेयटडॊ रुभ भा फस्न य ऩायकाड. को सभेत सुबफधा हुनेछ।

आ.व. २०७८॰०७९ को आशथयक शबवरण
चारु आबथाक फषाभा ऩरयषद सुदूयऩशिभ प्रदे ि कामाारमको बफबबन्न िीषाकहरुभा जम्भा २४, १७,६७,०००
(चौबफस

कयोड,

सत्र

राख

सतसदि

हजाय

भात्र)

बफबनमोशजत

फजेट

य

सो

भध्मेफाट

जम्भा

१८,३१,३४,००० (जम्भा रु अठाय कयोड, एकतीस राख चतिबतस हजाय भात्र) खचा बई जम्भा बफशत्तम
ु ा भुख्मा कायणहरुभा साभुदायमक
प्रगबत ७५.५ प्रबतित भात्र हुन गएको दे खीन्छ। बफशत्तम प्रगती कभ हुनक
बफद्यारमभा प्राबफबधक शिऺाका कामाक्रभ सञ्चाबरत बफबबन्न शिऺण सॊ स्थाहरुराई प्रबत बफद्यारम फायषाक रु.
१२,००,००० (रु. फाह्र राख) उऩरब्ध गयाउन बफबनमोशजत जम्भा ९,६०,८,००० भध्मे फाट बफबबन्न
बफद्यारमहरुको बनदे शिका फभोशजभका आधायबूत भाऩदण्ड (जस्तै ् ५०% बफद्याबथा बनाा नबएका) ऩुया हुन
नसरदा ६,३६,००,००० भात्र अनुदान फाऩत गएको छ।मस्तै छोटो अवधीका सीऩभूरक ताबरभ भा
बफबनमोशजत फजेट भध्मे ऩबन २ वटा सॊ स्थारे कामाक्रभ सञ्चारनको सम्झौता गयी अन्तभा ताबरभकाराबग
सहबाबग प्राप्त हुन नसकेकारे ताबरभ सञ्चारन नबई उक्त यकभ खचा नबएको हो।

आ.व.२०७८॰०७९मा सम्पन्न काययहरु तथा असल अभ्यासहरु
•

छोटो अवधीका ताबरभ कामाक्रभहरु भुक्त कभरयी, भुक्त कभैमा तथा भुक्त हबरमा राई केशन्रत

गये य साभाशजक बफकास भन्त्रारमरे ताबरभ ऩिातको सेवा उऩरब्ध गयाउने सभन्वम-सहकामा साथ
अगाडी फढाईएकोभा सफै ताबरभहरु सम्ऩन्न बई सीऩ ऩयीऺणको प्रकृमाभा यहे का छन।
•

प्रदे ि सयकायको प्राबफबधक शिऺाको १० फषे मोजना तजुभ
ा ाको नेतत्ृ वदामी बबु भका CTEVT राई प्राप्त
बएकोभा सो को प्रबतफेदन सभमभै ऩेि गरय सयकएको छ।

•

साभाशजक बफकास भन्त्रारम द्वाया गदठत “श्रभ तथा योजगाय कामादर”को नेतत्ृ वदामी बबु भका प्राप्त
बएकोभा प्रबतफेदन साभाशजक बफकास भन्त्रारमभा ऩेि गरय सयकएको।

•

प्रदे ि कामाारम आफ्नै बवनको बनभााण सम्ऩन्न बै कामाारम साने काभ बई याखेको।

•

सयोकायवाराहरुको ऺभता अबबफृयिका राबग अबबभुखीकयण गरयएको।

•

प्रदे ि स्तयभा प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभको सीऩ नरसाॊकन।आवश्मकता
ऩयहचानका जस्ता अध्ममन गरयएका।

•

गुणस्तय सुधायका राबग अनुगभन तथा सुऩयीवेऺणका कामाहरु गरयएका, कबतऩम शिऺण
सॊ स्थाहरुभा कामाक्रभ सान्दबबाक नहुदा न्मू न प्रशिऺाबथाको उऩशस्थबतभा प्रबावकायी प्रशिऺण हुन
नसयक याखेकोभा सुधाय गना सयकने बए मोजना सयहत प्रस्तुत गना य सो सम्बव नबए कामाक्रभ
फन्द गना जानकायी गयाईएको।

•

ु अनुगभन तथा सफै
प्राबफबधक शिऺाभा रगानी।अनुदान सहमोग, गुणस्तय सुधायका राबग सॊ मक्त
ऩऺको सहबाबगता य सहमोगका राबग बफबबन्न कामाक्रभहरु भापात सभन्वम य सहकामा अगाडी
फढाईएको।

