
नेपाल सरकार 

व्यावसाययक यिक्षा तथा तायलम अयिवृयि पररयोजना दोस्रो 

बुिनगर, काठमाण्डौ 

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र यनयमावलीको यनयम ३ बमोयजम 

साववजयनक गररएको यववरण 

सूचना साववजयनक गने यनकायको नाम: व्यावसाययक यिक्षा तथा तायलम अयिवृयि पररयोजना 

दोस्रो बुिनगर, काठमाण्डौ 

सूचना साववजयनक गरेको अवयध: २०७४।०७।०१ देयि २०७४।०९।३० सम्म 

 

१.  पररयोजनाको स्वरूप र प्रकृयत 

व्यवसाययक यिक्षा तथा तायिम अयिवयृि परियोजना पयििो चिणको सफि काययन्यन पश्चात नेपाि 

सिकाि, यिक्षा मन्रािय अन्तर्यत यिक्षा सेवा, िाजपराङ्यकत प्रथम श्रेणी, सि सयचव,  परियोजना 

यनर्दिेकको नेरतृ्वमा यस परियोजना सञ्चािन ििैिकेो छ । व्यावसाययक यिक्षा तथा तायिम अयिवयृि 

पारियोजना नेपािमा प्रायवयिक यिक्षा तथा व्यवसाययक तायिम प्रणािीिाई सदुृढीकिण र्र्द ैर्णुस्तिीय 

तायिम काययक्रममा पछायि पिेका यवुािरूको पि ुँच बढाउुँर्द ै र्दक्ष ि िोजर्ाि योग्य श्रमको पपरयतयिाई 

यवस्ताि र्नय िो । यिक्षा सयचवको अध्यक्षतामा यवयिन्न मन्रािय ि सिकािी यनकायका प्रयतयनिीिरू ििकेो 

परियोजना कायायन्वयन सयमयत ििकेो छ । प्रयवयिक यिक्षा तथा व्यावसाययक तायिम परिषर्दको सर्दस्य 

सयचवको अध्यक्षतामा सिकािी ि नीयज क्षेरका प्रयवयिक तथा व्यावसाययक तायिम यविेषज्ञ ि यस क्षेरका 

अभ्यासकतायिरू समेत ििकेो एक प्रायवयिक सल्िािकाि सयमयतिे यस परियोजनािाई प्रायवयिक सियोर् 

र्रििकेो छ । 

 

क. पररयोजनाको पररचय: 

नेपाि सिकाि ि यवश्व बैंकबीच सन २०१८ जनविी २१ मा सम्झौतामा िस्ताक्षि िई ५ वष ेयिक्षा मन्रािय 

अन्तिर्त ििने र्रि व्यावसाययक यिक्षा तथा तायिम अयिवयृध्र्द (ईिने्ट) परियोजना र्दोस्रो कायायन्वयन र्नय 

सिमत िएको यथयो । यसै अनसुाि यस परियोजनाको अवयि सन २०१८ र्दखेी २०२२ सम्म ििने छ । यस 

परियोजनाको मखु्य रुपमा प्रायवयिक यिक्षा तथा व्यावसाययक तायिम सदुृढ बनाउन ि उपेयक्षत वर्य एवम ्

र्दरु्यम तथा यपछयिएका के्षरमा बसोबास र्ने यवुािाई यविषे ियक्षत र्िी व्यावसाययक तायिम तथा 

प्रायवयिक यिक्षाको पि ुँच बढाउन सियोर् र्ने काययक्रम छ । परियोजनाको समग्र काययनवयन व्यवस्थापन 

तथा यनर्दिेन र्ने काम यिक्षा मन्राियको छ ।  

ि. पररयोजनाको उदे्दश्य: 

सीपयकु्त तथा िोजर्ाि उन्मखु जनियक्तको पपरयतय बढाउन र्णुस्तिीय तायिमको पि ुँच यवस्ताि र्नुय ि 

नेपािमा प्रायवयिक तथा व्यावसाययक यिक्षा ि तायिम पियतको सदुृढ बनाउन ुयस परियोजनाको मखु्य 

उद्दशे्य ििकेो छ । 



ग. पररयोजनाको लक्ष्य: 

व्यावसाययक तायिमिाई िोजर्ािीसुँर् पवि र्िी नयतजामखुी प्रयतफिका िायर् प्रायवयिक यिक्षा तथा 

व्यावसाययक तायिम प्रणािीको काययसम्पार्दन क्षमता ि जवाफर्दयेितामा जोि यर्दने यो परियोजनाको मखु्य 

उद्दशे्य िो । तायिममा समावेिीकिणको पिािमा नेपािमा प्रायवयिक यिक्षा तथा व्यावसाययक तायिम 

पियतिाई सदुृढ र्र्द ैअपाङ्र्ता िएका, िोपोन्मखु, सीमान्तकृत, जनजायत, र्दयित, मयििािरु ि र्रिव 

