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KMKN Meeting held Oct 20
http://lokaantar.com/samasamayik/38642
काठमाडौँ, १० कत्तिक
प्रात्तिधिक शिक्षा तथा
व्यािसाययक तालीममा संलग्न अधिकारी तथा
त्तििेषज्ञहरूले स्पष्ट नीयत, प्रभािकारी अनुगमन र
प्रदायक संस्थाहरू िीचको समन्ियको अभािका
कारण अिौ राजस्ि िालुिामा पानी हाले सरह भएको
गुनासो गरे का छन ् । शिक्षा मन्रालय अन्तगगतको
“जीिन पयगन्त शसकाइलाई शसप र ज्ञानका लाधग
सहयोग कायगक्रम”को सहयोगमा प्रात्तिधिक शिक्षा
तथा व्यािसाययक ताशलम पररषदले काठमाडौँमा
आयोजना गरे को एक कायगक्रममा उनीहरूले
तालीमहरू कसैलाई रोजगारी ददलाई यनिारणमा
सहयोग पय
ु ागउनेमा भन्दा कुनै अमक
ु संस्थाको िात्तषगक
लक्ष्य पुरा गने उद्दे श्यका लागी हुने गरे को दाबी गरे ।
“उसको आिस्यक्ताले भन्दा हाम्रो जाधगर जोगाउनका
लाधग भिाको लोभ दे खाएर ल्याएको मान्छे ले तालीम
शलए पयन रोजगारी पाउदै न,” पररषदका उपाध्यक्ष्य डा.
कुल बहादरु बस्नेतले भने, “हुुँदा हुुँदा अि त एउटा
संस्थाले ताशलमको ठे क्का शलने, एउटै कायगक्रमको
लागी ५ ठाउुँ बाट पैसा शलने चलन चशलसक्यो अयन
कसरी यस्ता तालीमले रोजगारी शसजगना गछग र गररबी
घटाउुँ छ?” बस्नेतले कुन व्यक्क्तले कदहले कस्तो

•

बाट प्राप्त शसप कहाुँ काम लाग्छ भन्ने कुराको
प्रभािकारी अनग
ु मनमा जोड ददए ।
शिक्षा मन्रालयका उपसधचि मुकुन्द केिरी पोखरे लले
शिक्षा मन्रालय र प्रात्तिधिक तथा व्यािसाययक
ताशलममा कुनै प्रकारले संलग्न सबै मन्रालय तथा
संघ संस्थाको साझा मञ्च मार्गत प्रात्तिधिक शिक्षा
तथा रोजगारी सम्बन्िी सच
ू ना आदान प्रदान गनुग पने
आिश्यकतामा जोड ददए । कायगक्रममा सहभागी संघ
संस्थाका प्रयतयनधिले सरकारी र दाताको गरी कररब
३५ अबग तालीम र रोजगारी शसजगनामा खचग हुने गरे को
तर तालीम शलएका मान्छे कहाुँ गए, के गदै छन केही
पिो नहुने यततो सत्य उजागर गरे ।”हामी अनग
ु मन
गछौँ तर संख्याको मारै,” प्रात्तिधिक शिक्षा तथा
व्यािसाययक ताशलम पररषदका यनदे िक टे क बहादरु
मल्लले भने, “तालीमको प्रभाि मूल्याङ्कन गने हामी
सुँग कुनै त्तिधि नै छै न ।”
सहभागीहरूले प्रात्तिधिक जनिक्क्तको सबै भन्दा ठुलो
रोजगार दाता , यनजी क्षेर, अझै प्रात्तिधिक जनिक्क्त
उत्पादनमा इच्छुक नदे खखएको भन्दै अबको सरकारी
नीयतले यनजी क्षेरलाई समेत समेट्नु पनेमा जोड ददए
।

