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खण्ड एक 
परिचर् 

१.१ पषृ्टभतूम 
िाष्ट्रले तलएको "समिृ नपेाल, सखुी नपेाली" को सिंकल्प पिुा गनय शशक्षालाई वैज्ञातनक, प्राववतिक, 
व्र्ावसावर्क, सीपमूलक, िोजगािमूलक एवम ्जनमखुी बनाउाँदै सक्षम, प्रतिस्पिी, नैतिकवान एवम ्
िावष्ट्रर् वहिप्रति समवपयि जनशशक्त िर्ाि गनुय आवश्र्क छ। र्सकालातग गणुस्ििर्कु्त प्राववतिक िथा 
व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम (TVET) को समिामूलक एवम ्समावेशी पहुाँच सवहिको ववकास ि 
ववस्िाि अपरिहार्य छ। देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट ७ प्रदेश ि ७५३ स्थानीर् िहको सिंिचनार्कु्त 
सिंघात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गिेको ि र्वुाहरुको बचयश्व सवहिको जनसािंशख्र्कीर् शस्थतिको लाभ 
प्राप्त हनु सक्ने अवस्थामा िहेको पाइन्त्छ। र्सथय शशक्षालाई सीपसाँग, सीपलाई श्रमसाँग ि श्रमलाई 
उत्पादनसाँग जोड्दै सम् मलुकुको आतथयक िथा सामाशजक रूपान्त्ििणमा र्ोगदान गनयसक्ने आिािभिू 
िथा मध्र्मस्ििीर् प्राववतिक जनशशक्तको उत्पादनका लातग सक्षम एवम ्गणुस्ििीर् प्राववतिक िथा 
व्र्ावसावर्क शशक्षा िथा िातलम प्रणाली (Technical and Vocational Education and Training 
System) कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउन ुआजको आवश्र्किा हो। 
 
नेपालमा तलच्छवीकाल देशख नै हस्िकला, वास्िकुला, मूतियकला लगार्िका सीपहरुको ववकास भएको 
पाइन्त्छ। पिम्पिागि रुपमा उपलब्ि सीपलाई व्र्वशस्थि गनय नेपालको एकीकिण पिाि ्सीपलाई 
व्र्ावसावर्किा प्रदान गने प्रर्ास गिेको देशखन्त्छ।र्सका लातग ववतभन्न व्र्शक्तहरुलाई देशतभर ि देश 
बावहि समेि ववतभन्न वकतसमका िातलमहरुमा सहभातगिाको अवसि उपलव्ि गिाउने गिेको 
देशखन्त्छ।र्द्यवप वव.सिं.१९८७ (सन ् १९३०) मा इशन्त्जतनर्रिङ्ग स्कुल स्थापना भएसाँगै नेपालमा 
व्र्ावसावर्क िातलमको औपचारिक सरुुआि भएको मातनन्त्छ। इशन्त्जतनर्रिङ्ग स्कुल स्थापनाको करिव 
३० बषयपतछसम्म अन्त्र् कुनै सीप प्रदार्क सिंस्थाहरुको स्थापना भएको पााँईदैन। वव.सिं. २००४
२००९ मा आिाि स्कूलको अविािणा अन्त्ििगि व्र्ावसावर्क सीपर्कु्त जनशशक्त उत्पादन गने र्ोजना 
सवहि प्राववतिक एवम ्व्र्ावसावर्क शशक्षाको प्रविर्ा अगातड बढेको तथर्ो।त्र्स पिाि् बहउुदे्दश्र्ीर् 
ववद्यालर्को अविािणा (वव.सिं. २०१५ २०२५ सम्म) अन्त्ििगि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा 
एवम ्िातलमको ववकास ि ववस्िाि भएको पाइन्त्छ। र्सै बीचमा देशका ववतभन्न स्थानमा औद्योतगक 
क्षेर स्थापना भएको ि उक्त औद्योतगक क्षेरहरुमा स्थावपि उद्योगहरुका लातग आवश्र्क दक्ष प्राववतिक 
जनशशक्त उत्पादन गने उदे्दश्र्ले वव.सिं. २०१८ (सन ्१९६२) मा मेकातनकल प्रशशक्षण केन्त्र (हालको 
बालाज ु स्कूल अफ ईशन्त्जतनर्रिङ्ग एण्ड टेक्नोलोजी) ि वव.सिं. २०१९ (सन ्१९६३) मा बटुवल 
प्राववतिक शशक्षालर्को स्थापना भएको तथर्ो।र्सपतछ वव.सिं. २०२८ मा सरुु भएको िावष्ट्रर् शशक्षा 
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पद्दतिको र्ोजना (नर्ााँ शशक्षा भतनन)े ले मलुकुभि एकैसाथ माध्र्तमक ववद्यालर्हरुमा व्र्ावसावर्क शशक्षा 
लाग ुगने नीति अशघ सािेि सोवह अनसुाि कार्ायन्त्वर्न थातलर्ो । िि वफिलो व्र्वस्थापन, प्रशशक्षक 
िर्ािीमा कमी आद्वद कािणले एक दशक नपगु्दै उक्त र्ोजनाबाट सिकाि पतछ हट्यो । 
 
कृवष, ईशन्त्जतनर्रिङ्ग ि स्वास्थ्र् ववषर्का सीपमूलक जनशशक्त उत्पादन माफय ि स्थानीर् ववकासमा सहर्ोग 
परु् र्ाउने उदे्दश्र्बाट वव.सिं. २०३५ सालमा शशक्षा मन्त्रालर् अन्त्ििगि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 
शशक्षा तनदेशनालर्को स्थापना भएको तथर्ो। तनदेशनालर् स्थापना पिाि वव.सिं. २०३७ (सन ्१९८०) 
मा कणायली प्राववतिक शशक्षालर्को स्थापना भएको तथर्ो। र्सलाई मध्र्मस्ििीर् प्राववतिक जनशशक्त 
उत्पादन गनय स्थापना गरिएको पवहलो प्राववतिक शशक्षालर्को रूपमा पतन तलइन्त्छ।त्र्स पिाि िमश: 
लहान प्राववतिक शशक्षालर्, उत्तिपानी प्राववतिक शशक्षालर् ि शजिी प्राववतिक शशक्षालर्हरु स्थापना 
भएका हनु।्  
 
देशको प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलमको क्षेरलाई व्र्वशस्थि एवम ्एकीकृि रुपमा ववकास 
गनयका लातग प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् ऎन, २०४५ जािी भर्ो ि सो ऐन 
अन्त्िगयि आिािभिू ि मध्र्स्ििीर् प्राववतिक जनशशक्त उत्पादन गनय, प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क 
िातलमको ववकास ि ववस्िािकालातग सिोकािवालाहरुसाँग समन्त्वर् गनय ि व्र्शक्तले औपचारिक िथा 
अनौपचारिक तसकाइबाट हातसल गिेका सीपको प्रमाणीकिण ि स्िि तनिायिण गनयका लतग एक स्वार्त्त 
सिंस्थाको रुपमा प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (तसवटईतभटी) को स्थापना भएको 
हो।परिषद् स्थापना पिाि ् त्र्स अशघ प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा तनदेशनालर् अन्त्ििगि 
सञ्चालनमा िहेका शशक्षालर्हरुको व्र्वस्थापनको शजम्मा समेि परिषद् मा हस्िान्त्ििण गरिएको पाईन्त्छ। 
वव.सिं. २०६१ मा ऐनमा गरिएको दोस्रो सिंशोिन माफय ि उच्चस्ििीर् प्राववतिक जनशशक्त उत्पादनको 
शजम्मेवािी समेि परिषद् मा थवपएको छ।परिषद्ले आनाना कार्यिमहरु सञ्चालन गनय थालेपतछ तरभवुन 
ववश्वववद्यालर् अन्त्ििगिका स्वास्थ्र् िफय  तडप्लोमा िथा प्रमाणपर िहभन्त्दा मनुीका कार्यिमहरु 
कम्र्तुनटी मेतडतसन अतसस्टेन्त्ट (तसएमए), अग््र्लुिी नसय तमडवाईफ (अनमी), मेतडकल ल्र्ाबोिटिी 
टेक्नोलोजी (ल्र्ाव टेशक्नतसर्न) ि आर्वेुद परिषद् मा हस्िान्त्ििण भएका तथए । अशक्जलिी नसय 
तमडवाइफ कार्यिम सञ्चालन गदै आएका भििपिु, िानसेन, सखेुि ि िनकुटाका नतसयङ्ग कलेजहरुको 
भौतिक पूवायिाि समेि परिषद् मा हस्िान्त्ििण गरिएको तथर्ो ।र्स मध्रे् भििपिु ि िानसेन क्र्ाम्पसका 
कार्यिमहरु स्ििोन्नति (अप्डे) गिी िमश: प्रमाणपर िहमा हेल्थ अतस�ेन्त्ट ि स्टाफनसय कार्यिम 
सञ्चालन गनय थातलर्ो । सखेुि ि िनकुटा चावहाँ तरभवुन ववश्वववद्यालर् अन्त्ििगिनै िहे ।इशन्त्जतनर्रिङ्ग 
अध्र्र्न सिंस्थानबाट सञ्चालन हुाँदै आएका तडप्लोमा िह ि सो भन्त्दा मनुीका कार्यिमहरु फेजआउट 
गिी  ििान, पोखिा ि थापाथलीमा सञ्चालनमा िहेका क्र्ाम्पसका भौतिक पूवायिाि ि कार्यिमहरु 
परिषद् अन्त्ििगि ल्र्ाउनका लातग प्रर्ास भएको भएिापतन उक्त कार्य ित्काल हनु सकेको तथएन। 
र्स मध्रे् पूवायञ्चल क्र्ाम्पस ििानका केवह कमयचािीहरुलाई परिषद् मा वहाली गिेको पाईन्त्छ । वव. 



;Lk gS;f°g sfo{6f]nLsf] k|ltj]bg– @)&&

2 
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उत्पादन गनय स्थापना गरिएको पवहलो प्राववतिक शशक्षालर्को रूपमा पतन तलइन्त्छ।त्र्स पिाि िमश: 
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शजम्मेवािी समेि परिषद् मा थवपएको छ।परिषद्ले आनाना कार्यिमहरु सञ्चालन गनय थालेपतछ तरभवुन 
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भौतिक पूवायिाि समेि परिषद् मा हस्िान्त्ििण गरिएको तथर्ो ।र्स मध्रे् भििपिु ि िानसेन क्र्ाम्पसका 
कार्यिमहरु स्ििोन्नति (अप्डे) गिी िमश: प्रमाणपर िहमा हेल्थ अतस�ेन्त्ट ि स्टाफनसय कार्यिम 
सञ्चालन गनय थातलर्ो । सखेुि ि िनकुटा चावहाँ तरभवुन ववश्वववद्यालर् अन्त्ििगिनै िहे ।इशन्त्जतनर्रिङ्ग 
अध्र्र्न सिंस्थानबाट सञ्चालन हुाँदै आएका तडप्लोमा िह ि सो भन्त्दा मनुीका कार्यिमहरु फेजआउट 
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सिं. २०५८ देशख मार इशन्त्जतनर्रिङ्ग अध्र्र्न सिंस्थानबाट तडप्लोमा िहमा कार्यिमहरु ववस्थावपि (फेज 
आउट) गरिएको पाईन्त्छ । त्र्स्िैगिी तरभवुन ववश्वववद्यालर् अन्त्ििगिनै िहेका कृवष िथा पश ुववज्ञान 
अध्र्र्न सिंस्थान ि वन ववज्ञान अध्र्र्न सिंस्थानले सञ्चालन गिेका कृवष ि वन िफय का तडप्लोमा िहका 
कार्यिमहरु समेि वव. सिं. २०५८ देशख फेज आउटभै परिषद् अन्त्ििगि मार सञ्चालन हदैु आएका 
छन।् तरभवुन ववश्वववद्यालर्ले आनाना पूवायिािमा स्नािक ि सो भन्त्दा मातथल्ला िहका कार्यिमहरु 
सञ्चालन गरििहेको अवस्था छ ।  
 
