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�ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद् 
आ�थर्क बषर् २०७५/०७६ मा सम्पादन ग�रने कायर्�म/��याकलापहरु 

 
�स नं मखु्य मखु्य ��याकलापहरु िजम्मेवार� �नकाय कायर्न्वयन गन� �कृया  अपेिक्षत उपलिव्ध 

 �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा एवं ताल�मको 
�वकास र �बस्तार 

   

१.  पहुँच नपगुकेा २०० स्थानीय तहलाई सम्बोधन 
हनुे गर� सामदुा�यक �व�ालयमा �ा�व�धक िशक्षा 
कायर्�म संचालन गन�। 

सामदुा�यक �व�ालयमा 
�ा�व�धक िशक्षा, सूचना 
तथा अनसुन्धान महाशाखा  

१. �स्तावना आव्हान 

२. सम्भाव्यता अध्ययन 

३. आशयप� �दान 

४. पूवार्धार �न�रक्षण 

५. कायर्�म स्वीकृ�त 

६. कायर्�म स�ालन 

७. अनगुमन तथा मूल्यांकन  

�ा�व�धक िशक्षाको पहुँच �वस्तार 
 

२.  संचालनमा रहेका आ��क िशक्षालय, बह-ु
�ा�व�धक िशक्षालयहरुमा थप कायर्�म सचालन 
गन�। 

पो�लटेिक्नक महाशाखा, 
�ा�व�धक िशक्षालय 
पो�लटेिक्नक ईिन्�च्यूट 

१. आवश्यकता प�हचान 

२. पूवार्धारको व्यवस्था 
३. जनशि� व्यवस्थापन 

४. कायर्�म स्वीकृ�त 

५. कायर्�म स�ालन  

संचालनमा रहेका आ��क िशक्षालय/ 

पो�लटेिक्नकहरुको स्तरो�ती भै �डप्लोमा तथा 
�टएसएलसी तहका थप कायर्�महरु संचालन भएको 
हनु।े 
 

३.  हाल संचालनमा रहेका आ��क िशक्षालय, वह-ु
�ा�व�धक िशक्षालयहरुको स्तरो�ती गर� हरेक 
�देशमा एक एक बटा नमूना वह-ु�ा�व�धक 
िशक्षालय स्थापना गन�। 

पो�लटेिक्नक महाशाखा 
सूचना तथा अनसुन्धान 
महाशाखा 
 
 
 
 

१. सम्भाव्यता अध्ययन 

२. �स्ताव (Proposal) तयार 

३. Education Brief तयार 

४. बजटे य�कन गर� कायर्�म ग�त�व�ध स�ालन 

हरेक �देशमा एक एक बटा 
नमूना पो�लटेिक्नक ई��च्यूट स्थापनाभै प�रषद् बाट 
�दान ग�रने सेवाहरु (�डप्लोमा, �ा�व�धक 
एस.एल.सी. सीपमूलक ताल�म, सीप पर�क्षण पर�क्षा 
र �िशक्षक �िशक्षण ताल�म) एकै छानामनुीबाट 
�दान गन�।     

४.  हरेक महानगरपाल�कासंग साझेदार� स्वरुपमा 
म�हला वह�ुा�व�धक िशक्षालयको स्थापनाथर् 
पूवार्धार अध्ययन गन�।  

पो�लटेिक्नक, सूचना 
तथा अनसुन्धान 
महाशाखा 

१. सम्विन्धत पदा�धकार�हरुसगँ अन्त��र् या 
२. महानगरपाल�काहरुलाई �स्ताव तयार गनर् �ा�व�धक 

सहयोग गन�।  

३. �ा� �स्तावको आधारमा Education Brief तयार गन�।  

महानगरपाल�काहरुमा सू�ालन गन�  कायर्�महरु 
ए�कन गर� Education Brief तयार हनु।े  

५.  पहुँच नपगुकेा थप १४ बटा स्थानीय तहमा 
आ��क �ा�व�धक िशक्षालय स्थापना गन�।           
    

पो�लटेिक्नक, �ा�व�धक 
महाशाखा, सूचना तथा 
अनसुन्धान महाशाखा 

१. प�रषद्का आ��क �ा�व�धक िशक्षालयहरुको नक्शांकन 
गन�। 

२. भगुोल, जनसंख्या, आवश्यकता र ज�मनको उपलब्धताको 
आधारमा पहुँच नपगुेका स्थानीय तहको सहयोग र 