•

प्रदे ि अन्तगातका स्थानीम बनकामहरुभा शिऺाको यणनीबत फनाउन सहजीकयण गरयएको य प्राबफबधक
शिऺा अन्तगातका बफबबन्न प्रावधानहरुको फाये भा सयोकायवाराहरुराई अबबभुखीकयण गरयएको।

•

प्राबफबधक शिऺा तथा ब्मावसायमक ताबरभ ऩरयषद य बफबबन्न भहािाखाहरु सॊ ग सम्फशन्धत कामाबफबध,
बनबत, बनमभ सम्फन्धभा दे शखएका जयटरता, ऩरयडद फाट सम्फोधन हुनऩु ने बफषमहरु, अन्तय प्रदे ि
सभन्वम आददका सम्फन्धभा सभेत सधै बनभााणात्भक सुझाव य ऩृष्ठऩोषण गरयएको।

सबल पक्षहरु
•

सुदूयऩशिभ प्रदे ि तथा महाॉका स्थानीम सयकाय सम्भभा प्राबफबधक शिऺाको आवश्मकता, भहत्व य
ऩरयषदरे TVET का भाध्मभफाट गरययाखेको मोगदान सम्फन्धभा फबरमो वकारत गरयएको छ।

•

प्रदे ि सयकाय तथा स्थानीम तहहरुरे प्रदे ि कामाारम फाट नीबत बनभााण तह दे खी नै प्राबफबधक तथा
ब्मावसायमक शिऺाको सञ्चारन, गुणस्तय सुधाय सम्फन्धभा ऩयाभिा बरने-ददने गरयएको छ।

•

प्रदे ि सयकाय य अन्तगातका बनकामहरुभा ऩरयषद य TVET कामाक्रभहरुको सञ्चारनका राबग CTEVT
भापात सञ्चारन गरयनु ऩने धायणा ब्मक्त गरयएको छ।

•

प्रदे ि अन्तगातका अबत बफऩन्न य आवश्मकता बएको रशऺत सभूह सॊ ग कामा गने फातावयण तमाय
बएको छ।

•

प्रदे ि स्तयफाट ऩुवााधाय बनयीऺण, सीऩ ऩयीऺण, अनुगभन गने जस्ता कामाहरु सभमभै सम्ऩन्न गयी
नभूनाको रुऩभा काभ गरयएको छ।

सुधार गनुयपने पक्षहरु
•

प्रदे ि कामाारमहरुभा ऩमााप्त दऺ कभाचारयहरु बनमुशक्त तथा कभाचायी उत्प्रेयणा तथा ऺभता
अबबफृयिका कामाक्रभहरु गरयनु ऩने।

•

छोटो अवबधका ताबरभ कामाक्रभहरुको सञ्चारन प्रकृमा ऩरयभाजान गयी ऩूणरु
ा ऩेण आवश्मकताभा
आधारयत ताबरभहरु अप्रेशण्टबसऩ भोडरभा आवासीम सुबफधा ददई थोयै सॊ ख्माभा गुणस्तयीम रुऩभा
सञ्चारन गरयनु ऩने।

•

ऩयीऺा प्रणारीभा ऺभताभा आधारयत बनयन्तय भूल्माॊकन (Competency Based Continuous
Evaluation-CBCE) ऩद्दती अऩनाई आभूर ऩरयवतान गरयनु ऩने।

•

सभग्र TVET कामाक्रभहरुको गुणस्तय सुबनशितता गना केन्रभा गुणस्तय सुबनशित ईकाई (Quality
Assurance Unit) हुन ु ऩने।

•

यप्र-बडप्रोभा तहका कामाक्रभहरुको ब्मवस्थाऩन (बन्िुल्क सीबभत सॊ स्थाहरु भापात) गने,

•

कृयष-ऩिुऩारन जस्ता कामाक्रभहरुको भशजाड. तथा कामाक्रभ ऩरयभाजान गना नीबतगत बनणाम गनुऩ
ा ने,

•

प्रदे ि कामाारमराई शजम्भेवायी साथै श्रोत साधन सम्ऩन्न फनाउनु ऩने,

•

ऩरयषद अन्तगातका सफै कामाक्रभहरु(ऩरयमोजना, टीआईटीआई, स्तय) एउटै द्वाय फाट जाने सॊ यचना
फनाउनु ऩने।

