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प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधिम सीप विकाससम्बन्िी नीधत, २०६४
(२०६४।६।३ को मशन्िपरिषद्को धनर्णयबाट स्िीकृत)
विधिन्न अध्ययन तथा अनुसन्िानमा उल्िे ख िएअनुसाि विद्यािय उमेि समूहका बहुसङ्ख्यक
बािबाधिकाहरू १० कक्षासम्मको शिक्षा नै पूिा नगिी बीचै मा विद्यािय छाड्छन् । विद्याियबाट
बावहि जाने उशल्िशखत समूहका बािबाधिकाहरू आधथणक वियकिाप सञ्चािन गनण सक्षम िइसकेका
हुुँदैनन् । साक्षि िएका उशल्िशखत जनिशििाई व्यािसावयक सीपहरू प्रदान गने प्रकृधतका
सान्दधिणक अल्पकािीन ताधिम सहज रूपमा उपिब्ि निएको अिस्था छ ।
विद्यािय नगएका तथा कुनै प्राविधिक शिक्षा िा व्यािसावयक सीप ताधिमको अिसि समेत नपाएका
ियस्कहरूको सङ्ख्या समेत उल्िे ्य रूपमा िहे को छ । अझ द्वन्द्वको धसकाि िएका ि सामान्य
उत्पादनमूिक जीिनयापन गनणबाट िशञ्चत िएकािाई समेत जोड्दा परिशस्थधत अझ गम्िीि ि जवटि
िहेको दे शखन्छ । यसिी विद्याियबाट बावहरिएका, साक्षि निएका तथा विद्यािय नगएका एिम्
कुनै पधन वकधसमको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक सीप नपाएका युिा तथा ियस्क जनिशििाई
जीिन धनिाणहका िाधग आय आजणन हुने कायणमा सं िग्न गिाउन आिश्यक छ ।
यस सन्दिणमा स्िदे िी तथा िैदेशिक िोजगािीमा सं िग्न जनिशिमा उत्पादनिीि क्षमता कमीका
कािर् िोजगािीमा अनेकौँ समस्याहरू दशखएका छन् । उत्पादनिीि क्षमताको कमीका कािर्
िोजगािीका अिसि ि आय आजणनका सम्िािनाहरूमा समेत प्रधतकूि प्रिाि पिे को कािर् गरिबीको
िे खामुधन िहेको जनसङ्ख्यामा समेत अपेक्षाकृत सुिाि आउन सकेको दे शखुँदैन ।
यस परिप्रेक्षमा प्राविधिक शिक्षा ि व्यािसावयक ताधिमका अिसिहरूिाई िाविय रूपमा विस्ताि गनण
आिश्यक दे शखने छ । दे िको उत्पादनिीि जनिशििाई आिश्यकता अनुसािका व्यािसावयक
तथा पेसागत क्षेिहरूमा पयाणप्त दक्षता हाधसि हुने गिी सीपमूिक शिक्षा ि ताधिम उपिब्ि गिाउनु
आिश्यक दे शखएको छ । उत्पादनिीि, िोजगािी, स्ि–िोजगािी ि जीविकोपाजणनका िाधग न्यू नतम
अिसि प्राप्त गनणबाट समेत िशञ्चत िएकािाई यस्तो शिक्षा ि ताधिमका अिसिहरू प्राप्त गनण सहज
ि उपयुि िाताििर् तयाि गनुण ितणमान सन्दिणमा िाञ्छनीय दे शखएको छ ।
प्राविधिक