�ा�व�धक िशक्षाको पहुँच नपगुेका थप १४ बटा 
स्थानीय तहमा �ा�व�धक िशक्षालय स्थापना हनु।े          
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�स नं मखु्य मखु्य ��याकलापहरु िजम्मेवार� �नकाय कायर्न्वयन गन� �कृया  अपेिक्षत उपलिव्ध 
सहकायर्मा आ��क �ा�व�धक िशक्षालय स्थापना गन�।   

६.  ४२,००० जनालाई रोजगारउन्मखु छोटा 
अव�धका व्यावसा�यक ताल�म संचालन र सीप 
�मािणकरण गन�। 

प�रषद् �ादेिशक 

कायार्लय, �ा�व�धक 
िशक्षालय पो�लटेिक्नक 
इिन्�च्यटु 
सामदुाियक िवद्यालय 

आं�गक, साझेदार� र सामदुा�यक �व�ालयहरु माफर् त छोटो 
अव�धको सीपमूलक ताल�म कायर्�मको कायर्�व�धको आधारमाः   

१. स्थानीय तहमा आवश्यकता प�हचान 

२. आवश्यकताको आधारमा पा��म �नमार्ण 

३. �िशक्षाथ� छनोट (एक समूहमा २० जना का दरले 
परर्िशक्षण �दइने गर� सहभा�ग छनोट गन�) 

४. ताल�म कायर्�म स�ालन 

५. अनगुमन तथा मूल्यांकन 

६. सीप पर�क्षण र �माणीकरण 

स्थानीय श्रम बजारको माग अनसुार  सीपय�ु 

जनशि� तयार हनुकुा साथै �िशक्षाथ�हरुमा 
उ�मिशलताको �वकास भै रोजगार�को सजृना भएको 
हनुे ।  

७.  अ�िेन्टसीप सम्वन्धी कायर्�व�ध �नमार्णका साथै 
उ�ोगमा काम गन� कामदारहरुलाइ सीप 
अ�भव�ृ� ताल�म संचालन गन�। 

माध्य�मक �व�ालयका िशक्षकहरुलाई बिृ� मागर् 
�नद�शन ताल�म संचालन गन� । 

ताल�म �वकास महाशाखा १. अ�िेन्टसीप सम्वन्धी कायर्�व�ध �नमार्ण 

२. अ�िेन्ट�सप कायर्�म संचालन गनर् संस्थाहरु संग सम्झौता  

३. अ�िेन्ट�सप कायर्�म संचालन कायर्�व�ध अनसुार �िशक्षण 
संचालन गराउन े

४. उ�ोगमा काम गन� कामदारहरुलाइ सीप अ�भव�ृ� ताल�म 
संचालन गन�। 

५. कायर्गत ता�लम स�हतका सीपमूलक ता�लम संचालन गन� 
६. माध्य�मक स्तरमा अध्ययनरत �बध्या�थर्हरुलाई बिृ� 

अ�भमिुखकरण गनर् िशक्षकहरु लाई "बिृ� मागर् �नद�शन" 
ता�लम �दन।े 
 

सम्बिन्धत �िशक्षण केन्� र उ�ोग व्यावसायहरु मा न ै    
�ा� गर� सीप, ज्ञान र मनोव�ृत �वकास भएका दक्ष 

�ा�व�धक जनशि� उपलब्ध हनुे ।  
माध्य�मकस्तरमा अध्ययनरत �ब�ा�थर्हरुमा �ा�व�धक   
िशक्षा र ता�लमको �बषयमा जानकार� हनुकुा साथै ब    
सचेतना जागतृ हनु।े 

 

८.  �ा�व�धक िशक्षामा द�लत, मसुलमान तथा �वप� 
वगर्को समतामूलक पहँूचका ला�ग संस्थागत 
पहँूच नपगुकेा स्थानीय तहलाई �ाथ�मकता �दन े
गर� �ा�व�धक िशक्षा कायर्�म अध्ययनको ला�ग 
छा�व�ृत �दान गन�। 

पर�क्षा �नयन्�ण 
कायार्लय, �ा�व�धक 
महाशाखा र �ादेिशक 
कायार्लय 

१. Proxy Mean Test (PMT) फारामको व्यवस्था गन� 
२. PMT को माध्यम बाट लिक्षत वगर् प�हचान गन�। 

३. छा�विृ� �दान गन�।   

�ा�व�धक िशक्षाको समतामूलक पहँूच �वस्तारका 
ला�ग द�लत, मसुलमान तथा �वप� वगर्का 
समूहहरुले छा�व�ृत �ा� गर� अध्ययन गन�।  

 गणुस्तर अ�भव�ृ�    

९.  गणुस्तर स�ुनिश् चतता �ारुप �नमार्ण गन�।  

  

