नेपाल सरकार
यावसाियक िश ा तथा तािलम अिभवृि प रयोजना
बु नगर, काठमाडौ ँ
सच
ू नाको हक स%व&धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र िनयमावलीको िनयम ३ बमोिजम साव4जिनक ग रएको िववरण

सच
ू ना साव4जिनक गन7 िनकायको नाम: यावसाियक िश ा तथा तािलम अिभवृिद प रयोजना
सच
ू ना साव4जिनक गरेको अविध: २०७२।०३।१ देिख २०७२।०५।३१ स%म
१. प रयोजनाको >व?प र @कृित
नेपाल सरकार, िश ा म ालय अ तगत िश ा सेवा, राजप ाङ्िकत थम ेणी, सह सिचव, प!रयोजाना िनद$शकको
ने &ृ वमा स'चालन भैरहेको यस *यावसाियक िश ा तथा तािलम अिभवृि+ पा!रयोजना नेपालमा ािविधक िश ा
तथा *यावसाियक तािलम णालीलाई स/ु ढीकरण गद1 गणु 2तरीय तािलम काय3ममा पछािड परे का यवु ाह6को पह7चँ
बढाउँदै द र रोजगार यो;य मको आपिू तलाई िव2तार गनका लािग 2थापना भएको हो । यस प!रयोजनालाई िनद$शन
गन िश ा म ीको अ@य तामा उAच2तरको सम वय सिमित र िश ा सिचवको अ@य तामा िविभ न म ालय र
सरकारी िनकायका ितिनिधह6 रहेको प!रयोजना काया वयन सिमित रहेको छ । ािविधक िश ा तथा *यावसाियक
तािलम प!रषदको सद2य सिचवको अ@य तामा सरकारी र िनजी े का ािविधक तथा *यावसाियक तािलम िवशेषC
र यस े का अDयासकताह6 समेत रहेको एक ािविधक सEलाहकार सिमितले यस प!रयोजनालाई ािविधक सहयोग
गदछ ।
क. प रयोजनाको प रचय:
नेपाल सरकार र िवF बGकबीच सन २०११ देिख ४ वष$ िश ा म ालय अ तरगत रहने *यावसाियक िश ा तथा तािलम
अिभवृि@द (ईभे ट) प!रयोजना काया वयन गन सहमत भएको िथयो । यसै अनसु ार यस प!रयोजनाको अविध जल
ु ाई
२०११ देिख अPटोबर २०१५ सRम रहेकोमा हाल दवु ैको सहमितमा अि ल २०१७ सRम प!रयोजनाको अविध थप
भएको छ । यस प!रयोजनाले मTु य Uपमा ािविधक िश ा तथा *यावसाियक तािलम स/ु ढ बनाउन र उपेि त वग एवम्
दगु म तथा िपछिडएका े मा बसोबास गन$ यवु ालाई िवशेष लि त ग!र *यावसाियक तािलम तथा ािविधक िश ाको
पह7चँ बढाउन सहयोग गन$ काय3म छ । प!रयोजनाको समV काया वयन, *यव2थापन तथा िनद$शन गन$ उWरदायी तथा
िजRमेवारी िनकाय तथा प!रयोजना *यव2थापन गन र अ य म ालय तथा िनकायहUसँग सम वय समेतमा िश ा
म ालय रहेको छ ।
ख. प रयोजनाको उBेCय:
सीपयX
ु तथा रोजगार उ मख
ु जनशिXको आपिू त बढाउन गणु 2तरीय तािलमको पह7चँ बृि+ गनु र नेपालमा ािविधक
तथा *यावसाियक िश ा र तािलम प+ितको स/ु ढ बनाउनु यस प!रयोजनाको मTु य उYेZय रहेको छ ।
ग. प रयोजनाको लDय:
*यावसाियक तािलमलाई रोजगारीसँग आव+ गरी नितजामख
ु ी ितफलका लािग ािविधक िश ा तथा *यावसाियक
तािलम णालीको कायसRपादन मता र जवाफदेिहतामा जोड िदने यो प!रयोजनाको मTु य उYेZय हो । तािलममा
समावेशीकरणको आधारमा नेपालमा ािविधक िश ा तथा *यावसाियक तािलम प+ितलाई स/ु ढ गदै अपाङगता