Sharing of Report on Ways to Engage Private
Sector in TVET Sector, Oct 26

अथग / िाखणज्य
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गनन कोष स्थापना गरिने (http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-1027/20161027081630.html)
- काक्तिपिु संवाददािा , काठमाडौं
कायतगक ११, २०७३- सरकारले स्िरोजगार र उद्योग क्षेरमा समेत काम गनग सक्ने गरी प्रात्तिधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक
ताशलमको लाधग छुट्टै कोष यनमागण गने भएको छ। अदहले त्तिशभन्न १७ मन्रालयमार्गत ् सीप त्तिकास सम्बन्िी कायगक्रम
सञ्चालन हुुँदै आएको छ। सीप त्तिकास तथा ताशलमसम्बन्िी सबै कायगक्रमलाई समन्ियकारी ढं गले सञ्चलन गरी बढी
प्रयतर्ल हाशसल गने उद्दे श्यले छुट्टै कोषमार्गत ् कायगक्रम सञ्चालन गनग लाधगएको हो।
सरकारी, गैरसरकारी र दात ृ यनकायसमेतको स्रोत पररचालन गदाग प्रात्तिधिक शिक्षा, सीप त्तिकास तथा ताशलमका लाधग
िात्तषगक झन्डै १७ अबग रुपैयाुँ खचग हुुँदै आएको छ। कोष स्थापनाको कायग आगामी र्ागन
ु मदहनासम्म सम्पन्न हुनेछ।
राजिानीमा बुिबार आयोक्जत एक कायगक्रममा प्रात्तिधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक ताशलम पररषद्का उपाध्यक्ष कुल
बहादरु बस्नेतले िैदेशिक रोजगारीमा बादहररएको अदक्ष जनिक्क्तको ठाउुँ मा दक्ष जनिक्क्त पठाउन सकेको भए बढी
रे शमट्यान्स प्राप्त गनग सककने बताए।
कायगक्रममा यनजी क्षेरको प्रयतयनधित्ि गदै नेपाल उद्योग िाखणज्य महासंघका उपाध्यक्ष ककिोर प्रिानले रोजगारी
शसजगनामा यनजी क्षेरको महत्त्िपूणग योगदान रहे काले सरकारले प्रात्तिधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक सीप त्तिकास
कायगक्रममा यनजी क्षेरसुँग सहकायग गरे र अयघ बढ्नुपने बताए।
शिक्षा मन्रालयका सहसधचि बैकुण्ठप्रसाद अयागलले सरकारले प्रात्तिधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक ताशलमसम्बन्िी
नीयतमा गरे को पररमाजगन तथा प्रात्तिधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक ताशलमका लाधग छुट्टै कोष स्थापना गरी
व्यािसाययक सीप त्तिकास सम्बन्िी कायगक्रम थप अगाडड बढ्ने बताए।
कायगक्रम िाष्ट्रसंघीय ववकास कायनक्रम (यए
ू नडीपी) अतिगनिको क्स्कल्स परियोजना ि सेजनले आयोजना गिे को थथयो।
कायगक्रममा यूएनडीपीकी सहायक राक्ष्िय यनदे िक दहमादे िी खड्काले सीपले उद्यमिीलता त्तिकास गनग सक्नुपने

Arthiknews, October 26, 2016
‘प्राववथधक शशक्षामा भएको १५ अबन खर्नको परिणाम

खोज्ने बेला भयो’