कृवष, वन, ईशन्त्जतनर्रिङ्ग ि नतसयङ्ग वाहेकका स्वस्थ्र्का अन्त्र् कार्यिमहरु तरभवुन ववश्वववद्यालर्बाट 
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1 एसइइ पिाि १८ मवहनाको कार्यिमलाई र्स अशघ प्राववतिक एसएलसी भन्ने गरिएकोमा प्राववतिक शशक्षा िथा 
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तडप्लोमा  नामकिण भएको हुाँदा र्स प्रतिवेदनमा वप्र -तडप्लोमा भतनएकोछ। 
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प्राववतिक शशक्षाको ववस्िािकै िममा ववद्यालर् क्षेर सिुाि र्ोजना (School Sector Reform Project) 
ले माध्र्तमक शशक्षामा सािािण शशक्षा ि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा दवैु िािलाई साँगसगै लैजाने 
नीति िर् गिे अनरुुप शशक्षा ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर्ले 'ववद्यालर्स्ििमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 
शशक्षा सञ्चालन तनदेशशका २०६९' जािी गिी वव.सिं. २०७० सालदेशख मानव स्रोि ववकास केन्त्र 
(ित्कातलन शशक्षा ववभाग) माफय ि सामदुावर्क ववद्यालर्मा कक्षा ९ देशख छुटै्ट प्राववतिक शशक्षाको पठन 
पाठन पतन सरुु गिेको छ। प्रािम्भमा कक्षा ९-१० सम्मका लातग सञ्चालनमा ल्र्ाइएको उक्त प्राववतिक 
िािको कार्यिम हाल ९-१२ सम्मकालातग ववस्िाि गरिएको छ।कार्यिम शरुुवाि गदाय ९९ 
ववद्यालर्मा सञ्चालन गरिएकामा हाल ४८४ ओटा ववद्यालर्हरुमा ववस्िाि भएकोछ। प्राववतिक िािमा 
पठन पाठन गरिन े ववषर्हरुमा इशन्त्जतनर्रिङ्ग िफय  तसतभल, इलेशक्िकल ि कम्प्र्टुि इशन्त्जतनर्रिङ्ग 
ववषर्हरु ि कृवष िथा पश ुववज्ञानिफय  बाली ववज्ञान ि पश ुववज्ञानका कार्यिमहरु सञ्चालनमा िहेका 
छन।  
 
मातथ उशल्लशखि बाहेक ववतभन्न १७ मन्त्रालर्हरुबाट पतन व्र्ावसावर्क िातलमहरु सञ्चालन हुाँदै 
आएकोमा सिंघीर् सिंिचना अनसुाि हाल १२ सिंघीर् मन्त्रालर्, प्रदेश सिकाि अन्त्ििगिका सामाशजक 
ववकास मन्त्रालर्हरु िथा स्थानीर् िह/सिकािहरुबाट पतन प्राववतिक शशक्षाका कार्यिमहरु सञ्चालन 
भएका ि थप केवह तनकार्ले िातलम सञ्चलानका लातग िर्ािी थालेका पाईन्त्छन।् र्सको अतिरिक्त 
ववतभन्न गैह्र सिकािी िथा ववकास साझेदाि सिंस्थाहरू (Development Partners) माफय ि पतन 
व्र्ावसावर्क िातलमहरु सञ्चालन भइिहेको पाइन्त्छ। िातलम सञ्चालनमा सिंलग्न १२ मध्रे् िपतसलका 
१० सिंघीर् मन्त्रालर्हरुबाट सम्पन्न भएका व्र्ावसावर्क िातलम कार्यिमहरुको ववविण प्राववतिक िथा 
व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम, एकीकृि वावषयक प्रतिवेदन २०७६ मा समावेश भएको पाइन्त्छः 
 

1. शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर्  
2. श्रम, िोजगाि िथा सामाशजक सिुक्षा मन्त्रालर्  
3. सिंस्कृति, पर्यटन िथा नागरिक उड्यन मन्त्रालर् 
4. मवहला, वालवातलका िथा ्रे्ष्ट नागरिक मन्त्रालर्  
5. भतूम व्र्वस्था, सहकािी िथा गरिबी तनवािण मन्त्रालर्  
6. वन िथा वािाविण मन्त्रालर्   
7. कृवष िथा पशपुन्त्छी ववकास मन्त्रालर् 
8. उद्योग, वाशण्र् िथा आपूतिय मन्त्रालर्  
9. स्वास्थ्र् िथा जनसिंख्र्ा मन्त्रालर्  
10. र्वुा िथा खेलकुद मन्त्रालर्  
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प्राववतिक जनशशक्त उत्पादनका लातग ववतभन्न प्रर्ासहरु भइिहेको भएिापतन एकािफय  सञ्चालनमा िहेका 
प्राववतिक शशक्षािफय का कतिपर् कार्यिमहरुमा भनाय हनु चाहनेहरुको चाप बढी छ िि केवह 
कार्यिमहरुमा भने भनायको लातग उपलब्ि तनिायरिि सीट समेि खाली हनुेगिेको अवस्था छ। अकोिफय  
िावष्ट्रर् िथा अन्त्ििायवष्ट्रर् बजाि (उद्योग) को माग बमोशजम प्राववतिक जनशशक्त आवश्र्क सिंख्र्ामा 
उत्पादन हनु नसकेको ि उत्पाद्वदि जनशशक्त पतन िावष्ट्रर्/अन्त्ििायवष्ट्रर् बजािको माग अनरुुप नभएको 
(Skills mismatch) ववतभन्न अध्र्र्न अनसुन्त्िानहरुले देखाएका छन।्र्स्िो अवस्थामा देश िथा 
ववदेशका श्रम बजािको माग अनसुाि काम गनय सक्षम हनुेगिी आवश्र्क सिंख्र्ामा सीपर्कु्त प्राववतिक 
जनशशक्त िर्ाि गनयका लातग प्राववतिक शशक्षा एवम ्व्र्ावसावर्क िातलमसाँग सम्बशन्त्िि कार्यिम, िह, 
सिंस्थाहरुको सिंख्र्ा, ववषर् अनसुाि उपलब्ि सीट सिंख्र्ा लगार्ि िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुको भौगोतलक 
अवशस्थतिहरुको भिपदो जानकािी (िथ्र्ाङ्क) एवककृि रुपमा उपलब्ि नभएकोले अ्गामी कदम चाल्न 
कद्वठनाई भइिहेको अवस्था छ । र्स परिप्रके्ष्र्मा र्ी सूचनाहरु एवककृि गनुयले महत्वपूणय भतूमका 
खेल्दछ। नेपालको हालको महत्वपूणय िाजनैतिक परिवियन एवम ्प्रववतिमा आएको ववश्वव्र्ापी परिवियनको 
सन्त्दभयमा आगामी बषयहरुमा मलुकुलाई आवश्र्क पने सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्तको माग ि आपूतियको 
अवस्थाको बािेमा प्रक्षेपण गदै आवश्र्क जनशशक्तको ववकासको लातग कार्यिमहरु िजुयमा गनयका 
लातग सीप नक्साङ्कनले महत्वपूणय आिाि प्रदान गदयछ भने हालसम्म नेपालमा नगरिएको एउटा महत्वपूणय 
कार्यले भववष्र्को बाटो पतन खोल्दछ । र्स पषृ्टभतूममा नेपालको प्राववतिक शशक्षा एवम ्व्र्ावसावर्क 
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एक कार्यटोली गठन गिेको तथर्ो।  

१.२ कार्यटोलीको गठन एवम ्कार्ायदेश  
मलुकु सिंघीर्िामा गैसकेको वियमान परिप्रके्षलाई समेि मध्र्नजि गदै  ववतभन्न प्रकािका िातलम प्रदार्क 
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चेि प्रसाद िोका ि ई. पवन अतिकािीले काम गनुय भएको तथर्ो ।कार्यटोलीको कार्यववविण देहार् 
बमोशजम िहेको तथर्ो : 
 

1. सीप नक्साङ्कन (Skill  Mapping) को परिभाषा सवहि अविािणा स्प� पाने,  
2. प्रदेश/शजल्ला िहमा व्र्ावसावर्क क्षेरमा उपलब्ि सीपहरु पवहचान गने, 
3. सम्बशन्त्िि शजल्ला/स्थानीर् िहमा िहेका पिम्पिागि एविं आितुनक उद्योग एविं सेवाहरुको 

ववविण प्रस्ििु गने, 

4. िोजगािी सजृना गनयका लातग स्थान ववशेष आवश्र्क सीपहरु, उद्यमशीलिा ववकासका क्षेर ि 
उद्योग व्र्वसार्को पवहचान, िोजगािीका क्षेर/उपक्षेर आाँकलन गने,   

5. श्रमबजािमा उपलब्ि जनशशक्तको तबषर्गि क्षेर अनसुाि िोजगािीको शस्थति ि प्राववतिक िथा 
व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम प्रदार्क सिंस्था ि क्षमिा सवहिको नक्साङ्कन गने। 

१.३ सीप नक्साङ्कनको परिभाषा ि अविािणा 
िावष्ट्रर्, प्रादेशशक िथा स्थानीर् िहको अवस्था समेि खलु्ने गिी देशमा उपलव्ि िथा श्रमबजािले माग 
गिेको वा गने सीपको प्रकाि ि िह (जनशशक्त) झशल्कने गिी िर्ाि पारिएको सीप सम्वन्त्िी िथ्र्ाङ्क 
िथा अन्त्र् जानकािीहरुको प्रस्ििुीकिण नै सीप नक्साङ्कन (Skill Mapping) हो। सीप नक्साङ्कनबाट 
देशका ववतभन्न क्षेरमा कार्यिि जनशशक्त (कामदािहरु) मा िहेको सीपको ववषर्गि क्षेर ि स्िि (िह) 
कस्िो छ ? आवश्र्क पने सीपको ववषर्गि क्षेर ि स्िि के हो? आवश्र्क पने ि मौजदुा सीपको 
ववषर्गि क्षेर ि स्ििका बीचको सामञ्जस्र्िा कस्िो छ? भन्न े ववषर्मा जानकािी प्राप्त हनु्त्छ। सीप 
नक्साङ्कन शव्दावली ववशेषगिी मानव सिंशािन ववकास िथा व्र्वस्थापनका क्षेरमा बढी प्रर्ोग गरिएको 
पाइन्त्छ ।

 

हाम्रो देशको परिप्रके्ष्र्मा सीप नक्साङ्कनको आतिकारिक परिभाषा गरिएको पााँइदैन ि उद्योग क्षेरले पतन 
र्सिफय  ध्र्ान द्वदएको देशखदैन। र्स प्रतिवेदनको प्रर्ोजनको लातग सीप नक्साङ्कन भन्नाले देशमा 
आिािभिू िथा मध्र्मस्ििीर् प्राववतिक जनशशक्त उत्पादन गनय ि सीपसाँग सम्बशन्त्िि िातलम िथा 
कार्यिमहरुको लातग उपलब्ि अवसि (सीट ि सिंस्थाहरुको सिंख्र्ा) ि प्रकाि िथा सीपका ववतभन्न 
िहहरु - १, २, ३ ि ४ मा उपलब्ि जनशशक्तको अवस्थाको शचरण भने्न बझु्न ुपनेछ। साथै सीप 
नक्साङ्कनलाई भ-ूसूचना प्रणाली (Geographical Information System- GIS) को आिािमा पतन देखाउन े
प्रर्ास गरिएको छ।  