अवसर, चुनौती रसामाधानका उपायहरु
अवसय

च ुनौती

साभाधानका उऩामहरु

प्राबफबधक शिऺा प्रबत सचेतना

उच्च अऩेऺा य भाग जबत

आवश्मकता यहेका बफषमभा थऩ कामाक्रभहरु

प्रमाप्त शिऺण सॊ स्थाहरुको बफस्ताय

उत्ऩाददत जनिशक्तको

फजाय भाग अध्ममन, गुणस्तय सुधाय,

बफकास

आऩूबता गना नसयकएको

फेयोजगायी

बफस्ताय गने

बफषमहरुभा ऩरयभाजान, नमाॊ बफषमहरु बरनका
राबग प्रोत्साहन गने

प्रमाप्त मुवा जनिशक्तको उऩरब्धता

अदऺ काभदायको रुऩभा

बफस्तृत अध्ममन गयी मुवा ब्मवस्थाऩनका

ऩरयषद अन्तगात उत्ऩाददत धेयै

ऩरयषद अन्तगातका

उच्चस्तयीम प्रबाव अध्ममन गयी त्महरुका

यहेका

ओझेरभा ऩये का

जनिशक्त योजगाय- स्वयोजगायमुक्त
जनस्तयभा कामाक्रभहरु बफस्ताय
गने चाहना

फायहरयने गये को

सकायात्भक काभहरु

राबग आवश्मक यणनीबत अऩनाउनु ऩने
आधायभा प्रभाशणत गने

अऩमााप्त ऩुवााधायहरुभा ऩबन

कामाक्रभ बफस्तायका राबग आवेदन आह्वान

दफाव

स्वीकृबत ददनुऩने।

कामाक्रभ स्वीकृबतका राबग

गरय प्रमाप्त गृहकामा गये य भात्र

सभमभै

स्थानीम सयकाय, बफबबन्न

साझेदायीभा कामाक्रभ

ष्ऩष्ट कामाबफबध तमाय गयी -सबभबत, प्रभुख,

सञ्चारन गना चाहेका

नबएको

कामाान्वमन गयाउनु ऩने

प्रबतष्ठानहरु साझेदायीभा कामाक्रभ
प्राबफबधक जनिशक्तको भुल्माॊकन
तथा प्रभाणीकयण

सम्फन्धन स्वीकृबतको अबधकाय
ऩरयषदभा यहेको

सञ्चारनको ष्ऩष्ट कामाबफबध
सै िाशन्तक बसकाईराई नै

आधाय भान्ने गयी प्रचरनभा
यहेको भूल्माॊकन प्रणारी

प्रशिऺक आददको बफषमभा प्रष्टऩायी कामााक्रभ
सऺभताभा आधारयत बनमबभत भुल्माॊकन
प्रणारी अवरम्फन गरयनु ऩने

मोजना, औशचत्म तथा प्रमाप्त

मोजना तमाय गरय प्रत्मेक आ. फ. भा के

थारनी गना नसयकएको

स्वीकृबत ददन सयकने सभमभै बफऻाऩन गने

गृहकामा गरय सभमभै प्रकृमा

कबत कामाक्रभ/ सॊ स्थाहरुराई थऩ सम्फन्धन

साराांश तथा सुझावहरु

ऩरयषद सुदूयऩशिभ प्रदे ि कामाारमरे खास गरय प्राबफबधक शिऺाका कामाक्रभहरुको ब्मवस्थाऩन, बफस्ताय
तथा गुणस्तय सुधायका राबग सचेतना भूरक कामाक्रभहरुको सञ्चारन, बौबतक तथा भानफीम श्रोतको राबग
सभन्वम, अन्तयकृमात्भक कामाक्रभको आमोजना, बफद्यारम ब्मवस्थाऩन सबभबत सॊ गको फैठक तथा छरपर,
प्रदे ि भन्त्रारमहरु, स्थाबनम सयकाय, उद्योग प्रबतष्ठानहरु सॊ ग सभन्वम गने कामाहरु ऩबन बनयन्तय रुऩभा
सञ्चारन