भएका, लोपो मख
ु , सीमा तकृ त, जनजाित, दिलत, मिहला र ग!रव तथा िपछािडएका लि त समहु का यवु ाहUको
तािलममा पह7चँ बढाउदै रोजगार यो;य मशिX तयार गनु यस प!रजनाको ल\य हो ।
२. कम4चारी सFं या र काय4 िववरण:
यस प!रयोजनामा जRमा २८ जना कमचारी कायरत रहेका छन र िववरण यस कार छ :
3स

नाम, थर

ेणी

पद

काय िववरण

१

ी टेकनारायण पा_डे

रा.प. थम

प!रयोजना िनद$शक

प!रयोजना काया वयन र अनगु मन तथा
मEू याङ्कन सRमका सRपणू काय3मह6लाई
नेत&ृ व दान
गन$ ।

२

डा. भोजराज काaले

रा.प. िbतीय

प!रयोजना उपिनद$शक

योजना िनमाण, पा!रयोजनाका काय3मह6को
सम वय गन$ र अनगु मन गन$ तथा प!रयोजना
िनद$शकलाई सहयोग गन$ ।

३

ी र&नबहादरु नेपाली

रा.प. िbतीय

उप-सिचव

िवWीय *यव2थापन सचू ना णालीको 2थापना गरी
िवWीय *यव2थापन कायको नेत&ृ व गन$ ।

४

ी गीता िघिमरे

रा.प. िbतीय

उप-सिचव

जोड कोष, कायसRपादन कोष अनदु ान, छा वृिW र
अनगु मन सRब+ काय तथा प!रयोजना उपिनद$शकलाई सहयोग गन$ ।

५

ी सजु नराज खनाल

रा.प. िbतीय

उप-सिचव

छोटो अविधको तािलम *यव2थापन तथा
प!रयोजना उप-िनद$शकलाई सहयोग गन$

६

ी रिव साद शमा

रा.प. िbतीय

उप-सिचव

प!रयोजनाको काय3म र वजेट िनमाण,
प!रयोजनासँग सRबि धत सचू कह6 तयार तथा
प!रयोजना उप-िनद$शकलाई सहयोग गन$ ।

७

ी शोभाकर यौपाने

रा.प. तृतीय

ोरPयरू मे ट अिधकृ त

८

ी के मनाथ उ ती

रा.प. तृतीय

लेखा अिधकृ त

दैिनक िवWीय *यव2थापन काय सं'चालन गन$ ।

९

ी अj लामा

रा.प. तृतीय

अनगु मन अिधकृ त

जोड तथा कायसRपादन कोष अनदु ान र तािलम
अनगु म सRव धी काय गन$ ।

१०

ी ने नारायण पौडेल

रा.प. तृतीय

अनगु मन अिधकृ त

छोटो अविधको तािलम (भौचरमा आधा!रत),
तािलम अनगु मन, सचू ना तथा नोडल अिधकृ त
सRव धी काय गन$