१.४ सीप नक्साङ्कनको सान्त्दतभयकिा 
देशको प्रमखु चनुौिीका रुपमा िहेको वेिोजगािी ि गरिवी न्त्रू्नीकिणकालातग प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 
शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिमलाई महत्वपूणय औजािका रुपमा तलने गरिन्त्छ। प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 
शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिमबाट उत्पाद्वदि जनशशक्त ववशश� सीप िथा क्षमिार्कु्त्त िहने हुाँदा उनीहरु 
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ववशेष प्रकृतिका कामका लातग समेि सक्षम पारिएका हनु्त्छन। सािािण जनशशक्तको िलुनामा प्राववतिक 
जनशशक्त उत्पादन गनय बढी खचय लाग्ने हुाँदा बढी लगानीको आवश्र्किा हनु्त्छ। प्रववतिमा आउने 
परिवियनसिंगै बदतलने श्रम बजािको माग अनरुुप प्राववतिक जनशशक्त उत्पादन गनय नसवकएको अवस्थामा 
एकािफय  उत्पाद्वदि जनशशक्त वेिोजगाि हनुे ि अकोिफय  उपर्कु्त जनशशक्तको अभाव खशककने हुाँदा 
देशको आतथयक ववकासको गतिमा समेि अविोि पगु्न जान्त्छ। सीप नक्साङ्कनले सिकािलाई उपर्कु्त 
नीति िजुयमा गनय ि िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुलाई श्रम बजािको माग बमोशजमको जनशशक्त 
उत्पादनकालातग आवश्र्क जानकािी प्रदान गने हुाँदा श्रमबजािको माग ि आपूतिय बीच सन्त्िलुन कार्म 
गनय मद्दि पगु्दछ। नेपालको सन्त्दभयमा िपतसलका कािणहरुबाट र्सको सान्त्दतभयकिा अझ बढी िहेको 
पवु� हनु्त्छ।  
1. हाल सिंघीर् िहमा तसवटईतभटी लगार्ि ववतभन्न सिकािी तनकार् अन्त्िगयि १८ ओटा प्राववतिक शशक्षा 

िथा व्र्ावसावर्क िातलम प्रदार्क तनकार्हरु छन ्भने प्रादेशशक िथा स्थानीर् सिकािहरु पतन 
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलममा सिंलग्न िहेका ि आआनानै िविबाट सीपमूलक 
िातलमहरु सञ्चालन गने िफय  लातगिहेको हुाँदा र्ो सीप नक्साङ्कन सवै तनकार्/सिंस्थाहरुको लातग 
मागयदशयक हनु सक्ने।  

2. देशतभरका कतिपर् स्थानहरुमा सीपर्कु्त जनशशक्तको अभाव स्प� रुपमा खशड्कएको अवस्था छ 
भने देशतभर ठूलो सिंख्र्ामा ववदेशी प्राववतिक जनशशक्त िथा श्रतमकहरु (कामदािहरु) समेि कार्यिि 
िहेको पाइन्त्छ। अकोिफय  देशका नागरिकहरु कामको खोशजमा ववदेस जाने िम चतल नै िहेको 
ि कतिपर् िातलम प्राप्त जनशशक्त समेि बेिोजगाि िहन ु पिेको पतन छ।उपलव्ि जनशशक्त ि 
तिनीहरुको मागबीचको खाडल (असमाञ्जस्र्िा) लाई कम गदै लैजानका लातग आवश्र्क नीति 
िजुयमा गनय र्ो सीप नक्साङ्कनले मद्दि पगु्ने। 

3. प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा ि िातलमका लातग छुट्याइएका िि ववतभन्न क्षेर वा तनकार्मा 
छरिएि िहेका स्रोि ि सािनहरुलाई एकीकृि गिी कार्यिम सञ्चालन गने गिी सिकािको चाल ु
आतथयक वषय २०७७।०७८ को नीति िथा कार्यिममा उल्लेख गरिएको सन्त्दभयमा त्र्स्िो स्रोि ि 
सािनलाई एकीकृि रुपमा परिचालन गनयका लातग र्ो सीप नक्साङ्कन उपर्ोगी हनुे। 

4. प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिम सञ्चालन गने सिंघीर् मन्त्रालर्हरु िथा 
िाव�र् र्ोजना आर्ोगको समन्त्वर्मा िाव�र् प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम कोष 
(TVET Fund) सञ्चालनको नीतिगि व्र्वस्थाको लातग आिाि हनुे ।  

1.5 कार्यटोलीको कार्यववति 
कार्य सञ्चालनको सहजिाकालातग परिषद् कार्ायलर्मा सशचवालर् स्थापना गिेको ि कार्यटोलीको तमति 
२०७६ १० २९ मा बसेको वैठकबाट कार्यववति ि कार्य र्ोजना िर्ाि गिी सोही अनसुाि कार्य टोलीले 
र्ो कार्य सम्पन्न गिेको हो।  
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आवश्र्किा ि परिशस्थति अनसुाि परिषद् कार्ायलर् सानोद्वठमी, भक्त्तपिुमा ि परिषद् कार्ायलर् बावहि 
समेि कार्यटोलीको बैठक बसी र्स सम्बन्त्िमा काम गदै आएकोमा ववश्वव्र्ापी रुपमा फैतलएको कोतभड-
१९ को माहामािीको कािण अतिकािंश समर् देशमा बन्त्दाबन्त्दी एवम ् तनषेिाज्ञाको अवस्थामा कार्य 
टोलीका अतिकािंश वैठकहरु सूचना प्रववतिको अतिकिम उपर्ोग गदै सञ्चालन गरिएका तथए। 
 
आवश्र्किा ि औशचत्र् हेिी कार्यदलका सिंर्ोजक िथा सदस्र्हरुबाट प्रदेश, शजल्ला वा स्थानीर् िहको 
भ्रमण गरि स्थलगि रुपमा सीप नक्साङ्कन सम्बन्त्िी प्राथतमक िथ्थािंक सिंकलन गने, स्थानीर् ि प्रदेश 
िहमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ् िातलमका सिोकािवालहरुसाँग सीपको अवस्था ि 
आवश्र्किाका सम्बन्त्िमा छलफल गने कार्य र्ोजना िर्ाि गरिएको भएिा पतन कोतभड-१९ को कािण 
प्रदेश, शजल्ला वा स्थानीर् िहको भ्रमण गनय नसवकएको।आवश्र्किा अनसुाि कार्यटोलीले ववतभन्न 
ववषर् ववज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गिेि आवश्र्क सहर्ोग समेि तलएको तथर्ो । 
  
सीप नक्साङ्कन सम्वन्त्िी र्स कार्यमा सिंख्र्ात्मक िथा गणुात्मक दवैु प्रकािका िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरुको 
उपर्ोग गिी तमशश्रि पितिको आिािमा वव्षेण गरिएको  तथर्ो। सिंख्र्ात्मक िथ्र्ाङ्क अन्त्ििगि िावष्ट्रर् 
जनगणना, २०६८ ि नेपाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण २०७४-७५ का सूक्ष्म िथ्र्ाङ्कलाई प्राथतमक श्रोिको 
रुपमा ि प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् ि शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केन्त्रका 
प्रशासतनक िथ्र्ाङ्कहरुको वव्षेण गरिएको तथर्ो। साथै प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुबाट सीपर्कु्त 
जनशशक्तको माग िथा आपूतिय सम्वन्त्िी ववविण सिंकलनका लातग प्रश्नावली तनमायण गिी परिषद्का प्रदेश 
कार्ायलर्हरु िथा आवङ्गक शशक्षालर्हरुलाई िथ्र्ाङ्क सिंकलनमा सहजीकिणका लातग अनिुोि गरिएको 
तथर्ो। सम्वशन्त्िि कार्ायलर्हरुबाट अपेशक्षि सहर्ोग प्राप्त हदुााँ हुाँदै पतन कोतभड -१९ का कािण 
मलुकुमा जािी गरिएको तनिन्त्ििको बन्त्दाबन्त्दी िथा तनषिेाज्ञाका कािण अध्र्र्नका लातग उपर्ोगी हनुे 
प्रकृतिको िथ्र्ाङ्क सिंकलन हनु सकेन। 
 
गणुात्मक िथ्र्ाङ्क वा सूचनाका लातग ववतभन्न प्रकाशशि साम्ीको अध्र्र्न वव्षेण गनुयका साथै ववतभन्न 
ववज्ञ िथा सिोकािवालाहरुसाँग पतन छलफल गरिएका तथए। अध्र्र्न िथा वव्षेणका लातग उपर्ोग 
गरिएका ववतिहरुको बािेमा िल बुाँदागि रुपमा उल्लेख गरिएको छ।  

१.६ सन्त्दभय साम्ी अध्र्र्न ि वव्षेण 
कार्यटोलीिािा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमसाँग सम्वशन्त्िि ववषर्मा सिंवविान,  ऐन,  
तनर्म,  ववतनर्म,  तनदेशशका,  कार्यववति,  कार्य प्रकृर्ा,  मापदण्ड,  उच्च स्ििीर् िावष्ट्रर् शशक्षा आर्ोगको 
प्रतिवेदन,२०७५,  प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा ि सीप ववकासको नीति, िणनीति िथा कार्यनीतिहरू 
ि सिंस्थागि सिंिचना सम्बन्त्िी प्रतिवेदन, िावष्ट्रर् िथा अन्त्ििावष्ट्रर् अनसुन्त्िानात्मक प्रतिवेदन, ववतभन्न सिंघ,  
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आवश्र्किा ि परिशस्थति अनसुाि परिषद् कार्ायलर् सानोद्वठमी, भक्त्तपिुमा ि परिषद् कार्ायलर् बावहि 
समेि कार्यटोलीको बैठक बसी र्स सम्बन्त्िमा काम गदै आएकोमा ववश्वव्र्ापी रुपमा फैतलएको कोतभड-
१९ को माहामािीको कािण अतिकािंश समर् देशमा बन्त्दाबन्त्दी एवम ् तनषेिाज्ञाको अवस्थामा कार्य 
टोलीका अतिकािंश वैठकहरु सूचना प्रववतिको अतिकिम उपर्ोग गदै सञ्चालन गरिएका तथए। 
 
आवश्र्किा ि औशचत्र् हेिी कार्यदलका सिंर्ोजक िथा सदस्र्हरुबाट प्रदेश, शजल्ला वा स्थानीर् िहको 
भ्रमण गरि स्थलगि रुपमा सीप नक्साङ्कन सम्बन्त्िी प्राथतमक िथ्थािंक सिंकलन गने, स्थानीर् ि प्रदेश 
िहमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ् िातलमका सिोकािवालहरुसाँग सीपको अवस्था ि 
आवश्र्किाका सम्बन्त्िमा छलफल गने कार्य र्ोजना िर्ाि गरिएको भएिा पतन कोतभड-१९ को कािण 
प्रदेश, शजल्ला वा स्थानीर् िहको भ्रमण गनय नसवकएको।आवश्र्किा अनसुाि कार्यटोलीले ववतभन्न 
ववषर् ववज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गिेि आवश्र्क सहर्ोग समेि तलएको तथर्ो । 
  
सीप नक्साङ्कन सम्वन्त्िी र्स कार्यमा सिंख्र्ात्मक िथा गणुात्मक दवैु प्रकािका िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरुको 
उपर्ोग गिी तमशश्रि पितिको आिािमा वव्षेण गरिएको  तथर्ो। सिंख्र्ात्मक िथ्र्ाङ्क अन्त्ििगि िावष्ट्रर् 
जनगणना, २०६८ ि नेपाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण २०७४-७५ का सूक्ष्म िथ्र्ाङ्कलाई प्राथतमक श्रोिको 
रुपमा ि प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् ि शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केन्त्रका 
प्रशासतनक िथ्र्ाङ्कहरुको वव्षेण गरिएको तथर्ो। साथै प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुबाट सीपर्कु्त 
जनशशक्तको माग िथा आपूतिय सम्वन्त्िी ववविण सिंकलनका लातग प्रश्नावली तनमायण गिी परिषद्का प्रदेश 
कार्ायलर्हरु िथा आवङ्गक शशक्षालर्हरुलाई िथ्र्ाङ्क सिंकलनमा सहजीकिणका लातग अनिुोि गरिएको 
तथर्ो। सम्वशन्त्िि कार्ायलर्हरुबाट अपेशक्षि सहर्ोग प्राप्त हदुााँ हुाँदै पतन कोतभड -१९ का कािण 
मलुकुमा जािी गरिएको तनिन्त्ििको बन्त्दाबन्त्दी िथा तनषिेाज्ञाका कािण अध्र्र्नका लातग उपर्ोगी हनुे 
प्रकृतिको िथ्र्ाङ्क सिंकलन हनु सकेन। 
 
गणुात्मक िथ्र्ाङ्क वा सूचनाका लातग ववतभन्न प्रकाशशि साम्ीको अध्र्र्न वव्षेण गनुयका साथै ववतभन्न 
ववज्ञ िथा सिोकािवालाहरुसाँग पतन छलफल गरिएका तथए। अध्र्र्न िथा वव्षेणका लातग उपर्ोग 
गरिएका ववतिहरुको बािेमा िल बुाँदागि रुपमा उल्लेख गरिएको छ।  