गरयएकाछन।

साभुदायमक

बफद्यारमभा

प्राबफबधक

शिऺाका

कामाक्रभ

सञ्चाबरत

प्रदे िका

बफद्यारमहरुको गुणस्तय सुधाय अबत आवस्मक यहे को सन्दबाभा मस आ.फ.को कामाक्रभ अन्तगात गुणस्तय
सुधायका राबग आवश्मक प्रमोगात्भक िैशऺक साभबग्र खरयद गना अनुदान ददइएको छ। मसराई बनयन्तयता
ददईनु ऩने दे खीन्छ बने कबतऩम शिऺण सॊ स्थाहरुभा प्रशिऺाबथाहरुको बनाा सॊ ख्मा अत्मन्त न्मून छ, मस्ता
सॊ स्थाहरुको भशजाड.को भोडाबरटी तमाय गनुऩ
ा ने, कबतऩम कामाक्रभहरु सञ्चारनको सान्दबबाकता नयहे को
दे खीन्छ, त्मस्ता कामाक्रभहरुको ऩरयभाजान गनुऩ
ा ने सोको राबग सहजीकयण गने, अनुगभन तथा परोअऩ
गने कामाराई बनयन्तयता ददन प्रदे ि कामाारमहरुभा प्रमाप्त जनिशक्त उऩरब्ध गयाउनुऩने हुन्छ। ऩरयषद
सुदूयऩशिभ प्रदे ि कामाारम सॊ ग थयऩदै गएको प्रदे िको कामा शजम्भेवायी, सुदूयऩशस्चभको बौगोबरक बफकटता,
अत्मन्त न्मून भात्राभा कभाचायी, कभाचायीहरुको ऺभता अबबफृयि तथा भोयटबेसनर मोजना हरुको कभी,
शिऺण सॊ स्थाहरुका बतिबतक तथा भानफीम ऺभता रगामत बफबबन्न च ुनौतीहरु यहे का छन मसथा प्रदे ि
कामाारमभा प्रमाप्त कभाचायीहरुको ब्मवस्थाऩन, प्राबफबधक तथा ब्मावसायमक शिऺा य ताबरभ कामाक्रभहरु
सञ्चारन स्वीकृती प्राप्त साभुदायमक सॊ स्थाहरुको भशजाड. तथा बफषम ऩरयवतानका राबग आवश्मक कामाबफबध
तमाय गनुा ऩने जस्ता कामाहरु ऩरयषद कामाारमरे सभमभै गना सरनु ऩदा छ।मसफाट गुणस्तय सुबनशितता
गना य सभमभै सेवा प्रवाह गना भद्दत ऩुग्ने छ।मस्तै साभुदायमक बफद्यारमहरुभा जाने अनुदानको बफषमभा
ऩुनबफाचाय गयी बफद्याबथाहरुराई बौचय उऩरब्ध गयाएय बन्िुल्क अध्ममन गने ब्मवस्था बभराउन सयकएभा
न्मूनतभ भाऩदण्ड ऩुगेका बफद्यारमहरुभा बफद्याथॉ सॊ ख्मा ऩबन ऩुग्ने य गुणस्तय ऩबन सुधाय हुने दे खीन्छ।
छोटो अवधीका सीऩभूरक ताबरभको सॊ ख्मा कभ गये य ताबरभ अवधी थऩ गयी आवासीम रुऩभा सम्फशन्धत
उद्योगहरु सॊ गको सहकामाभा कुनै खास खास ऩेिा-बफषमहरुभा अप्रेशण्टबसऩ ढाॉचाभा ताबरभ सञ्चारन गने य
स्वयोजगाय हुन चाहनेहरुराई प्रबफबध अनुदान सहमोग गने प्रावधान याख्न
सम्फोधन हुन सरछ अन्मथा ताबरभका राबग ताबरभ भात्र हुने हुन्छ।

सयकएभा भात्र श्रभफजायको भाग

अनुसूचीहरु
अनुसूची-१ कामाक्रभ सम्फन्धी केही तस्वीयहरु
अनुसूची-२ आर्थिक प्रतिवेदन

टीबेट सचेतनाभूरक कामाक्रभहरु, अन्तयकृमात्भक कामाक्रभ हरु

भाननीम भुख्मभन्त्री, साभाशजक बफकास भन्त्री तथा प्रदे ि मोजना आमोगका भा. सदश्म सयहतको
उऩशस्थतीभा टे रस प्राचामाहरुको ऺभता अबबभुखीकयण गोष्ठी

स्थानीम तहभा प्राबफबधक शिऺाको मोजना तजुभ
ा ा गोष्ठीभा ऩरयषद, प्रदे ि कामाारमरे सहजीकयण गदै

गुणस्तयीम प्राबफबधक शिऺाका राबग शिऺण सॊ स्थाहरुको बबु भका बफषमभा अबबभुखीकयण

बफबबन्न स्टे जभा बनभााणाबधन प्रदे ि कामाारमको बवन

भभात गरयएको ऩुयानो बवन, कभाचायी आवास तथा अबतथी गृहको रुऩभा प्रमोगभा ल्माईएको छ।

नव बनबभात ऩरयषद सुदूयऩशिभ प्रदे ि कामाारम बवन