शिक्षा

तथा व्यािसावयक

ताधिमसम्बन्िी

प्रस्तुत

नीधतको

मु्य

िक्ष्य

'ताधिम

कायणिमहरूको क्षेिमा विस्ताि ि ताधिम कायणिमको सहिाधगतामा सबै क्षेिका मवहिा, दधित,
जनजाधत, मिेसी तथा विपन्न समुदायको प्रधतधनधित्ि सुधनशितताका िाधग समािेिीकिर्' िाशखएको
छ । माधथका दुिै उद्देश्यहरूिे आयमूिक काम िा पेसामा िशक्षत समूहको सं िग्नताको सम्िािनामा
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अधििृवि हुने ि यस्ता कायणिमहरू नेपािी समाजका सबै िगण ि तहहरूमा समानरूपिे वितिर्
गरिने गिी तयाि गरिने छ ।
यस नीधतअन्तगणत दे िका धबधिन्न क्षेिमा बसोिास गिे का ताधिम धिन चाहने ति िुल्क धतनण नसक्ने
सम्पूर्ण नागरिकहरूिाई िा ताधिमको पहुुँचधिि पुग्न नसकेकाहरू प्रािम्िमा आिाििूत ताधिम
(Entry training) मा सहिागी हुन सक्ने छन् । यस्तो िगणिाई उत्पादनिीि िोजगािी प्राप्त गनण
प्रोत्साहन हुने गिी आधथणक सहयोग स्िरूप विधिन्न प्रकािका छाििृशिहरू उपिब्ि गिाउने नीधत
अश्तयाि गरिने छ । यो नीधत सीप प्रशिक्षर् गनण, िोजगािीको बजािमुखी अििािर्ाको विकास ि
प्रिद्वण न गनण उन्मुख हुने छ ।यसिे ताधिम पिधतको विकास गनण गधत प्रदान गने छ जसबाट
आगामी १० िषणमा ताधिमका अिसिहरूमा ४ गुर्ा िृवि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ताधिमका नयाुँ पाठ्यिमहरूको स्िािाविक विकासिाई नेपाि व्यािसावयक योग्यता (Nepal
Vocational Qualifications) को पुनः धनधमणत पिधत (िाविय सीप पिीक्षर् सधमधत) मा समेवटने
छ । यस सधमधतिे औपचारिक पिीक्षा धिइ त्यसको प्रमार्पि उपिब्ि गिाउने नीधत अश्तयाि
गिी सबै प्रकािका व्यािसावयक ताधिमहरूको सं योजन गने छ । पिीक्षर्का िाधग कामदािको
व्यिसायको व्यािसावयक उन्नधत पथको पवहचान, प्रािशम्िक ताधिम ि ताधिमपधछको पयाणप्त
व्यािसावयक अनुिि तथा विधिन्न खािका थप ताधिमहरू (further Trainings) को समेत समग्र
रूपमा विश्लेषर् गने छ । औपचारिक िा अनौपचारिक, विद्याियधिि िा कायणगत ताधिमका क्षेिमा
धसकाइका सबै प्रकाि ि स्थानहरूिाई एउटै पिधतमा आबि गरिने छ जुन अग्रगमन ि सङ्खिमर्
दुिैका िाधग उपयोगी हुने छ । आफ्नो उत्पादनिीि क्षमता प्रदिणन गनण चाहने नागरिकहरू,
मानिीय सं िािनको विकासमा आफूिाई समवपणत गनण चाहने ताधिम प्रदायक सं स्थाहरू ि आफ्नो
उत्पादकत्ि बढाउनुका साथसाथै आफू जस्तै अन्य नागरिकहरूिाई काम ि दाम ददन चाहने
िोजगािदाताहरूका आिश्यकता ि मागिाई यो नीधतिे सम्बोिन गने छ ।
सीप विकाससम्बन्िी नीधतिे जोड ददएका पाुँच मु्य उद्देश्यहरू दे हायअनुसाि िहने छन् :
1. विस्ताि : ताधिमका अिसिहरू ि सेिाको विस्ताि गने ।
2. समािेिीकिर् ि पहुुँच:

ताधिमको आिश्यकता िएका सम्पूर् ण नागरिकहरूमा ताधिमको

पहुुँच पुयाणउने ि सबैिाई सीप धसक्ने अिसि सुधनशित गने ।
3. एकीकिर् : विधिन्न ताधिम पिधत ि ताधिम प्रदायकहरूिाई एउटै प्रर्ािीमा आबि
गने ।
4. सान्दधिणकता : ताधिमको विषयिस्तु ि ताधिमबाट प्राप्त उपिशव्िहरू (Outcome) िाई
आधथणक मागसं ग आबि गने ।
5. िगानी : प्राविधिक शिक्षा ि व्यािसावयक ताधिमको बजाििे गधत धिन सक्ने िाताििर्
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धसजणना गनणका िाधग ददगो िगानी सुधनशित गने

यस नीधतमा प्रस्तावित गरिएका उद्देश्यहरूिाई कायाणन्ियन अििम्बनका गनणका िाधग उपयुि
ठाधनएका िर्नीधतहरूिाई दे हायबमोशजमको ताधिकामा साि सङ्खक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ :
मु्य सं देिहरु

मु्य नीधतगत क्षेि

अििम्बन गरिने उपायहरु

नागरिकहरूका िाधग सबै नेपािी ताधिमका अिसिहरुमा 

िशचिोपन, धनयमन, स्िायिता,

नागरिकहरूिाई

विकेन्रीकिर् अििम्बन गरिने

मवहना

कम्तीमा

अिधिको

३ व्यापक
िोजगािीका (Expansion)