१.६ सन्त्दभय साम्ी अध्र्र्न ि वव्षेण 
कार्यटोलीिािा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमसाँग सम्वशन्त्िि ववषर्मा सिंवविान,  ऐन,  
तनर्म,  ववतनर्म,  तनदेशशका,  कार्यववति,  कार्य प्रकृर्ा,  मापदण्ड,  उच्च स्ििीर् िावष्ट्रर् शशक्षा आर्ोगको 
प्रतिवेदन,२०७५,  प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा ि सीप ववकासको नीति, िणनीति िथा कार्यनीतिहरू 
ि सिंस्थागि सिंिचना सम्बन्त्िी प्रतिवेदन, िावष्ट्रर् िथा अन्त्ििावष्ट्रर् अनसुन्त्िानात्मक प्रतिवेदन, ववतभन्न सिंघ,  
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सिंस्थाहरूबाट ववतभन्न समर्मा सम्पन्न अध्र्र्न, अनसुन्त्िानका प्रकाशशि िथा अप्रकाशशि प्रतिवेदन
आद्वदको अध्र्र्न िथा वव्षेण गरिएको तथर्ो।  
१.६.1 द्वििीर्ात्मक िथ्र्ाङ्कको वव्षेण
ववशेष गिी केशन्त्रर् िथ्थािंक ववभागबाट फिक फिक समर्मा सम्पन्न गरिएका श्रमशशक्त सवेक्षणका 
प्रतिवेदनहरु: नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षण २०५४ ०५५  नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षण २०६६ ि नपेाल 
श्रमशशक्त सवेक्षण २०७४ ७५  िावष्ट्रर् जनगणना २०६८  आतथयक गणना २०७६ अथय मन्त्रालर्बाट 
प्रकाशशि आतथयक सवेक्षणका प्रतिवेदनहरु प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् सूचना िथा 
अनसुन्त्िान महाशाखाबाट प्रकाशशि वावषयक प्रतिवेदन िथा अन्त्र् अनसुन्त्िानका प्रतिवेदनहरु वैदेशशक 
िोजगाि ववभागबाट प्रकाशशि वावषयक प्रतिवेदनहरु  शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर्का प्रतिवेदनहरुमा 
प्रकाशशि सान्त्दतभयक िथ्र्ाङ्कहरुको अध्र्र्न िथा वव्षेण गरिएको छ।र्स कार्यमा उपर्ोग गरिएका 
सन्त्दभय साम्ीहरुको सूची प्रतिवेदनको अन्त्िमा िाशखएको छ। 

१.६.2 प्राथतमक िथ्र्ाङ्कहरुको वव्षेण  
िावष्ट्रर् िथ्र्ाङ्क ववभागबाट सञ्चालन गरिएका िावष्ट्रर् जनगणना २०६८ ि नपेाल श्रम शशक्त सवेक्षण 
२०७४-७५ का सूक्ष्म िथ्र्ाङ्कको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमका ववषर्मा थप 
जानकािी प्राप्त हनुे गिी फिक दृव�कोणका आिािमा वव्षेण गरिएको तथर्ो। र्सैगिी प्राववतिक शशक्षा 
िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद्,  शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केन्त्र िथा िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण 
सतमति (NSTB) बाट प्राप्त भएका प्रशासतनक िथ्र्ाङ्कहरुको वव्षेण समेि गरिएको। 
 

१.६.3  समहुगि छलफल िथा अन्त्ििविर्ा  
गणुात्मक ववति अन्त्ििगि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम ववज्ञ, अनसुन्त्िानकिाय, नीति 
तनमायिा, व्र्ावसावर्क सिंघ सिंगठनका प्रतितनतिहरु, परिषद्का पदातिकािी िथा तनदेशकहरुसाँग छलफल 
िथा अन्त्ििविर्ाहरु सञ्चालन गरिएका तथए। कार्यटोलीले कार्य ववविणसाँग सम्बशन्त्िि ववषर्मा प्रदेश 
सिकाि, स्थानीर् सिकािका प्रतितनतिहरु, उद्योगी व्र्वसार्ी, िोजगािदािा, शशक्षा ि िातलमसाँग सिोकाि 
िाख्न े व्र्शक्तहरू, प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ् िातलम कार्यिमका सिंचालक िथा 
व्र्वस्थापक, अतभभावक िथा प्रविु व्र्शक्तहरूसाँग अन्त्ििविर्ा गिी सो को आिािमा सझुावहरू सिंकलन 
गने प्रर्ास गरिएकोमा सीतमि व्र्शक्तहरु साँगमार प्रत्र्क्ष रुपमा छलफल गनय सम्भव भएको।  
 

१.७ प्रतिवेदनको ढााँचा  
र्स प्रतिवेदनलाई पााँच खण्डमा ववभाजन गरिएको छ। पवहलो खण्डमा पषृ्टभतूम लगार्ि सीप नक्साङ्कनको 
अविािणा  प्रतिवेदन तनमायणको उदे्दश्र् िथा सान्त्दतभयकिा  अध्र्र्न ववति िथा सीमाहरु उल्लेख गरिएको 
छ। दोस्रो खण्डमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमको आपूतिय पक्षको र्थाथय ववविण 
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उल्लेख गरिएको छ। जस अन्त्ििगि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम प्रदार्क सिंस्था 
िथा कार्यिमहरुको सिंख्र्ा, भनाय क्षमिा, खदु भनाय िथा भनाय दि ि कार्यिमबाट उत्पाद्वदि सिंख्र्ाको 
ववविण प्रस्ििु गरिएको छ। उशल्लशखि ववविणको र्थासम्भव रुपमा जनसाविक  प्रादेशशक िथा 
तबषर्गि क्षेर अनसुािको ववििण समेि देखाइएको छ। 

प्रतिवेदनको िेस्रो खण्डमा श्रमबजािमा कार्यिि जनशशक्तहरुको ववविण िथा जनशशक्तको मागलाई 
असि पाने कािक ित्वहरुको वािेमा वव्षेण गरिएको छ। र्स प्रकािको वव्षेण गने िममा नेपाल 
श्रमशशक्त सवेक्षण  २०७४ ७५ िथा िावष्ट्रर् जनगणना २०६८ का  सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क (Micro Data) को 
वव्षेणलाई आिाि तलइएकोछ। र्सै गिी प्रतिवेदनको चौथो खण्डमा िातलमको आपूतिय ि माग पक्ष 
बीचमा सन्त्िलुनको सम्वन्त्िमा वव्षेण गने प्रर्ास गरिएको छ भने अशन्त्िम खण्ड अथायि खण्ड पााँचमा 
प्रतिवेदनको तनष्कषय िथा सझुावहरु प्रस्ििु गरिएको छ।अन्त्िमा सन्त्दभय साम्ीको सूची ि वव्षेणमा 
प्रर्ोग भएका महत्वपूणय िथ्र्ाङ्कहरुको अनसूुची समावेश गरिएकोछ ।   

१.८ अध्र्र्नको सीमा 
सीप नक्साङ्कनका लातग श्रम बजािको माग िथा आपूतियसाँग सम्वशन्त्िि प्राथतमक िथ्र्ाङ्कलाई पतन आिाि 
बनाउन आवश्र्क हनु्त्छ।िि कोतभड -१९ को कािण प्रस्ििु प्रतिवेदन मूलिः द्वििीर्ात्मक िथ्र्ाङ्कमा 
आिारिि भई िर्ाि गरिएको छ ि र्सलाई र्स प्रतिवेदनको प्रमखु सीमाको रुपमा तलइएको छ।  
 

कोतभड-१९ कै कािण २०७६ चैर मसान्त्िसम्ममा प्रतिवेदन िर्ाि गने सरुुको कार्य अवतिमा, 
बन्त्दाबन्त्दी िथा तनषिेाज्ञाका कािण कार्यटोलीको कार्य सञ्चालन समेि सहज िहेन ि उक्त समर्मा 
सम्पन्न हनु सक्ने अवस्था िहेन।असहज परिशस्थतिमै पतन कार्यटोलीले ववतभन्न माध्र्मबाट कार्य सचुारु 
गिी आनानो कार्य कातियक २०७७ मा सम्पन्न गिी र्ो प्रतिवेदन िर्ाि गिेको हो । 
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खण्ड दईु 
सीप आपूतियको अवस्था 

२.१ पषृ्टभतूम 
श्रम बजािमा सीपको आपूतियका लातग ववतभन्न उपार्हरु अवलम्वन गरिदै आएको छ। बजािको 
आवश्र्किा बमोशजम सीपर्कु्त जनशशक्तको आपूतिय गनयकालातग एकािफय  औपचारिक (Formal) वा 
अनौपचारिक (Noformal) रुपमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्व्र्ावसावर्क िातलम वा सीप 
ववकासका कार्यिमहरु सञ्चालन भइिहेका छन ्भन ेअकोिफय  अिीतिक (Informal)  पद्दतिबाट पतन 
सीप हातसल भइिहेको पाइन्त्छ। औपचारिक िथा अनौपचारिक रुपमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 
शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिम सञ्चालनका लातग सिकािी, अिय सिकािी, गैि सिकािी िथा तनजीस्ििबाट 
समेि प्रर्ासहरु भएका पाइन्त्छन। र्स खण्डमा मलुकुमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम ि सीप ववकास कार्यिम सञ्चालन गनय वा अन्त्र् अनौपचारिक िविबाट सीप ववकासकालातग 
भएका प्रर्ासहरुका सम्वन्त्िमा वव्षेण गरिएको छ। साथै उपिोक्त प्रर्ासबाट सीपर्कु्त जनशशक्तको 
उत्पादनमा पगेुको र्ोगदानका वािेमा समेि केही चचाय गरिएकोछ।  

2.1.१ प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम सञ्चालनको सिंस्थागि व्र्वस्था 
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम सञ्चालनमा प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद्को नेितृ्वदार्ी भतूमका िहेको भएिापतन अन्त्र् सिंघीर् ि प्रादेशशक मन्त्रालर् िथा तनकार्हरु एवम ्
स्थानीर् सिकािहरु समेि र्स कार्यमा सिंलग्न िहदै आएका छन।्सिंघीर् तनकार्हरुमा (क) श्रम, 
िोजगाि िथा सामाशजक सिुक्षा मन्त्रालर् अन्त्ििगिको व्र्ावसावर्क िथा सीप ववकास िातलम प्रतिष्टान 
िथा िोजगाि प्रवियन बोडय (ख) उद्योग, वाशण्र् िथा आपूतिय मन्त्रालर् अन्त्ििगि िाव�र् लघ,ु घिेल ु
िथा साना उद्योग प्रशशक्षण केन्त्र ि औद्योतगक व्र्वसार् ववकास प्रतिष्टान, ि (ग) सिंस्कृति, पर्यटन िथा 
नागरिक उड्डर्न मन्त्रालर् अन्त्ििगि िाव�र् होटल व्र्वस्थापन िातलम प्रतिष्टान प्रमखु छन।् शशक्षा, 
ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर्बाट प्रकाशशि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम एकीकृि 
वावषयक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुाि १० वटा सिंघीर् मन्त्रालर् अन्त्ििगिका तनकार्हरुमा प्राववतिक 
िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम सञ्चालनकालातग स्थार्ी स्वरुपको सिंस्थागि सिंिचना नै िहेको 
पाइन्त्छ।िी सिंस्थाहरुको भनाय क्षमिा िथा उत्पाद्वदि जनशशक्तको ववविण िातलका २.१ मा देखाइएको 
छ। 
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िातलका २.१: सिंघीर् मन्त्रालर् अन्त्ििगिका िातलम प्रदार्क सिंस्था, भनाय क्षमिा िथा उत्पादन 

ि.स. मन्त्रालर् 
िातलम प्रदार्क/ 

तनर्ामक तनकार्को 
नाम 

आ. ब. 
०७५/७६ को 
उत्पादन* 

भनाय क्षमिा 
हाल सम्मको 
उत्पादन प्राववतिक 

शशक्षा 
व्र्ावसावर्क 

िातलम 
१ शशक्षा, ववज्ञान िथा 

प्रववति मन्त्रालर् 
प्राववतिक शशक्षा िथा 
व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद् 