तथा यपछायिएका ियक्षत समरिका यवुािरुको तायिममा पिुँच बढाउर्द ैिोजर्ाि योग्य श्रमियक्त तयाि र्नुय 

यस परियोजनाको िक्ष्य िो । 

 

२. कमवचारी संख्या र कायव यववरण: 

यस परियोजनामा िाि जम्मा २३ जना कमयचािी काययित ििकेो ि यवविण यस प्रकाि छ : 

 

क्र

स 

नाम, थि श्रेणी पर्द कायय यवविण 

१ श्री टेकनािायण पाण्िे िा.प. प्रथम परियोजना यनर्दिेक 

परियोजना कायायन्वयन ि अनरु्मन तथा 

मरल्याङ्कन सम्मका सम्परणय  

काययक्रमिरूिाई सङ्र्यित ि 

व्यवयस्थत र्ने, सिकािी सङ्र्िन, 

बाह्य संस्था, र्दात ृयनकायिरूसुँर्को 

अन्तियक्रयामा परियोजना प्रयतयनयित्व 

र्ने, तोयकएका काम एवम ्काययक्रम 

कायायन्वयनको सयुनयश्चत र्ने, 

पवश्यक प्रायवयिक एवम ्यवत्तीय 

स्रोतिरूको उपिब्िता ि 

प्रिावकािीताको सयुनयश्चत र्ने जस्ता 

काययिाि बिन र्िी परियोजना 

सयचवाियिाई समग्र नेततृ्व प्रर्दान र्ने 

। 

२ श्री यर्दनेि खनाि िा.प. यितीय 
परियोजना 

उप-यनर्दिेक 

पारियोजनाका काययक्रमिरूको 

अनरु्मन र्ने तथा परियोजना 

यनर्दिेकिाई सियोर् र्ने । 

३ श्री घनश्याम खनाि िा.प. प्रथम उप-सयचव 

यवत्तीय व्यवस्थापन सरचना प्रणािीको 

स्थापना र्िी  यवत्तीय व्यवस्थापन 

काययको नेततृ्व र्न े। 



४ श्री सजुनिाज खनाि िा.प. यितीय उप-सयचव 

छोटो अवयिको तायिम व्यवस्थापन 

सम्वन्िी कायय ि परियोजना उप-

यनर्दिेकिाई सियोर् र्ने । 

५ श्री ियवप्रसार्द िमाय िा.प. यितीय उप-सयचव 

परियोजनाको काययक्रम ि बजटे यनमायण 

र्ने, परियोजनासुँर् सम्बयन्ित 

सरचकिरू तयाि तथा परियोजना उप-

यनर्दिेकिाई सियोर् र्ने ।  

६ श्री िोिाकि न्यौपाने िा.प. ततृीय प्रो. अयिकृत 
खरिर्द योजना तयाि र्िी व्यवस्थापन 

र्ने । 

७ श्री केमनाथ उप्रती िा.प. ततृीय िेखा अयिकृत 
र्दयैनक यवत्तीय व्यवस्थापन कायय 

संञ्चािन र्ने । 

८ श्री ियि पोख्रिे िा.प. ततृीय अनरु्मन अयिकृत 
छोटो अवयिको तायिम ि तायिम 

अनरु्मन सम्वन्िी कायय  र्ने । 

९ श्री नेरनािायण पौिेि िा.प. ततृीय अनरु्मन अयिकृत 

काययसम्पार्दन अनरु्दान, तायिम 

अनरु्मन, सरचना तथा नोिि अयिकृत 

सम्वन्िीत कायय 

१० श्री पावयती कुमािी िमाय िा.प. ततृीय अनरु्मन अयिकृत 
छारवयृत ि तायिम अनरु्मन सम्बन्िीत 

कायय र्ने । 

११ श्री यटयकन्र िाज िट्ट िा.प. ततृीय अनरु्मन अयिकृत 
योजना तथा काययक्रम सम्बयन्ित कायय 

र्ने । 

१२ श्री अचतुप्रसार्द खिेि िा.प.अनं.प्रथम 
प्रिासयनक 

सिायक 

प्रिासयनक सिायकको कायय र्ने । 

१३ श्री कृष्ण जोिी िा.प.अनं.प्रथम अनरु्मन सिायक अनरु्मन सिायकको कायय र्ने ।  

१४ श्री यििषा सवुरे्दी िा.प.अनं. प्रथम कम््यरटि अपिेटि 
िले्प िेक्स ि परियोजना यनर्दिेकको 

सयचविय व्यवस्थापन र्ने । 

१५ श्री कृष्णप्रसार्द पौिेि िा.प.अनं. प्रथम सरचना सिायक सरचना सिायकको कायय र्ने । 

१६ श्री र्ोयवन्र्द वजर्ाई िा.प.अनं. प्रथम कम््यरटि अपिेटि कम््यरटि अपिेटि कायय र्ने । 