�ा�व�धक महाशाखा, 
सक्षमता  
प�रयोजना  

१. �ारुप तजुर्मा गनर् क�म�ट गठन गन�।  

२. क�म�ट माफर् त �ारुप �नमार्ण गन�। 

३. �ारूप कायार्न्वयनमा लैजान।े   

�ा�व�धक िशक्षा र व्यावसा�यक ताल�मको �वकास र 
�वस्तारका साथै गणुस्तर�यता कायम गनर्  गणुस्तर 
स�ुनिश् चतता �ारुप �नमार्ण हनु।े 
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१०.  संचा�लत कायर्�मको अनगुमन तथा मूल्या�न 

गन�। 
 

�ा�व�धक, पो�लटेिक्नक र 
सामदुा�यक �व�ालयमा 
�ा�व�धक िशक्षा र स्तर 
�नधार्रण महाशाखा  

१. अनगुमन तथा मूल्या�न फारमहरु प�रमाजर्न गन�।  

२. अनगुमन तथा मूल्या�न कायर्�व�ध �नमार्ण गन�। 

३. अनगुमन तथा मूल्या�न टोल� गठन गन�।  

४. अनगुमन तथा मूल्या�न गन�।   

संचा�लत कायर्�महरुको गणुस्तर स�ुनि�तताको 
ला�ग किम्तमा वषर्को एक पटक अनगुमन तथा  
मूल्याकंन भएको हनु।े 

अनगुमन तथा मलु्या�न ��तवेदनको आधारमा संस्था 
न�वकरण भएको हनु।े   

११.  �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म 
गणुस्तर स�ुनि�तताका ला�ग ४००० 
�िशक्षक/कमर्चार�हरुलाई आवश्यक ताल�म 
�दान गन� ।  

�ा�व�धक �िशक्षण 
��त�ान, �ा�व�धक 
महाशाखा, �ा�व�धक 
िशक्षालय, पो�लटेिक्नक 
र सामदुा�यक �व�ालय 

१. आवश्यकता प�हचान 

२. आवश्यकताको आधारमा �िशक्षण �व�ध, �व�ालय 
व्यवस्थापन लगायतका  ताल�म कायर्�म स�ालन 

३. ताल�म �ा� �िशक्षकहरुको अ�भलेख व्यवस्थापन  

ताल�म �ा� दक्ष �िशक्षकहरूबाट �िशक्षण भएको 
स�ुनि�त हनुे । 

 पूवार्धार �वकासः    

१२.  �नमाणार्�धन अवस्थामा रहेका बह-ु�ा�व�धक 
िशक्षालयको भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण कायर् 
सम्प� गन�। 

 

नया ँ बह-ु�ा�व�धक िशक्षालयको शैिक्षक भवन 
�नमार्ण कायर्को थालनी गन� ।  
 

भवन �नमार्णका पूवर् तयार� गनुर्पन� 
िश�ालय/पोिलटेिक्नकह�माः 

• कािलगण्डक� पोिलटेिक्नक ईि�च्यटु , पटु्टार तनह� ँ 

• जी पी  पोिलटेिक्नक इिन्�च्यटु , किपलबस्तु 

• प्रािविधक िश�ालय, चौरजहारी, �कुम 

• नेत्रलाल अभागी प्रािविधक िश�ालय, 

खलङ्गा, सल्यान 

• पञ्चकोशी प्रािविधक िश�ालय, दलु्ल,ु दलेैख  

• प्रािविधक िश�ालय, अठला, बझाङ्ग 

• प्रािविधक िश�ालय, ननुथला, खोटाङ्ग  

• प्रािविधक िश�ालय, बिदर्वास,महो�री 

• प्रािविधक िश�ालय, माडी, िचतवन 

पो�लटेिक्नक महाशाखा १. �नमार्णा�धक बह-ु�ा�व�धक िशक्षालयहरुको �नमार्णकायर् लाई 
�त�ता �दन े

२. �नमार्ण गनुर्पन� िशक्षालय/बह-ु�ा�व�धक िशक्षालयहरुको 
�नमार्ण गनर् जग्गा �ा�� गन�।  

३. Education Brief तयार गन�।  

४. �नमार्ण कायर्को ला�ग बजटे व्यवस्था गन�।  

५. �नमार्ण कायर् थालनी गन�।  
 

�नमाणार्�धन अवस्थामा रहेका १४ बटा बह-ु
�ा�व�धक िशक्षालयको शैिक्षक भवन तथा अन्य 
भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण कायर् सम्प� हनु।े 