४०,८१८ ७६,५१
५ 

६०००
० 

२८९,५२७ 

शशक्षा िथा मानव 
स्रोि ववकास केन्त्र 

२०,०३२ २१४७२ उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

२ श्रम, िोजगाि िथा 
सामाशजक सिुक्षा  
मन्त्रालर् 

व्र्ावसावर्क िथा सीप 
ववकास िातलम 
प्रतिष्टान  

१,२७४ नभएको उल्लेख 
नभएको 

310,563 

वैदेशशक िोजगाि बोडय ११० नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

३ उद्योग, वाशण्र् िथा 
आपूतिय मन्त्रालर् 

लघ,ु घिेल ुिथा साना 
उद्योग प्रशशक्षण केन्त्र  

१४८ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

व्र्ापाि िथा तनकासी 
प्रवियन केन्त्र  

९१५ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

४ कृवष िथा पशपुिंछी 
ववकास मन्त्रालर् 

कृवष ववभाग ५०८ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

५ मवहला, बालबातलका 
िथा ्रे्ष्ट नागरिक 
मन्त्रालर् 

िाष्ट्रपति मवहला 
उत्थान कार्यिम  

१,९९० नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

६ सिंस्कृति, पर्यटन िथा 
नागरिक उड्डर्न 
मन्त्रालर् 

नेपाल पवयिीर् 
प्रशशक्षण केन्त्र  

९५१ 50 उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

िावष्ट्रर् पर्यटन िथा 
होटल व्र्बस्थापन 
प्रतिष्टान  

३,२१७ 300 उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

पर्यटन ववभाग १,२४० नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

७ र्वुा िथा खेलकुद 
मन्त्रालर् 

िावष्ट्रर् र्वुा परिषद् ७६ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

८ वन िथा वािाविण 
मन्त्रालर् 

वन अनसुन्त्िान िथा 
प्रशशक्षण केन्त्र 

३४३ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

९ भतूम व्र्बस्थापन, 
सहकािी िथा गरिवी 
तनवािण मन्त्रालर् 

भतूम व्र्बस्थापन िथा 
प्रशशक्षण केन्त्र 

नभएको 48 उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

१० स्वास्थ्र् िथा जनसिंख्र्ा 
मन्त्रालर् 

िावष्ट्रर् स्वास्थ्र् िातलम 
केन्त्र 

१,०१७ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

*व्र्ावसावर्क िातलमको सिंख्र्ा मार समावेश गरिएको । 
स्रोि: शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर्, प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम, एकीकृि वावषयक प्रतिवेदन २०७६ 
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िातलका २.१: सिंघीर् मन्त्रालर् अन्त्ििगिका िातलम प्रदार्क सिंस्था, भनाय क्षमिा िथा उत्पादन 

ि.स. मन्त्रालर् 
िातलम प्रदार्क/ 

तनर्ामक तनकार्को 
नाम 

आ. ब. 
०७५/७६ को 
उत्पादन* 

भनाय क्षमिा 
हाल सम्मको 
उत्पादन प्राववतिक 

शशक्षा 
व्र्ावसावर्क 

िातलम 
१ शशक्षा, ववज्ञान िथा 

प्रववति मन्त्रालर् 
प्राववतिक शशक्षा िथा 
व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद् 

४०,८१८ ७६,५१
५ 

६०००
० 

२८९,५२७ 

शशक्षा िथा मानव 
स्रोि ववकास केन्त्र 

२०,०३२ २१४७२ उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

२ श्रम, िोजगाि िथा 
सामाशजक सिुक्षा  
मन्त्रालर् 

व्र्ावसावर्क िथा सीप 
ववकास िातलम 
प्रतिष्टान  

१,२७४ नभएको उल्लेख 
नभएको 

310,563 

वैदेशशक िोजगाि बोडय ११० नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

३ उद्योग, वाशण्र् िथा 
आपूतिय मन्त्रालर् 

लघ,ु घिेल ुिथा साना 
उद्योग प्रशशक्षण केन्त्र  

१४८ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

व्र्ापाि िथा तनकासी 
प्रवियन केन्त्र  

९१५ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

४ कृवष िथा पशपुिंछी 
ववकास मन्त्रालर् 

कृवष ववभाग ५०८ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

५ मवहला, बालबातलका 
िथा ्रे्ष्ट नागरिक 
मन्त्रालर् 

िाष्ट्रपति मवहला 
उत्थान कार्यिम  

१,९९० नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

६ सिंस्कृति, पर्यटन िथा 
नागरिक उड्डर्न 
मन्त्रालर् 

नेपाल पवयिीर् 
प्रशशक्षण केन्त्र  

९५१ 50 उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

िावष्ट्रर् पर्यटन िथा 
होटल व्र्बस्थापन 
प्रतिष्टान  

३,२१७ 300 उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

पर्यटन ववभाग १,२४० नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

७ र्वुा िथा खेलकुद 
मन्त्रालर् 

िावष्ट्रर् र्वुा परिषद् ७६ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

८ वन िथा वािाविण 
मन्त्रालर् 

वन अनसुन्त्िान िथा 
प्रशशक्षण केन्त्र 

३४३ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

९ भतूम व्र्बस्थापन, 
सहकािी िथा गरिवी 
तनवािण मन्त्रालर् 

भतूम व्र्बस्थापन िथा 
प्रशशक्षण केन्त्र 

नभएको 48 उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

१० स्वास्थ्र् िथा जनसिंख्र्ा 
मन्त्रालर् 

िावष्ट्रर् स्वास्थ्र् िातलम 
केन्त्र 

१,०१७ नभएको उल्लेख 
नभएको 

उल्लेख 
नभएको 

*व्र्ावसावर्क िातलमको सिंख्र्ा मार समावेश गरिएको । 
स्रोि: शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर्, प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम, एकीकृि वावषयक प्रतिवेदन २०७६ 
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मातथ उशल्लशखि सिंस्थाहरुको अतिरिक्त व्र्ावसावर्क िातलम सञ्चालनकालातग अन्त्र् अल्पकालीन िथा 
आवतिक परिर्ोजनाहरु पतन सञ्चालनमा िहेका छन।् िी परिर्ोजनाहरुमा शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति 
मन्त्रालर् अन्त्ििगि सञ्चातलि व्र्ावसावर्क सीप िथा िातलम अतभववृि (EVENT) परिर्ोजना,  प्राववतिक 
शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् अन्त्ििगि सञ्चातलि द्वदगो िथा सम्मातनि िोजगािीका लातग 
सीप (ENSSURE) परिर्ोजना िथा श्रम िोजगाि िथा सामाशजक सिुक्षा मन्त्रालर् अन्त्ििगि सञ्चातलि 
सिुशक्षि आप्रवासन (SaMi) परिर्ोजना आद्वद िहेका छन।् 
 

२.१.२ िातलम प्रदार्क सिंस्थाको वावषयक बवृिदि  
प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् स्थापना भएको वषय अथायि ्वव.सिं. २०४५ सालमा 
देशमा ६ वटा मार आवङ्गक प्राववतिक शशक्षालर्हरु सञ्चालनमा िहेका तथए भने त्र्स पिाि ्प्राववतिक 
शशक्षालर् स्थापनाको िममा बवृि हुाँदै आएको पाइन्त्छ। वव.सिं. २०५० सालमा आइपगु्दा र्सको 
सिंख्र्ा १३ पगेुको तथर्ो।वव.सिं. २०५१ देशख परिषद्ले तनजी क्षेरमा सञ्चातलि सिंस्थालाई समेि 
प्राववतिक शशक्षा सञ्चालनका लातग सम्वन्त्िन द्वदन शरुुगिेका कािण प्राववतिक शशक्षालर्को सिंख्र्ामा 
पतन बवृि हनु थालेको हो। वव.सिं. २०५८ सालमा परिषद् बाट स्वीकृति प्राप्त गिी सामदुावर्क ववद्यालर्मा 
पतन प्राववतिक शशक्षा कार्यिम सरुु भर्ो भने वव.सिं. २०७० सालदेशख शशक्षा मन्त्रालर् अन्त्िगयि 
सामदुावर्क ववद्यालर्मा प्राववतिक िािको पढाई सञ्चालन गरिएबाट प्राववतिक शशक्षालर्हरुको सिंख्र्ामा 
उल्लेखनीर् रुपमा बवृि भर्ो ि २०७० सालसम्म आइपगु्दा र्सको सिंख्र्ा ६०३ पगेुको तथर्ो। वव. 
सिं. २०७७ असाि मसान्त्िसम्म आइपगु्दा प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् ि शशक्षा 
मन्त्रालर् अन्त्ििगि सञ्चातलि लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रदार्क सिंस्थाहरुको 
सिंख्र्ा 1546 पगेुको छ। (िेखाशचर २.१) 
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िेखाशचर २.१: लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रदार्क सिंस्थाको ववस्िािको अवस्था  

 
नोट: २०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि   
स्रोि : तसवटईतभटीका वावषयक प्रतिवेदन,“एक झलक”, ि TVET Development Journal का ववतभन्न अिंकहरुका आिािमा िर्ाि गरिएको   

२.२ प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमको वियमान अवस्था   
लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रदान गने १५४६ शशक्षालर्हरु सञ्चालनमा िहेका 
छन ् भने छोटो अवतिका व्र्ावसावर्क िातलम सञ्चालनका लातग ११३४ सिंस्थाहरुले परिषदबाट 
सम्वन्त्िन प्राप्त गिेका छन।्नेपालमा प्राववतिक शशक्षाको आितुनक ववकासको करिव ९ (नौ) दशक 
लामो इतिहास भएिापतन प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्को स्थापनापतछ मार 
प्राववतिक शशक्षाको पहुाँचको ववस्िािमा उल्लेख्र् प्रगति हातसल भएको देशखन्त्छ। 
 
वावषयक करिव ५ लाख अतिरिक्त श्रमशशक्त श्रम बजािमा प्रवेश गने गिेको िथ्र्ाङ्क देशखन्त्छ ि देशतभर 
उपलव्ि िातलम प्रदान गने क्षमिा उशल्लशखि श्रमशशक्तको लातग पर्ायप्त हनुे अवस्था देशखदैन। िातलम 
प्रदान गने तनकार्हरुको एकीकृि िथ्र्ाङ्कको अभावका कािण र्तिनै सिंख्र्ामा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 
शशक्षा एवम ्िातलम उपलव्ि भएको छ भने्न ववषर्मा आतिकािीक िथ्र्ाङ्क उपलव्ि भएको पाइाँदैन । 
एक अध्र्र्नले देखाएअनसुाि सिकािी स्ििमा सञ्चातलि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम 
प्रदार्क तनकार्हरुबाट लामो अवतिका कार्यिमहरुमा (वप्र तडप्लोमा, तडप्लोमा िथा प्राववतिक िाि 
समेि) करिव एक लाखको भनाय क्षमिा िहेको छ। र्सैगिी छोटो अवतिका व्र्ावसावर्क िातलमका 
लातग सिकािी, अन्त्र् पेशागि िथा व्र्ावसावर्क सिंघ सिंगठन िथा तनजीक्षेरको क्षमिा समेिलाई जोडेि 

६ १३
१३८ १६७

२९१

६०३

१३१२
१५४६

०
२००
४००
६००
८००
१०००
१२००
१४००
१६००
१८००

२०४५ २०५० २०५५ २०६० २०६५ २०७० २०७५ २०७७
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िेखाशचर २.१: लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रदार्क सिंस्थाको ववस्िािको अवस्था  

 
नोट: २०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि   
स्रोि : तसवटईतभटीका वावषयक प्रतिवेदन,“एक झलक”, ि TVET Development Journal का ववतभन्न अिंकहरुका आिािमा िर्ाि गरिएको   

२.२ प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमको वियमान अवस्था   
लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रदान गने १५४६ शशक्षालर्हरु सञ्चालनमा िहेका 
छन ् भने छोटो अवतिका व्र्ावसावर्क िातलम सञ्चालनका लातग ११३४ सिंस्थाहरुले परिषदबाट 
सम्वन्त्िन प्राप्त गिेका छन।्नेपालमा प्राववतिक शशक्षाको आितुनक ववकासको करिव ९ (नौ) दशक 
लामो इतिहास भएिापतन प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्को स्थापनापतछ मार 
प्राववतिक शशक्षाको पहुाँचको ववस्िािमा उल्लेख्र् प्रगति हातसल भएको देशखन्त्छ। 
 