१७ श्री प्रयमिा िजुिे िा.प.अनं. प्रथम फा. म.े सिायक िेखा सिायकको कायय र्ने । 

१८ श्री निेिचन्र खनाि िा.प.अनं. प्रथम िो. टे. सिायक 
िोकेिनि टेयक्नकि सिायकको कायय 

र्ने । 

१९ 
श्री िाजकुमाि 

अयिकािी 
श्रेणीयवयिन सवािी चािक 

सवािी चिाउने 



२० श्री यिवप्रसार्द िट्ट श्रेणीयवयिन सवािी चािक सवािी चिाउने 

२१ श्री यििामाया तामाङ श्रेणीयवयिन कायायिय सियोर्ी कायायिय सियोर्ीको कायय र्ने 

२२ श्री चन्रविार्दिु तामाङ श्रेणीयवयिन कायायिय सियोर्ी कायायिय सियोर्ीको कायय र्ने 

२३ श्री पिुण चौििी श्रेणीयवयिन कायायिय सियोर्ी कायायिय सियोर्ीको कायय र्ने 

 

३. पररयोजनाबाट प्रदान गररने सेवाहरू:  

परियोजनािे प्रर्दान र्ने सेवािरू यसप्रकाि छन:- 

क) प्रायवयिक यिक्षा तथा व्यावसययक तायिमसुँर् सम्बयव्ित यवद्यमान काययक्रमिाई सियोर् परु् याउने ि 
उक्त संस्थामा काययित कमयचािीको क्षमता अयिवयृि र्ने, 

ख) प्रायवयिक यिक्षामा सिुािका िायर् तायिम प्रर्दायक संस्थािरूको क्षमता अयियि र्ने, 

र्) छोटो अवयिको व्यावसाययक तायिम ि परवय यसकाई प्रमायणकतणमा सियोर् ि 

घ) परियोजना व्यवस्थापन, अनरु्मन ि मरल्याङ्कन । 

ङ) िौचिमा पिारित तायिम ४००० ि नयतजामा पिारित तायिम १२००० जनािाई चयिििकेो ।  

 

४. सेवा प्रदान गने यनकायको िािा र यजम्मेवारी अयधकारी: 

यस सम्वन्िमा माथी तायिकामा उल्िेयखत अनसुाि  ि ने छ । 

 

५. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवधी: 

यस परियोजनाबाट सेवा यिर्दा कानरनमा तोयकए बमोयजम बािके कुनै र्दस्तिु िाग्ने छैन साथै सेवा प्राप्त र्ने 

अविी प्रयकया परु्केोमा सोयि यर्दन ििकेो छ । 

 

६. यनणवय गने प्रयकया र अयधकारी: 

सम्वयन्ित िाखाको अनरु्मन अयिकृतबाट यट्पणी उिान र्िी यवषयवस्तकुो संवरे्दनयििता पिािमा 

वढीमा ४ तिमा यनणयय ि ने ।  

७. यनणवय उपर उजुरी सुन्ने अयधकारी: 

सम्वयन्ित यनणयय र्ने ति ि अयिकािी िन्र्दा एक ति माथील्िो अयिकािी ि ने छ । 

 

८. सम्पादन गरेको कामको यववरण:  

यस परियोजनािे सम्पार्दन र्रिििकेा काययिरू यस प्रकाि छन:- 

 योजना ि काययक्रम यवकास तथा कायायन्वयन  

 तायिम तथा िोजर्ाि प्रर्दान संस्थािरु माफय त छोटो अवयिको तायिम सञ्चािन र्ने 

 परियोजना काययक्रमिरु कायायन्वयनको सयुनयश्चतता र्नय सम्वयन्ित यनकाय ि कमयचािी यवच 

समन्वय र्ने 

 काययसम्पार्दन अनरु्दान यवतिण 

 प्रायवयिक प्रवयेिका तथा यि्िोमा ति यवद्याथीिाई छारवयृत्त यवतिण 



 संस्थार्त व्यवस्थापन क्षमता सढृुढीकिणमा सियोर् 

 अनरु्मन ि मलु्याङ्कन 

 पयथयक व्यावस्थापन  

 सम्वयन्ित प्रायवयिक यनकायसुँर् सिकायय  

९. सूचना अयधकारी र प्रमुिको नाम र पद: 

सरचना अयिकृत: नेरनािायाण पौिेि        पर्द: अनरु्मन अयिकृत 

परियोजना प्रमखु: टेकनािायण पाण्िे         पर्द: परियोजना यनर्दिेक 

 

१०. ऐन, यनयम, यवयनयम वा यनदेयिकाको सुची: 

www.event.gov.np, Publication/ Reports मा यक्िक र्नुयिोिा । 

 

११. आम्दानी, िचव तथा आयथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावयधक यववरण: 

www.event.gov.np, Notice मा यक्िक र्नुयिोिा । 

 