बैकुण्ठप्रसाद अयागल, सहसधचि, नेपाल शिक्षा मन्रालय
हाम्रो तथयांकले हरे क िषग एसएलसी पास गने मध्ये ४० दे खख ५० हजार जनिक्क्त प्रात्तिधिक शिक्षामा डाइभटग हुने
दे खाउुँ छ । व्यिसाययक, भोकेिनल तर्ग आकत्तषगत हुुँदा रहे छन ् । यो दहस्सा भनेको पयन ठुलो दहस्सा हो । तर सुँगसुँगै
यसलाई व्यिक्स्थत बनाएर लैजानु पने दे खखएको छ । अदहले पयन हाम्रो बजारमा उत्पाददन जनिक्क्त मध्ये ४ दे खख ४.५
लाख जनिक्क्त त्तिदे िीने गरे को छ । दे िमा नै हामीले आफ्नो जनिक्क्त खपत गनग नसककरहे को दे खखदो रहे छ ।
दे िलाई आिश्यक जनिक्क्त यही दटकाइ राख्नु पने चन
ु ौती एकायतर छ भने टे क्क्नकल भोकेिनल एडुकेिन टे क्नोलोजी
(दटभेट) प्रात्तिधिक शिक्षालाई थप सिक्त बनाउने दाययत्ि पयन हाम्रो बनेको छ । हालै हामीले पोलीसी कोडडगनेिन कशमदट
(सीसीसी)को बैठक राखेका धथयौं । अदहले दे खखएकै यसमा समन्ियको अभाि रहे छ । करीब १७ िटा मन्रालयले प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष रुपमा दटभेट शिक्षामा काम गरे को छ । सरकारले मारै (यनजी क्षेरबाहे क) प्रात्तिधिक शिक्षामा १५ अबग खचग हुन्छ ।
यसरी भएको खचगको पररणाम खोज्ने बेला भएको छ ।
हामीले हाम्रो माग िा आिश्यकताको आिारमा रहे र कायगक्रम सञ्चालन गनप
ुग ने अिस्था दे खखएको छ । यसैको लाधग
पीसीसीले दटभेट र्ण्ड स्थापना गरे र लैजाने भनेर लागेको छ । अदहले शिक्षा मनरालय मातहत रहे र बबशभन्न यनकायबाट
यस्तो शिक्षा ददइरहे को छ । हाल २ सय ४० त्तिद्यालयले ९ र १० कक्षामा प्रात्तिधिक कोसग राखेको छ । त्यस्तै, ११ र १२
कक्षा सञ्चालन गने ८० संस्थाले यो त्तिषय अध्यापन गराइरहे का छन ् ।
इभेन्ट, क्स्कल्स, सीटीइभीटी, टास्क, इम्प्लोइ र्ण्ड, इनस्योर लगायतका पररयोजना सञ्चालनमा छन ् । डडएर्आइडी र
इयरु ोत्तपयन ययु नयनको पयन केही पररयोजना सञ्चालनमा छन ् ।
तर अपेक्षक्षत पररणाम आउन नसक्नुमा बबशभन्न चन
ु ौती रहे का छन ् । दटभेट र्ण्डको तयारी भएको पयन ३/४ िषग भएको
छ । तर यो समयमै पुरा गनुग चुनौतीको रुपमा रहे को छ । अदहले हाम्रा युिाहरु पयन ‘व्हाइट कलर जब’ मा आकत्तषगत
भएकाले पयन प्रात्तिधिक काम गने र स्िरोजगार बन्ने सोचको बबकास गनुग चुनौतीको रुपमा रहे को छ ।
बुधवाि काठमाडौंमा आयोक्जि एक कायनक्रममा अयानलले ददनुभएको भाषणको सम्पाददि अंश
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The Himalayan Times, The Rising Nepal