वावषयक करिव ५ लाख अतिरिक्त श्रमशशक्त श्रम बजािमा प्रवेश गने गिेको िथ्र्ाङ्क देशखन्त्छ ि देशतभर 
उपलव्ि िातलम प्रदान गने क्षमिा उशल्लशखि श्रमशशक्तको लातग पर्ायप्त हनुे अवस्था देशखदैन। िातलम 
प्रदान गने तनकार्हरुको एकीकृि िथ्र्ाङ्कको अभावका कािण र्तिनै सिंख्र्ामा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 
शशक्षा एवम ्िातलम उपलव्ि भएको छ भने्न ववषर्मा आतिकािीक िथ्र्ाङ्क उपलव्ि भएको पाइाँदैन । 
एक अध्र्र्नले देखाएअनसुाि सिकािी स्ििमा सञ्चातलि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम 
प्रदार्क तनकार्हरुबाट लामो अवतिका कार्यिमहरुमा (वप्र तडप्लोमा, तडप्लोमा िथा प्राववतिक िाि 
समेि) करिव एक लाखको भनाय क्षमिा िहेको छ। र्सैगिी छोटो अवतिका व्र्ावसावर्क िातलमका 
लातग सिकािी, अन्त्र् पेशागि िथा व्र्ावसावर्क सिंघ सिंगठन िथा तनजीक्षेरको क्षमिा समेिलाई जोडेि 
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हेदाय बावषयक करिव २ लाख १२ हजाि व्र्शक्तलाई िातलम प्रदान गने क्षमिा िहेको देशखन्त्छ।2 एकािफय  
श्रम बजािमा प्रवेश गने श्रमशशक्तको िलुनामा िातलमको लातग उपलब्ि देशको क्षमिा अत्र्न्त्ि न्त्रू्न 
िहेको पाइन्त्छ भने अको िफय  सञ्चातलि िातलम कार्यिमहरु पतन देशका सवै भौगोतलक क्षेर, िथा 
समदुार्मा समानपुातिक रुपमा उपलव्ि हनु सकेको पाइाँदैन। कुनै स्थान िथा पेशाहरुमा मागको 
िलुनामा जनशशक्तको आपूतिय अत्र्ातिक िहेको पाइन्त्छ भने कुनै स्थान िथा पेशामा माग बमोशजम 
जनशशक्त उत्पादन हनु सकेको देशखाँदैन। 
 
देशमा उपलव्ि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिमलाई मखु्र्िः तनम्नानसुाि दईु 
भागमा वगीकृि गिेि हेनय सवकन्त्छ : 

(क) लामो अवतिका प्राववतिक शशक्षाः प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् अन्त्ििगि 
सञ्चातलि वप्र-तडप्लोमा (प्राववतिक एसएलसी,२४ मवहने औद्योतगक प्रशशक्षाथी िातलम समेि) 
ि  तडप्लोमा िथा प्रमाण पर िहका कार्यिम, ि शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केन्त्र 
अन्त्ििगि सञ्चातलि प्राववतिक िाि (९-१२) अन्त्ििगिका कार्यिमहरु, ि 

(ख) छोटो अवतिका व्र्ावसावर्क िातलमः प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् 
लगार्ि ववतभन्न सिंघीर्, प्रादेशशक मन्त्रालर् िथा स्थानीर् सिकािबाट सञ्चातलि १६० घण्टा 
देशख १६९६ घण्टा (५० द्वदन देशख एक वषय) सम्मका छोटो अवतिका सीपमूलक िातलम, 
पेशागि िातलम ि कामदािको सीप अतभववृि िातलम समेिका व्र्ावसावर्क िातलम 
कार्यिमहरु । 

 
२.२.१  वप्र-तडप्लोमा िथा तडप्लोमा कार्यिम 

र्स अन्त्िगयि तनम्न ३ कार्यिमहरु सञ्चालनमा िहेका छन ्: 

 एसइइ पिाि १८ मवहना अवतिका वप्र-तडप्लोमा (२४ मवहने औद्योतगक प्रशशक्षाथी 
िातलम समेि) िहका कार्यिम । 

 एसइइ पिाि ्३ बषय अवतिका तडप्लोमा ि प्रमाण पर िहका कार्यिम। 
 माध्र्तमक ववद्यालर् अन्त्ििगि कक्षा ९-१२ सम्मका प्राववतिक िािका कार्यिम। 

                         
2 बराल दरु्ाा (२०७७)। A country case study of technical and vocational education and training in Nepal. Research Paper 
under discussion. 
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२.२.१.१ प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षाको सिंस्थागि उपशस्थतिको अवस्था 
वियमान अवस्थामा प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् ि शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास 
केन्त्र अन्त्िगयि देशभिका कुल १५४६ सिंस्थाहरुमा २३६३ कार्यिमहरु सञ्चालन भइिहेका छन।् 
प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुको उपशस्थतिलाई प्रदेशगि रुपमा हेदाय 
बागमिी प्रदेशमा सबभन्त्दा बढी ३५६ सिंस्थाहरु िहेको ि गण्डकी प्रदेश ि कणायली प्रदेशमा समान 
रुपमा सबैभन्त्दा कम १५७ सिंस्था िहेको देशखन्त्छ। सािै प्रदेशमा िहेका सिंस्थाहरुको सिंख्र्ा िातलका 
२ २ मा देखाइएको छ।
 
िातलका २.२: प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम प्रदार्क सिंस्था ि कार्यिम सिंख्र्ा 

ि.
सिं. 

प्रदेश कुल स्थानीर् 
िह  

TVET कार्यिम 
सिंचालन भएका 
स्थानीर् िह  

सिंस्था  
सिंख्र्ा 

कार्यिम सिंख्र्ा 

जम्मा तडप्लोमा 
वप्र-

तडप्लोमा 
प्राववतिक 
िाि 

१ प्रदेश निं. १ १३७ १०५(७६.६) १९७ ३२७ ९८ १३४ ९५ 
२ प्रदेश निं. २ १३६ १०३(७५.७) १९७ ३०७ १२१ १०३ ८३ 

३ बागमिी प्रदेश ११९ १०४(८७.४) ३५६ ५७२ २९८ १९४ ८० 

४ गण्डकी प्रदेश ८५ ७१(८३.५) १५७ २१९ ७५ ९४ ५० 

५ लशुम्बनी प्रदेश १०९ ९८(९०.०) २७४ ४२० १६१ १६१ ९८ 

६ कणायली प्रदेश ७९ ७०(८८.६) १५७ २२६ ८८ १०८ ३० 

७ सदूुिपशिम प्रदेश ८८ ८४ (९५.४५) २०८ २९२ १०७ १३७ ४८ 

जम्मा ७५३ ६३५(८४.३) १५४६ २३६३ ९४८ ९३१ ४८४ 
२०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि 
स्रोि: प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् प्रशासकीर् िथ्र्ाङ्क, २०७७ 
         शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केन्त्र, प्रशासकीर् िथ्र्ाङ्क २०७७ 
 

ववगि िीन बषयमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षालर्हरुको सिंस्थागि पहुाँच पगेुको स्थानीर् िहको 
सिंख्र्ामा उल्लेखनीर् रुपमा बवृि भएको देशखन्त्छ। तमति २०७४ फागनु ३ गिे सम्माननीर् प्रिानमन्त्री 
केपी शमाय ओलीले पद बहालीका िममा गनुयभएको सम्वोिनमा आगामी २ बषय तभर सवै स्थानीर् 
िहमा प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् अन्त्ििगिका प्राववतिक शशक्षालर्हरुको 
सिंस्थागि पहुाँच ववस्िाि गने प्रतिवििा व्र्क्त गनुयभएको तथर्ो।उक्त समर्मा कुल ७५३ स्थानीर् िह 
मध्रे् २३४ (३१%) स्थानीर् िहमा मार लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरु सञ्चालनमा िहेका तथए।त्र्सको करिव ३० मवहना पतछ अथायि ्२०७७ 
असाि मसान्त्ि सम्म आइपगु्दा थप ४०१ स्थानीर् िहमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम कार्यिमको सिंस्थागि पहुाँच ववस्िाि भई हाल ७५३ स्थानीर् िह मध्रे् ६३५ (८४%) स्थानीर् 



;Lk gS;f°g sfo{6f]nLsf] k|ltj]bg– @)&&

16 

 

२.२.१.१ प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षाको सिंस्थागि उपशस्थतिको अवस्था 
वियमान अवस्थामा प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् ि शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास 
केन्त्र अन्त्िगयि देशभिका कुल १५४६ सिंस्थाहरुमा २३६३ कार्यिमहरु सञ्चालन भइिहेका छन।् 
प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुको उपशस्थतिलाई प्रदेशगि रुपमा हेदाय 
बागमिी प्रदेशमा सबभन्त्दा बढी ३५६ सिंस्थाहरु िहेको ि गण्डकी प्रदेश ि कणायली प्रदेशमा समान 
रुपमा सबैभन्त्दा कम १५७ सिंस्था िहेको देशखन्त्छ। सािै प्रदेशमा िहेका सिंस्थाहरुको सिंख्र्ा िातलका 
२ २ मा देखाइएको छ।
 
िातलका २.२: प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम प्रदार्क सिंस्था ि कार्यिम सिंख्र्ा 

ि.
सिं. 

प्रदेश कुल स्थानीर् 
िह  

TVET कार्यिम 
सिंचालन भएका 
स्थानीर् िह  

सिंस्था  
सिंख्र्ा 

कार्यिम सिंख्र्ा 

जम्मा तडप्लोमा 
वप्र-

तडप्लोमा 
प्राववतिक 
िाि 

१ प्रदेश निं. १ १३७ १०५(७६.६) १९७ ३२७ ९८ १३४ ९५ 
२ प्रदेश निं. २ १३६ १०३(७५.७) १९७ ३०७ १२१ १०३ ८३ 

३ बागमिी प्रदेश ११९ १०४(८७.४) ३५६ ५७२ २९८ १९४ ८० 

४ गण्डकी प्रदेश ८५ ७१(८३.५) १५७ २१९ ७५ ९४ ५० 

५ लशुम्बनी प्रदेश १०९ ९८(९०.०) २७४ ४२० १६१ १६१ ९८ 

६ कणायली प्रदेश ७९ ७०(८८.६) १५७ २२६ ८८ १०८ ३० 

७ सदूुिपशिम प्रदेश ८८ ८४ (९५.४५) २०८ २९२ १०७ १३७ ४८ 

जम्मा ७५३ ६३५(८४.३) १५४६ २३६३ ९४८ ९३१ ४८४ 
२०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि 
स्रोि: प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् प्रशासकीर् िथ्र्ाङ्क, २०७७ 
         शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केन्त्र, प्रशासकीर् िथ्र्ाङ्क २०७७ 
 

ववगि िीन बषयमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षालर्हरुको सिंस्थागि पहुाँच पगेुको स्थानीर् िहको 
सिंख्र्ामा उल्लेखनीर् रुपमा बवृि भएको देशखन्त्छ। तमति २०७४ फागनु ३ गिे सम्माननीर् प्रिानमन्त्री 
केपी शमाय ओलीले पद बहालीका िममा गनुयभएको सम्वोिनमा आगामी २ बषय तभर सवै स्थानीर् 
िहमा प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् अन्त्ििगिका प्राववतिक शशक्षालर्हरुको 
सिंस्थागि पहुाँच ववस्िाि गने प्रतिवििा व्र्क्त गनुयभएको तथर्ो।उक्त समर्मा कुल ७५३ स्थानीर् िह 
मध्रे् २३४ (३१%) स्थानीर् िहमा मार लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरु सञ्चालनमा िहेका तथए।त्र्सको करिव ३० मवहना पतछ अथायि ्२०७७ 
असाि मसान्त्ि सम्म आइपगु्दा थप ४०१ स्थानीर् िहमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम कार्यिमको सिंस्थागि पहुाँच ववस्िाि भई हाल ७५३ स्थानीर् िह मध्रे् ६३५ (८४%) स्थानीर् 
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िहमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुको सिंस्थागि पहुाँच पगेुको 
देशखन्त्छ3 (िातलका २.२)  
 