जग्गा �ा�ी ग�र �नमाण गर�न ु पन� िशक्षालय/बह-ु
�ा�व�धक िशक्षालयहरुको �नमार्ण कायर्को थालनी 
भएको हनु।े  
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• वािलङ्ग प्रािविधक िश�ालय, वािलङ्ग, 
स्याङ्गजा  

• िकसान प्रािविधक िश�ालय, चापाकोट, 
स्याङ्गजा 

 पा��म �नमार्ण/प�रमाजर्नः    
१३.  न�वनतम ज्ञान र ��व�धसंग सम्बिन्धत छोटा 

तथा लामो अव�धका कायर्�महरुको पा��म 
�नमार्ण तथा प�रमाजर्न गन�। 

पा��म महाशाखा, 
�ादेिशक कायार्लय 

१. आवश्यकता प�हचान 

२. आवश्यकता अनसुार स�ालनमा रहेका पा��महरुको 
प�रमाजर्न 

३. नयाँ पा��महरुको �नमार्ण 

समय सान्दर्�भक न�वनतम ज्ञान र ��व�धसगँ 
सम्बिन्धत पा��म तयार 

१४.  सहकायर् र सम्वन्ध �वस्तारः 
उ�ोगमा कायर्रत जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� 
गन�।  

ताल�म �वकास महाशाखा, 
उ�ोग व्यावसायका 
पेशागत महासंघ 

१. आवश्यक कानूनी आधार तयार गनर् पहल 

२. आवश्यकता प�हचान 

३. आवश्यकता अनसुार पा��म �नमार्ण तथा प�रमाजर्न 

४. कायर्स्थलमा ताल�म स�ालनको ला�ग आवश्यक �ोत 
साधनको व्यवस्थापन 

५. ताल�म स�ालन 

कायर्रत जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� भै 
रोजगारदाताको आवश्यकता अनसुार सीप, ज्ञान र 
मनोव�ृत भएका दक्ष �ा�व�धक जनशि� उपलब्ध 
हनुे । 

१५.  रा��य व्यावसा�यक योग्यता �णाल� (NVQS) 
स्थापना 
रा��य व्यावसा�यक योग्यता �ारुप (एन भी क्यू  
एफ) सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तजुर्मा गन� ।  

रा��य सीप पर�क्षण 
स�म�त  

१. रा��य ब्यवसा�यक योग्यता �ारुप �नमार्ण 

२. सरोकारवालाहरुसगँ छलफल तथा सझुाव संकलन 

३. �ा� सझुाव अनसुार प�रमाजर्न  

४. रा��य ब्यवसा�यक योग्यता �ारुप स्वीकृत 

५. आवश्यक कानूनी आधार �नमार्ण 

रा��य ब्यवसा�यक योग्यता �ारुप तयार भै लाग ुहनु े
।  

१६.  सीप �माणीकरण: 

पूवर् �सकाईको मा�यता तथा छोटो अव�धका 
ताल�ममा �िशक्षाथ�हरुको सीप प�रक्षण तथा 
�मािणकरण 

रा��य सीप पर�क्षण 
स�म�त 

१. सूचना �काशन तथा आवेदन फाराम संकलन 

२. सीप पर�क्षण व्यवस्थापन तथा स�ालन 

३. न�तजा �काशन र �मािणकरण 

सीपको प�रक्षण तथा �मािणकरण भएको हनुछे।  

१७.  मानव संसाधन योजनाः 
प�रषद्को संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) 
सव�क्षण गन�।  

�शासन महाशाखा १. सव�क्षण टोल� गठन 

२. आवश्यकता अनसुार �वज्ञहरुको परामशर् 
३. प�रषद्को संगठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण सम्प�  

४. ��तवेदन तयार गर� कायार्न्वयनको ला�ग �सफा�रश  

संघीय संरचना अनसुार प�रषद्को संगठन तथा 
व्यवस्थापन सव�क्षण ��तवेदन �ा� हनु।े 

१८.  रणनी�तक योजनाः 
प�रषद्को ५ वष� रणनी�तक योजना (२०१९-
२३) �नमार्ण गन�।  

नी�त �नधार्रण तथा 
योजना महाशाखा 

१. रणनी�तक योजना (२०१४-१८)को स�मक्षा 
२. रणनी�तक योजना �नमार्ण गनर् व्यवस्थापक/कमर्चार�हरुको 