११

ी पावती कुमारी शमा

रा.प. तृतीय

अनगु मन अिधकृ त

छा वृिW र तािलम अनगु मन सRब धी काय गन$ ।

१२

ी िवनबाबु भkराई

रा.प. तृतीय

अनगु मन अिधकृ त

अनगु मन र डाटावेस सRब धी काय गन$ ।

१३

ी जमनु ा चदु ाली

रा.प. तृतीय

अनगु मन अिधकृ त

छोटो अविधको तािलम (नितजामा अधा!रत)
तािलम अनगु मन सRव धी काय गन$ ।

१४

ी गोिव दराज िशवाकोटी

रा.प.अनं. थम

शासिनक सहायक

१५

ी कृ _ण जोशी

रा.प.अनं. थम

अनगु मन सहायक

अनगु मन सहायकको काय गन$ ।

१६

ी कै लास पने6

रा.प. तृतीय

ेि यअनगु मनकता

तािलम अनगु मन सRबि धत काय गन$ ।

१७

ी गंगादW पने6

रा.प. तृतीय

ेि यअनगु मनकता

तािलम अनगु मन सRबि धत काय गन$ ।

१८

ी िश!रषा सवु ेदी

रा.प.अनं. थम

कRlयटु र अपरे टर

हेEप डेPस र प!रयोजना िनद$शकको सिचवालय

ख!रद योजना तयार गरी *यव2थापन गन$ ।

शासिनक सहायकको काय गन$ ।

*यव2थापन सRबि धत काय गन$ ।
१९

ी कृ _ण साद पौडेल

रा.प.अनं. थम

सचू ना सहायक

सचू ना सहायकको काय गन$ ।

२०

ी गोिव द वजगाई

रा.प.अनं. थम

कRlयटू र अपरे टर

कRlयटु र अपरे टर सRबि धत काय गन$ ।

२१

ी िमला भजु ेल

रा.प.अनं. थम

लेखा सहायक

लेखा सहायक सRबि धत काय काय गन$ ।

२२

ी नरे शच m खनाल

रा.प.अनं. थम

भो. टे. सहायक

भोके शनल टेिPनकल सहायकको काय गन$ ।

२३

ी िटका साद दल
ु ाल

ेणीिवहीन

सवारी चालक

२४

ी राजकुमार अिधकारी

ेणीिवहीन

सवारी चालक

२५

ी सजु न तामाङ

ेणीिवहीन

सवारी चालक

२६

ी स तोष भkराई

ेणीिवहीन

कायालय सहयोगी

२७

ी िहरामाया तामाङ

ेणीिवहीन

कायालय सहयोगी

२८

ी च mवहादरु तामाङ

ेणीिवहीन

कायालय सहयोगी

३. प!रयोजनाबाट दान ग!रने सेवाह6:
प!रयोजनाबाट दान ग!रने सेवाह6 यस कार छन:् क) ािविधक िश ा तथा *यावसियक तािलमसँग सRबि धत िवnमान काय3मलाई सहयोग पoु याउने र उX सं2थामा
कायरत कमचारीको मता अिभवृि+ गन$,
ख) ािविधक िश ामा सधु ारका लािग तािलम दायक सं2थाह6को मता अिभवृि+ गन$,
ग) छोटो अविधको *यावसाियक तािलम र पवू िसकाई माणीकरणमा सहयोग र
घ) प!रयोजना *यव2थापन, अनगु मन र मEू याङ्कन ।
४. सेवा दान गन$ िनकायको शाखा र िजRमेवारी अिधकारी:
यस सRव धमा मािथ तािलकामा उEलेख भए अनसु ार ह7ने छ ।
५. सेवा ाp गन ला;ने द2तरु र अविध:
यस प!रयोजनाबाट सेवा िलदा काननु मा तोिकए बमोिजम बाहेक कुनै द2तरु ला;ने छै न साथै सेवा ाp गन$ अविध
ि3या पगु ेकोमा सोही िदन रहेको छ ।
६. िनणय गन$ िकया र अिधकारी:
सRवि धत काय3मको अिधकृ तबाट िटlपणी उठान गरी िवषयव2तक
ु ो संवेदनशीलताका आधारमा वढीमा ४ तहमा
िनणय ह7ने ।
७. िनणय उपर उजरु ी सु ने अिधकारी:
सRवि धत िनणय गन$ तह र अिधकारी भ दा एक तह मािथEलो अिधकारी ह7ने छ ।
८. सRपादन गरे को कामको िववरण: यस प!रयोजनाले सRपादन ग!ररहेका कायह6 यस कार छन:
• योजना र काय3म िवकास र काया वयन
• छोटो अविधको तािलम स'चालन गन$ स2थालाइ सहयोग
• जोडकोष अनदु ान िवतरण
• कायसRपादन अनदु ान िवतरण
• छा बृिW िवतरण

• स2ं थागत *यव2थापन मता सढु ृढीकरणमा सहयोग
• अनगु मन र मEू याङ्कन
• आिथक *याव2थापन सRवि धत ािविधक िनकायसँग सहकाय
९. सचू ना अिधकारी र मख
ु को नाम र पद:
सचू ना अिधकृ त: ने नारायाण पौडेल
पद: अनगु मन अिधकृ त
प!रयोजना मख
पद: प!रयोजना िनद$शक
ु : टेकनारायण पा_डे
१०. ऐन, िनयम, िविनयम वा िनद$िशकाको सचू ी:
प!रयोजनाका वेवसाइट www.event.gov.np, Publication/ Reports मा हेनहोला
।
ु
११. आRदानी, खच तथा आिथक कारोबार सRब धी अnाविधक िववरण:
प!रयोजनाको वेवसाइट www.event.gov.np, Notice मा हेनहोला
।
ु