स्थानीर् िहमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमको सिंस्थागि पहुाँचको अवस्थालाई 
वव्षेण गदाय सदूुिपशिम प्रदेशमा सवैभन्त्दा बढी ९५ प्रतिशि स्थानीर् िहमा प्राववतिक शशक्षाको 
सिंस्थागि पहुाँच पगेुको देशखन्त्छ भने  लशुम्बनी प्रदेश मा ९० प्रतिशि, कणायली प्रदेशमा ८९%, बागमिी 
प्रदेशमा ८७.%, ि गण्डकी प्रदेशमा ८४% िहेको देशखन्त्छ । प्रदेश निं. १ ि प्रदेश निं. २ का स्थानीर् 
िहहरुमा भने सवैभन्त्दा कम िमशः ७७% ि ७६% सिंस्थागि पहुाँच पगेुको देशखन्त्छ।  
 
स्थानीर् िहमा प्राववतिक शशक्षालर्को सिंस्थागि पहुाँचमा ववस्िाि हनुबुाट प्राववतिक शशक्षाको सहज पहुाँच 
स्थावपि हुाँदै गएको मानु्न पने हनु्त्छ । र्स प्रकािको ववस्िािले लशक्षि वगयलाई प्राववतिक शशक्षाको 
पहुाँचमा सहजिा ल्र्ाउनकुा साथै ववपन्न वगयले समेि कम लागिमा प्राववतिक शशक्षाको अवसि पाउन े
अवस्थालाई सतुनशिि गने छ भने्न पतन ववश्वास गनुय पने हनु्त्छ।  
 
मातथका िथ्र्ाङ्कहरुलाई प्रदेशगि रुपमा हेदाय प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलममा सबभन्त्दा 
िेिै सिंस्थागि पहुाँच पगेुको प्रदेशमा सदूुिपशिम प्रदेश देशखन्त्छ भने सबभन्त्दा थोिै स्थानीर् िहमा पहुाँच 
पगेुको प्रदेश चावहाँ प्रदेश निं. २ िहेको पाइन्त्छ। प्रदेश निं २ मा प्राववतिक शशक्षा प्रदार्क सिंस्थाहरुको 
सिंख्र्ा कम हनुकुो पछातड तनम्न ३ कािणहरु िहेको अनमुान गनुय पने हनु्त्छ: 
 

(क) ििाईको भौगोतलक अवशस्थति, पहाडी ि वहमाली शजल्लाहरुमा जस्िो दैतनक आविजाविमा 
र्ािार्ािको कद्वठनाइ नहुाँने हुाँदा सिंख्र्ात्मक रुपमा िेिै प्राववतिक शशक्षालर् आवश्र्क 
नभएको, 

(ख) शशक्षाको कमी ि आतथयक रुपमा बढी ववपन्न समदुार्को बसोवास िहेको हुाँदा प्राववतिक 
शशक्षा अध्र्र्न गने िफय  चेिना िथा ज्ञानका कमीका कािण आमरुपमा प्राववतिक शशक्षाको 
महत्व वझेुको अवस्था निहेको, ि  

(ग) तछमेकी मलुकु भाििसाँग तसमाना जोतडएको ि आविजावि सहज ि सलुभ भएकोले सीप 
ववकास िथा िोजगािी दबैुको तनतमत्त भाििका ठूला सहिहरुमा जाने सम्भावना ि प्रवशृत्त 
िहेकाले।  

मातथ उशल्लशखि अवस्थाको र्थाथय कािण पत्ता लगाउन आवश्र्क देशखएको छ ि र्सका लातग 
एक छुटै्ट अध्र्र्न गनुय पने देशखन्त्छ।  

                         
3 र्समा छोटो अवतिको िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुको सिंख्र्ा समावेस गरिएको छैन। 
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२.२.१.२ प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षाको लाधि प्राप्त अिसरको अिस्था  
नेपालको स्थानीय तहका भौिोधलक क्षेत्रफल र जनसंख्याको शस्थधतमा ठूलो विवििता रहेको छ। 
उदाहरणको लाधि, िनषुाको सम्सी िााँउ पाधलकाको क्षेत्रफल जम्मा २१.५७ ििग वक.मी. मात्र रहेको 
छ भने हमु्लाको नाम्खा िााँउ पाधलकाको क्षेत्रफल २,४१९.६४ ििग वक.मी. रहेको छ।यसैिरी वि.सं. 
२०६८ को जनिणनाको आिारमा हेदाग, काठमाडौं महानिरपाधलकाको जनसंख्या सिैभन्दा बढी 
९७५,४५३ रहेको छ भने मसु्ताङ्गको दोलामे िााँउ पाधलकाको जनसंख्या सिैभन्दा कम १,४२३ मात्र 
रहेको छ।यस्तो अिस्थामा संस्थाित पहुाँचको अिस्थाको शचत्रणबाट मात्र प्राविधिक तथा व्यािसावयक 
शिक्षा एिम ्ताधलममा नािररकहरुको पहुाँचको यथाथग अिस्थाको विश्लषेण हनु सक्दैन।ताधलका २.३ 
मा प्राविधिक शिक्षाका कायगक्रमहरुमा भनाग क्षमताको प्रादेशिक वितरण तथा लशक्षत यिुा जनसंख्यासाँिको 
अनपुातलाई तलुनात्मक रुपमा देखाइएको छ र ताधलका २.४ मा प्राविधिक शिक्षाको प्रदेिित तथा 
विषयित क्षेत्रअनसुारको भनाग क्षमता देखाइएको छ। 
 
ताधलका २.३: भनाग क्षमता तथा लशक्षत बिगको अनपुात: 
क्रस प्रदेि कुल भनाग 

क्षमता (धसट 
संख्या) 

कुल जनसंख्या 
(जनिणना 
२०६८) 

एसईई 
उत्तीणग संख्या  

(२०७५ 
साल)  

 प्रधत १०,००० 
जनसंख्यामा 
उपलब्ि भनाग 

क्षमता/धसट संख्या  

 प्रधत १०० एसईई 
उत्तीणगमा उपलब्ि 
भनाग क्षमता/धसट 

संख्या 
१ प्रदेि नं. १ १३,६१० ४५,३४,९४३ ८३,८१८ ३० १६ 
२ प्रदेि नं. २ १३,०२२ ५४,०४,१४५ ७०,५६८ २४ १८ 
३ बािमती प्रदेि २३,४५३ ५५,२९,४५२ १०६,००२ ४२ २२ 
४ िण्डकी प्रदेि ९,११२ २४,०३,७५७ ४८,०३६ ३८ १९ 
५ लशुम्बनी प्रदेि १७,४१० ४४,९९,२७२ ७६,९८३ ३९ २३ 
६ कणागली प्रदेि ९,३३६ १५,७०,४१८ ३५,६२४ ५९ २६ 
७ सदूुरपशिम 

प्रदेि 
१२,०४४ २५,५२,५१७ ५३,९७२ ४७ २२ 

जम्मा ९७,९८७ २६४,९४,५०४ ४७५,००३ ३७ २१ 
२०७७ असार मसान्त सम्मको तथ्याङ्कमा आिाररत 
स्रोत: प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम पररषद् प्रिासकीय तथ्याङ्क, २०७७ 
        शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्र, प्रिासकीय तथ्याङ्क, २०७७ 

 
सात िटै प्रदेिमा उपलव्ि भनाग क्षमता (धसट संख्या) लाई तलुना िदाग बािमती प्रदेिको भनाग क्षमता 
सिै भन्दा बढी २३,४५३ रहेको पाइन्छ। संघीय राजिानी र सबभन्दा बढी सवुििा सम्पन्न सहर 
काठमाण्डौ समेत यसै प्रदेिमा रहेकोले देिभरका विद्याथीहरु िणुस्तरीय शिक्षा िा ताधलम र रोजिारीका 
लाधि समेत काठमाण्डौ आउन ुपने अिस्था र काठमाण्डौ आउने प्रिशृत्त रहेको छ।आधथगक िधतविधि 
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२.२.१.२ प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षाको लाधि प्राप्त अिसरको अिस्था  
नेपालको स्थानीय तहका भौिोधलक क्षेत्रफल र जनसंख्याको शस्थधतमा ठूलो विवििता रहेको छ। 
उदाहरणको लाधि, िनषुाको सम्सी िााँउ पाधलकाको क्षेत्रफल जम्मा २१.५७ ििग वक.मी. मात्र रहेको 
छ भने हमु्लाको नाम्खा िााँउ पाधलकाको क्षेत्रफल २,४१९.६४ ििग वक.मी. रहेको छ।यसैिरी वि.सं. 
२०६८ को जनिणनाको आिारमा हेदाग, काठमाडौं महानिरपाधलकाको जनसंख्या सिैभन्दा बढी 
९७५,४५३ रहेको छ भने मसु्ताङ्गको दोलामे िााँउ पाधलकाको जनसंख्या सिैभन्दा कम १,४२३ मात्र 
रहेको छ।यस्तो अिस्थामा संस्थाित पहुाँचको अिस्थाको शचत्रणबाट मात्र प्राविधिक तथा व्यािसावयक 
शिक्षा एिम ्ताधलममा नािररकहरुको पहुाँचको यथाथग अिस्थाको विश्लषेण हनु सक्दैन।ताधलका २.३ 
मा प्राविधिक शिक्षाका कायगक्रमहरुमा भनाग क्षमताको प्रादेशिक वितरण तथा लशक्षत यिुा जनसंख्यासाँिको 
अनपुातलाई तलुनात्मक रुपमा देखाइएको छ र ताधलका २.४ मा प्राविधिक शिक्षाको प्रदेिित तथा 
विषयित क्षेत्रअनसुारको भनाग क्षमता देखाइएको छ। 
 
ताधलका २.३: भनाग क्षमता तथा लशक्षत बिगको अनपुात: 
क्रस प्रदेि कुल भनाग 

क्षमता (धसट 
संख्या) 

कुल जनसंख्या 
(जनिणना 
२०६८) 

एसईई 
उत्तीणग संख्या  

(२०७५ 
साल)  

 प्रधत १०,००० 
जनसंख्यामा 
उपलब्ि भनाग 

क्षमता/धसट संख्या  

 प्रधत १०० एसईई 
उत्तीणगमा उपलब्ि 
भनाग क्षमता/धसट 

संख्या 
१ प्रदेि नं. १ १३,६१० ४५,३४,९४३ ८३,८१८ ३० १६ 
२ प्रदेि नं. २ १३,०२२ ५४,०४,१४५ ७०,५६८ २४ १८ 
३ बािमती प्रदेि २३,४५३ ५५,२९,४५२ १०६,००२ ४२ २२ 
४ िण्डकी प्रदेि ९,११२ २४,०३,७५७ ४८,०३६ ३८ १९ 
५ लशुम्बनी प्रदेि १७,४१० ४४,९९,२७२ ७६,९८३ ३९ २३ 
६ कणागली प्रदेि ९,३३६ १५,७०,४१८ ३५,६२४ ५९ २६ 
७ सदूुरपशिम 

प्रदेि 
१२,०४४ २५,५२,५१७ ५३,९७२ ४७ २२ 

जम्मा ९७,९८७ २६४,९४,५०४ ४७५,००३ ३७ २१ 
२०७७ असार मसान्त सम्मको तथ्याङ्कमा आिाररत 
स्रोत: प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम पररषद् प्रिासकीय तथ्याङ्क, २०७७ 
        शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्र, प्रिासकीय तथ्याङ्क, २०७७ 