प्राववथधक शशक्षा िथा व्यावसाययक िाशलम सम्बतधी छुट्टै कोष स्थापनाको ियािी
कात्तिक ११ । सरकारले प्रात्तिधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक ताशलमका लाधग छुट्टै कोष यनमागण गने
भएको छ । अदहले त्तिशभन्न १७ मन्रालयमार्गत ् सीप त्तिकास सम्बक्न्ि कायगक्रमहरु सञ्चालन हुुँदै
आएको
छ।
सीप
त्तिकास
तथा
ताशलमसम्बक्न्ि
सबै
कायगक्रमहरुलाई
समन्ियकारी ढङ्गले सञ्चलन गरी बढी प्रयतर्ल हाशसल गने उद्दे श्यले छुट्टै कोषमार्गत ् कायगक्रमहरु
सञ्चालन गनग लाधगएको हो । सरकारी, गैर सरकारी र दात ृ यनकाय समेतको स्रोत पररचालन गदाग
प्रात्तिधिक शिक्षा, सीप त्तिकास तथा ताशलमका लाधग िात्तषगक झण्डै १७ अबग रुपैयाुँ खचग हुुँदै आएको छ ।
कोष स्थापनाको कायग आगामी र्ागुन मदहनासम्म सम्पन्न हुने शिक्षा मन्रालयले जनाएको छ ।
http://pahilonews.com/news-post/6391/
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Experts urge govt to promote vocational training
November 22, 2016 21:24 PM , Republica
KATHMANDU, Nov 22: Education experts have urged the government to come up with a
clear plan in promoting technical skills in the country, arguing that other South Asian
countries have already moved ahead by setting their respective strategic targets.
Speaking at a program organized by Support to Knowledge and Lifelong Learning Skills, a
program run with the support of United Nations Development Program, former
education secretary Janardan Nepal said there was no institutional structure to
implement learning skills.
Former secretary Nepal, who is also national consultant of the Review of the Technical
Vocational Education and Training Policy, further stated that technical education and
trainings were not prioritized although there was clear policy about involving private
sector to promote technical education. He suggested to the government to design
training manuals, curriculum for industrialists, employers and other concerned
stakeholders before conducting phase-wise trainings.

"Youths are going aboard seeking job without training or professional skills," he said.
Another former Education Secretary Mahashram Sharma stressed to improve technical
educations and vocational trainings. “Private sector has a key role to promote technical
skills and trainings and entrepreneurship. Unfortunately, the private sector has appeared
very weak to do the same,” said Sharma.
http://www.myrepublica.com/news/9675