विस्ताि


सं स्थागत ि ििपदाण ताधिम

िाधग धनःिुल्क ताधिमको अिसि

प्रदायकहरूिाई

ि जीिनपयणन्त धसकाइका िाधग

प्रािशम्िक सहयोग गने

सिुल्क

ताधिमका

अिसिहरू



प्रदान हुने छन् ।

धनःिुल्क

उत्पादनको

गुर्स्तिको

सुधनशितता (िाविय व्यािसावयक
स्तिसुँग सुहाउुँदो) प्रदान गरिने


उपिोिाको हक वहत सुिशक्षत
गने तत्िका रूपमा िस्तुगत
कायणसम्पादन,
गुर्स्ति

पािदशिणता

शचह्नरूको

ि

व्यिस्था

गरिने
ताधिम प्रदायकहरूका िाधग
विधिन्न

ताधिम

सं स्थाहरूिाई
बावहरिएका

ताधिम आिश्यक पने 

प्रदायक सबै नागरिकका िाधग

न्यू नतम

सुवििाबाट

िशञ्चत

समूहका नागरिकहरूका िाधग

विद्याियबाट पहुुँचको सुधनशितता

प्रशिक्षर् िुल्क ि धनिाणह ििा

िाधग ि समािेिीकिर्
सीप विकास गने काममा सहयोग (Inclusion and access) 

सुधनशित गरिने

गनण

िाधग पूि ण धसकाइको अनुिििाई

ि

युिाहरूका

िाविय

जनिशिको

विकासमा सहयोग गनण प्रोत्साहन

खुिा

पिीक्षर्को

व्यिस्थाका

मान्यता ददइने

धमल्ने छ ।



प्रिेि

तहमा

व्यािसावयक

मापदण्डहरू धनिाणिर् गरिने ।


िैशक्षक

मूिप्रिाहका

िाधग

तयािीका कायणिमहरू सञ्चािन
गने

ि

प्रशिक्षर्का

सहयोगी

सामग्रीहरू धनमाणर् गरिने
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व्यािसाय गने समुदायका िाधग िधिन्न प्रकृधतका ताधिम 

व्यािसावयक योग्यताको संिचना

दक्ष ि आत्मविश्वासी कामदािको ि

तयाि

आपूधतण

गने

काममा

व्यािसावयक

ब्यापक िृशिविकासको

विस्ताि हुने छ । यसबाट िाविय प्राशिकमागणको
उत्पादकत्ि अधििृवि हुने छ ।

(pathways)

गिी

सो

औपचारिक

ि

ताधिमका
ििपदो

सं िचनाधिि
अनौपचारिक
विषयिस्तुिाई

धसकाइका

श्रे र्ीका

एकीकिर्

रूपमा विकधसत गरिने

ि
सं योजन 
(integration)

सािािर्

मागणका

शिक्षािे

धनिाणिर्

गिे अनुसािको
योग्यताको

प्राशिक
समकक्षी

बनाउन

नपुग पाठ्यिमहरू तयाि गरिने


विशिष्टीकृत

पेसागत

िृशिविकासका तहहरूको प्रिद्वण न
गने


जनिशििाई

िृशिविकासमा

टे िा पुग्ने गिी जीिन पयणन्त
धसकाइका िाधग
(career guidance)
तयाि गने
साि :
प्राविधिक

धसकारुको दक्षता िृवि 
शिक्षा, व्यािसावयक ि

पाठ्यिस्तुको

कायणसञ्चािन
िएका

मागणदिणन

अनुमधत

(licensed

trainers)

ताधिम ि सीप विकासका िाधग सान्दधिणकता

औद्योधगक

सबि ि सविय बजािको

प्रशिक्षकहरू तयाि गने

(relevance) मा जोड

विकास हुने छ ।



पि

अनुििसवहतका

आिश्यकता पवहचान ि पेसागत
मापदण्डमा

आिारित

पाठ्यिमहरू तयाि गने,


व्यािहारिक ताधिम (कायणगत ि
परियोजनाहरू)

को

व्यिस्था

गने, स्िायि पिीक्षा ि प्रमार्पि
प्रर्ािीको विकास गरिने ।
ददगो

(sustainable) 

िगानी (fund) कोष ि
सं यन्िहरु

सिकािी

िगानीमा

अधििृवि गरिने


धनःिुल्क तीन मवहने ताधिमको
व्यिस्था गरिने
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दातृ धनकायबाट हुने सहयोगको
सामूवहक

ि एकीकृत

प्रयास

गरिने


शजल्िा स्तिमा प्राविधिक शिक्षा
तथा
विकास

व्यािसावयक
कोष

(fund)

ताधिम
को

व्यिस्था गरिने


विगतमा छाििृधत पाएि ताधिम
प्राप्त

गनेहरूबाट हुन

सक्ने

सहयोगका सम्िािनाको खोजी
गरिने
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