क्षमता अ�भव�ृ� 

३. रणनी�तक योजना (२०१९-२३) तयार गनर् टोल� गठन 

प�रषद् र अन्तर्गतका आ�गक िशक्षालयहरु समेतको 
५ वष� रणनी�त योजना तयार भएको हनुछे। 
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�स नं मखु्य मखु्य ��याकलापहरु िजम्मेवार� �नकाय कायर्न्वयन गन� �कृया  अपेिक्षत उपलिव्ध 
४. आवश्यकता अनसुार परामशर् 
५. सरोकारवालाहरुसगँ छलफल 

६. रणनी�तक योजना (२०१९-२३) तयार  
 अध्ययन अनसुन्धान    

१९.  सामदुा�यक �व�ालयमा �ा�व�धक िशक्षा 
कायर्�मको �दगोपन सम्बन्धी अध्ययन गन�। 

सूचना तथा 
अनसुन्धना 
महाशाखा, सामदुा�यक 
�व�ालयमा �ा�व�धक 
िशक्षा महाशाखा, स्तर 
�नधार्रण महाशाखा  

१. अध्ययन टोल� गठन 

२. आवश्यकता अनसुार �वज्ञहरुको परामशर् 
३. अध्ययन कायर् सम्प� 

४. ��तवेदन पेश 

सामदुा�यक �व�ालयमा �ा�व�धक िशक्षाको �वस्तार, 

गणुस्तर, �ोतको व्यवस्थापन र �दगोपन सम्बन्धमा 
ग�रएको अध्ययन ��तवेदन �ा� हनु।े 

२०.  प�रषद्सगँ स्वीकृ�त �लएर संचालनमा रहेका 
िशक्षालयहरुको नक्शांकन  गन�।  

सूचना तथा 
अनसुन्धना 
महाशाखा 

१. नक्शांकन कायर् टोल� गठन 

२. आवश्यकता अनसुार �वज्ञहरुको परामशर् 
३. नक्शांकन कायर् सम्प� 

िशक्षालयहरु र स�ा�लत कायर्�महरुको अ�ाव�धक 
�ववरण प�रषद्को वेभसाइटमा रािखएको हनुछे। 

२१.  �ा�व�धक िशक्षाको पहुँच नपगुेको स्थानीय तहमा 
आवश्यकताको आधारमा सहकार�, साझेदार�, 
�नजी के्ष�लाई समेत सहभागी गराई �ा�व�धक 
िशक्षाका कायर्�महरु �वस्तार गनर् सम्भाव्यता 
अध्ययन, अनसुन्धान गन� ।                                                         

सूचना तथा 
अनसुन्धना 
महाशाखा, 
पो�लटेिक्नक महाशाखा 

१. अध्ययन टोल� गठन 

२. आवश्यकता अनसुार �वज्ञहरुको परामशर् 
३. अध्ययन कायर् सम्प� 

४. ��तवेदन पेश 

सहकार�, साझेदार� र �नजी के्ष�लाई समेत सहभागी 
गराई कायर्�म �वस्तारका ला�ग सम्भाव्यता 
अध्ययन, अनसुन्धान कायर्हरु सम्प� हनुे                                                       

२२.  स्थानीय तहहरुमा आवश्यकताका आधारमा 
न�वनतम ज्ञान र ��व�धसंग सम्बिन्धत �ा�व�धक 
िशक्षाका कायर्�महरु साझेदार� स्वरुपमा 
संचालन  गनर् सम्भाव्यता अध्ययन, अनसुन्धान, 

परामशर्  

सूचना तथा 
अनसुन्धना 
महाशाखा, 
पो�लटेिक्नक महाशाखा 

१. अध्ययन टोल� गठन 

२. आवश्यकता अनसुार �वज्ञहरुको परामशर् 
३. अध्ययन कायर् सम्प� 

४. ��तवेदन पेश 

स्था�नय आवश्यकता अनसुारका �ा�व�धक िशक्षा  र 
व्यावसा�यक ताल�म कायर्�म संचालन ग�रने । 

२३.  पर�क्षा व्यवस्थापनः  
�ा�व�धक िशक्षा कायर्�मको पर�क्षा संचालन 
तथा न�तजा �काशन गन�।  

पर�क्षा �नयन्�ण 
कायार्लय 

१. पर�क्षा व्यवस्थापन तथा स�ालन 

२. उ�रपिुस्तका पर�क्षण तथा न�तजा �काशन 

३. �माणप� �वतरण  

�ा�व�धक एसएलसी, �माणप� तथा �डप्लोमा तहका 
�िशक्षाथ�हरुको भनार् तथा रिज�ेशन, पर�क्षा 
संचालन, न�तजा �काशन र �माणप� �वतरण कायर् 
भएको हनुछे। 

 
 

 