http://www.edukhabar.com/news/8676

नीयिमै सध
ु ािको खााँर्ो

प्रकाशित शमयत २०७३ मंशसर ५ ,आईतिार

काठमाडौं - प्रात्तिधिक तथा व्यिसाययक शिक्षा र ताशलमको लाधग बनेका नीयतमै पररितगन नहुुँदा नेपालको प्रात्तिधिक व्यिसाययक शिक्षा र
ताशलम अन्तरागक्ष्िय स्तरको नभएको सरोकारिालाहरुले बताएका छन ् । शिक्षा मन्रालयको जीिन पयगन्त शसकाइलाई शसप र ज्ञानका
लाधग सहयोग कायगक्रम (क्स्कल्स ्) ले आइतबार गरे को कायगक्रममा सहभागी तथा सो त्तिषयमा अध्ययन गरे का अध्ययनकतागहरुले सो
यनश्कषग यनकालेका हुन ् ।
संयक्
ु त राष्िसंघीय त्तिकास कायगक्रम (यए
ु नडडपी) को प्रात्तिधिक तथा आधथगक सहयोगमा प्रात्तिधिक शिक्षा तथा व्यिसाययक ताशलम नीयत
२०६९ लाई पररमाजगन िा सि
ु ार गनगका लाधग मन्रालयले पि
ू ग सधचिद्िय जनादग न नेपाल र महाश्रम िमागको टोलीलाई अध्ययनको क्जम्मा
ददएको धथयो ।मन्रालयले प्रात्तिधिक शिक्षा तथा व्यबसाययक ताशलम सम्बक्न्ि नीयतको सामययक सि
ु ारका लाधग यए
ु नडडपीको
सहयोगमा संिाद प्रकक्रया थालनी अन्तगगत सञ्चारकमीहरुसुँगको अन्तरकक्रयामा पि
ग धचि नेपालले प्रात्तिधिक तथा व्यिसाययक शिक्षा र
ू स
ताशलमहरु नेपालमा १७÷१८ िटा मन्रालय र त्तिशभन्न संस्थाहरुमार्गत ् सञ्चालन हुुँदै आए पयन यतनीहरुबीच समन्ियको अभाि रहे को
बताए । प्रात्तिधिक व्यिसाययक शिक्षा तथा सोही ताशलम नीयत सन ् २०१२ नीयतमा सि
ु ारका क्षेर त्तिषयमा अध्ययन गरे का उनले नीयतमै
र्ेरबदल गनक
ुग ो त्तिकल्प नभएको जनाए ।
‘कसले कुन ताशलम के उद्दे श्यको लाधग प्रदान गररराखेको छ र उत्पाददत जनिक्क्त कहाुँ, कसरी प्रयोग भइरहे का छन ्, कुन–कुन क्षेरमा
कयत प्रात्तिधिक जनिक्क्तको आिश्यकता छ भन्ने भरपदो सच
ू ना पयन छै न । यो सच
ू ना न त यनजी क्षेरसुँग छ न त सरकारसुँग,ै ’ उनले
भने, ‘नीयतगत सि
ु ार मार्गत ् छररएर रहे का ताशलमहरुलाई एउटा सच
ू ना सञ्जालशभर ल्याउने, आिश्यकतामा आिारमा जनिक्क्त तयार
पानग त्तिशभन्न यनकायबीच प्रभािकारी समन्ियको खाका तयार पानग र ताशलमको प्रभाि मल्
ू यांकन मार्गत ् प्रात्तिधिक व्यािसाययक शिक्षा
तथा ताशलमको क्षेरमा सि
ु ार ल्याउन जरुरी छ ।’उनले नीयतमै रहे को कमजोरीका कारण दै यनक रुपमा १ हजार ५ सय यि
ु ाहरु रोजगारीका
लाधग जान बाध्य भएको उल्लेख गदै ताशलम नीयतमा सि
ु ार गरी शिक्षक्षत यि
ु ाहरुलाई त्तिशभन्न शसप ददन सककए यि
ु ाहरु बेरोजगार बस्न
नपने पयन जनाए ।
आफ्नो अध्ययनका यनष्कषग सन
ु ाउं दै नेपालले हरे क बषग कामको खोजीमा सीप बबदहन यि
ु ा त्तिदे शिने गरे को बताउुँ दै श्रम बजारमा आउने ४
लाख ५० हजार जनिक्क्त मध्ये बषगमा ६४ हजार जयतले तालीम पाएको र बाुँकी कुनै सीप बबनै बादहर जाने गरे को उल्लेख गरे । सन ् २०११–
१२ मै राज्यको कोष बाट त्तिशभन्न मन्रालय मार्गत झण्डै १० अिग रुपैया छोटा छोटा सीप त्तिकास कायगक्रममा खचग भएको तर उपलक्धि के
छ भनेर मापन गनग नसककएको समेत बताए ।
सोही अिसरमा प्रात्तिधिक तथा व्यािसाययक शिक्षा र ताशलम(दटभेट) नीयत २०१२मा यनजी क्षेरको सहभाधगता सम्बन्िमा अध्ययन गरे का
पि
ू ग सधचि महाश्रम िमागले यनक्ज क्षेर लगायत सबै सरोकारिालाकोेे अपनत्ि स्थात्तपत गनगका लाधग पयन नीयतमा र्ेरबदलको आिश्यकता औंल्याए
।

Nepalgunj KMKN Meeting, Nagarik

Glimpses of News Coverage, KMKN Meeting,
Biratnagar Nov 25

1. Blast Times Daily, Dharan, the largest selling
local newspaper in eastern region, Nov 25

2. New Shristi Daily published
from Biratnagar and Udghosh
Daily published from Biratnagar
(Only online version could be
extracted)

Other media coverage
• Nepal television: 8 PM news bulletin on Nov 26
https://www.youtube.com/watch?v=Pkb529KfpI&feature=share
• Radio Nepal
• Several FM radios including Ujjyalo on Morning, Nov
27 (Audio files from Ujjyalo is excepted)
• Bageshwori TV, Nepalgunj