 
सात िटै प्रदेिमा उपलव्ि भनाग क्षमता (धसट संख्या) लाई तलुना िदाग बािमती प्रदेिको भनाग क्षमता 
सिै भन्दा बढी २३,४५३ रहेको पाइन्छ। संघीय राजिानी र सबभन्दा बढी सवुििा सम्पन्न सहर 
काठमाण्डौ समेत यसै प्रदेिमा रहेकोले देिभरका विद्याथीहरु िणुस्तरीय शिक्षा िा ताधलम र रोजिारीका 
लाधि समेत काठमाण्डौ आउन ुपने अिस्था र काठमाण्डौ आउने प्रिशृत्त रहेको छ।आधथगक िधतविधि 
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ि अवसिका वहसाबले काठमाण्डौ प्रतिको आकषयणमा कमी आएको छैन।र्सथय पतन बागमिी प्रदेशमा 
िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरु बढी खलु्न ुि र्हााँको भनाय क्षमिा अन्त्र् प्रदेशको भन्त्दा बढी िहन ुस्वाभाववक 
नै देशखन्त्छ। अन्त्र् प्रदेशहरुमा कणायली प्रदेशको भनाय क्षमिा सवैभन्त्दा कम अथायि ्९,३३६ िहेको छ 
भने लशुम्बनी प्रदेश को १७,४१०, प्रदेश निं. १ को १३,६१० प्रदेश निं. २ को १३,०२२ सदूुिपशिम 
प्रदेशको १२,०४४ ि गण्डकी प्रदेशको ९,११२ िहेको छ।  
 

प्राववतिक शशक्षामा िहेको जनिाको पहुाँचलाई देशको कुल जनसिंख्र्ासाँग िलुना गने हो भने प्रति १० 
हजाि जनसिंख्र्ाका लातग ३७ तसट उपलव्ि भएको पाइन्त्छ।प्रादेशशक िहमा वव्षेण गने हो भने उक्त 
अनपुािमा उल्लेख्र् ववववििा देशखन्त्छ। प्रति १० हजाि जनसिंख्र्ाका लातग कणायली प्रदेशमा सवैभन्त्दा 
बढी ५९ तसट ि प्रदेश निं. २ मा सवै भन्त्दा कम २४ तसट  िहेको पाइन्त्छ। र्सैगिी बााँकी प्रदेशहरु 
मध्रे् सदूुिपशिम प्रदेशमा ४७, बागमिी प्रदेशमा ४२, गण्डकी प्रदेशमा ३८ जनालाई ि १ निं प्रदेशमा 
प्रति १० हजाि जनसिंख्र्ामा ३० जनालाई प्राववतिक शशक्षा पढ्ने अवसि प्राप्त हनुे देशखन्त्छ।जनसिंख्र्ाको 
अनपुािको आिािमा वव्षेण गदाय  प्रदेश निं. १ ि प्रदेश निं. २ मा प्राववतिक शशक्षाको पहुाँचमा उल्लेख्र् 
कमी िहेका देशखन्त्छ।र्हााँनेि ध्र्ान द्वदन ुपने कुिा के हो भने तसट सिंख्र्ा अतिक िहेको आिािमा मार 
त्र्स स्थान वा क्षेरमा बसोबास गने ि प्राववतिक शशक्षाको चाहना िाख्न ेसवैमा प्राववतिक शशक्षाको पहुाँच 
पगेुको मान्न सवकदैन।त्र्सैगिी कुनै स्थान वा क्षेरमा उपलब्ि सीट सिंख्र्ा कम िहेको आिािमा मार 
पतन त्र्स स्थान वा क्षेरमा बसोबास गने ि प्राववतिक शशक्षाको चाहना िाख्नहेरु प्राववतिक शशक्षाको 
अवसिबाट वशञ्चि िहेको तनश्कषय तनकाल्न तमल्दैन।अिः र्स सम्बन्त्िमा छुटै्ट अध्र्र्न गनुय पने देशखन्त्छ। 
 
िातलका २.४ : प्राववतिक शशक्षाको प्रदेशगि िथा ववषर्गि क्षरेअनसुािको भनाय क्षमिा 

 
प्रदेश 

क्षेरगि भनाय क्षमिा (तसट सिंख्र्ा) 
कुल कृवष िथा 

वन क्षेर 
इशन्त्जतनर्रिङ्ग 

क्षेर 
स्वास्थ्र् क्षेर पर्यटन 

क्षेर 
अन्त्र् क्षेर 

प्रदेश निं. १ १३,६१० 4000 5840 3650 40 ८० 
प्रदेश निं. २ १३,०२२ 2600 7272 3070 40 40 
बागमिी प्रदेश २३,४५३ 5640 9401 7852 360 200 
गण्डकी प्रदेश ९११२ 3680 3632 1550 170 80 
लशुम्बनी प्रदेश १७,३७० 5844 7626 3740 40 120 
कणायली प्रदेश ९,३३६ 5680 3216 440 _ _ 
सदूुिपशिम प्रदेश १२,०८४ 6680 4154 1130 40 80 
कुल क्षमिा ९७,९८७ 34,124 41,141 21,432 690 600 

 
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा ि िातलममा उपलब्ि भनाय क्षमिालाई वव.सिं. २०७५ को  माध्र्तमक 
शशक्षा पिीक्षा (एसईई) उत्तीणय हनुे सिंख्र्ासाँग िलुना गदाय प्रति सर् माध्र्तमक शशक्षा उत्तीणय मध्रे् २१ 
जनाका लातग मार प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षाको अवसि प्राप्त हनुे देशखन्त्छ। प्रादेशशक िहमा 
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उक्त अनपुािको िलुना गदाय कणायली प्रदेशमा सवैभन्त्दा बढी पहुाँच पगेुको देशखन्त्छ। र्स प्रदेशका  एक 
सर् एसईई उत्तीणय मध्रे् २६ जनालाई प्राववतिक शशक्षामा भनायको अवसि प्राप्त हनुे देशखन्त्छ भन े
लशुम्बनी प्रदेश मा २३ जना ि बागमिी प्रदेश ि सदूुिपशिम प्रदेशमा समान रुपमा २२/२२ जनालाई 
उक्त अवसि प्राप्त हनुे देशखन्त्छ। सवैभन्त्दा कम पहुाँच पगेुका प्रदेशहरुमा प्रदेश निं. १ मा १६ जना, 
प्रदेश निं. २ मा १८ जना िथा गण्डकी प्रदेशमा १९ जनाले अवसि पाउने देशखन्त्छ । 
 
माध्र्तमक शशक्षा पिीक्षा (एसईई) मा उत्तीणय प्रति १०० ववद्याथी मध्रे् २१ जनाका लातग प्राववतिक 
िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा ि िातलमको अवसि प्राप्त हनुलुाई प्राववतिक शशक्षाको पहुाँच बवृिको सन्त्दभयमा 
सकािात्मक सूचकका रुपमा तलन सवकन्त्छ।र्स िथ्र्ाङ्कले पन्त्रौ र्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 
ले र्ोजनाको अशन्त्िम वषय सम्ममा प्राववतिक कार्यिममा भनायदि ३० प्रतिशि परु् र्ाउने गिी िाखेको 
लक्ष्र् पिुा हनु ेदेखाउाँछ।िि सिंख्र्ात्मक अवसिको बवृिले मार सहज पहुाँचको अवसिलाई प्रतिववशम्वि 
गदैन।  
 
मातथका वव्षेणहरुको आिािमा हेदाय गणुात्मक प्राववतिक शशक्षाको अवसिलाई लशक्षि वगयको पहुाँचमा 
परु् र्ाउनका लातग तनम्न कुिाहरुमा ध्र्ान द्वदन ुपने देशखन्त्छः 
(क) प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिमहरुको आवश्र्किाको बािेमा वव्षेण 

गदाय सम्बशन्त्िि पातलका  शजल्ला वा प्रदेशको (१) भौगोतलक अवस्था (२) जनसिंख्र्ाको चाप, 
(३) ववकासको अवस्था, ि (४) ववशश� सामाशजक-सााँस्कृतिक अवस्थाको आिािमा गनुय पने,  

(ख) िोजगािीको अवसि सवहिको व्र्ावहारिक, द्वदगो ि प्रभावकािी कार्यिमहरु कार्ायन्त्वर्नमा 
ल्र्ाउन ुपने हनु्त्छ। 

२.२.१.३ पेशागि क्षरे (समूह) अनसुाि पहुाँचको अवस्था  
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिमहरुलाई पााँचवटा पेशागि क्षेर (समूह) - 
कृवष, इशन्त्जतनर्रिङ्ग, स्वास्थ्र्, पर्यटन ि अन्त्र् सेवामा वगीकिण गिी वव्षेण गरिएको छ।र्स वगीकिण 
बमोशजम हेदाय उपलब्ि कुल भनाय क्षमिामा इशन्त्जतनर्रिङ्गमा सवैभन्त्दा बढी अथायि ४२ प्रतिशि िहेको 
छ।साथै कृवषमा ३४.८२ प्रतिशि, स्वास्थ्र्मा २१.८७ प्रतिशि ि पर्यटन िथा अन्त्र् सेवा क्षेरमा 
१.३१ प्रतिशि िहेको छ। 
 
एसईई उत्तीणय सिंख्र्ालाई उपलब्ि कुल भनाय क्षमिासाँग िलुना गदाय प्रति १००० एसईई उत्तीणयका 
लातग जम्मा २१४ तसट उपलव्ि हनुे शस्थति छ। र्सलाई पेशागि समूहको आिािमा वव्षेण गदाय 
१००० एसईई उिीणय मध्रे् ८७ जनाले इशन्त्जतनर्रिङ्गसाँग सम्वशन्त्िि कार्यिम (ववषर्) हरुमा ७२ 
जनाले कृवष िथा वन साँग सम्वशन्त्िि कार्यिममा, ४५ जनाले स्वास्थ्र्साँग सम्वशन्त्िि कार्यिममा ि 
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उक्त अनपुािको िलुना गदाय कणायली प्रदेशमा सवैभन्त्दा बढी पहुाँच पगेुको देशखन्त्छ। र्स प्रदेशका  एक 
सर् एसईई उत्तीणय मध्रे् २६ जनालाई प्राववतिक शशक्षामा भनायको अवसि प्राप्त हनुे देशखन्त्छ भन े
लशुम्बनी प्रदेश मा २३ जना ि बागमिी प्रदेश ि सदूुिपशिम प्रदेशमा समान रुपमा २२/२२ जनालाई 
उक्त अवसि प्राप्त हनुे देशखन्त्छ। सवैभन्त्दा कम पहुाँच पगेुका प्रदेशहरुमा प्रदेश निं. १ मा १६ जना, 
प्रदेश निं. २ मा १८ जना िथा गण्डकी प्रदेशमा १९ जनाले अवसि पाउने देशखन्त्छ । 
 
माध्र्तमक शशक्षा पिीक्षा (एसईई) मा उत्तीणय प्रति १०० ववद्याथी मध्रे् २१ जनाका लातग प्राववतिक 
िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा ि िातलमको अवसि प्राप्त हनुलुाई प्राववतिक शशक्षाको पहुाँच बवृिको सन्त्दभयमा 
सकािात्मक सूचकका रुपमा तलन सवकन्त्छ।र्स िथ्र्ाङ्कले पन्त्रौ र्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 
ले र्ोजनाको अशन्त्िम वषय सम्ममा प्राववतिक कार्यिममा भनायदि ३० प्रतिशि परु् र्ाउने गिी िाखेको 
लक्ष्र् पिुा हनु ेदेखाउाँछ।िि सिंख्र्ात्मक अवसिको बवृिले मार सहज पहुाँचको अवसिलाई प्रतिववशम्वि 
गदैन।  
 
मातथका वव्षेणहरुको आिािमा हेदाय गणुात्मक प्राववतिक शशक्षाको अवसिलाई लशक्षि वगयको पहुाँचमा 
परु् र्ाउनका लातग तनम्न कुिाहरुमा ध्र्ान द्वदन ुपने देशखन्त्छः 
(क) प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिमहरुको आवश्र्किाको बािेमा वव्षेण 

गदाय सम्बशन्त्िि पातलका  शजल्ला वा प्रदेशको (१) भौगोतलक अवस्था (२) जनसिंख्र्ाको चाप, 
(३) ववकासको अवस्था, ि (४) ववशश� सामाशजक-सााँस्कृतिक अवस्थाको आिािमा गनुय पने,  

(ख) िोजगािीको अवसि सवहिको व्र्ावहारिक, द्वदगो ि प्रभावकािी कार्यिमहरु कार्ायन्त्वर्नमा 
ल्र्ाउन ुपने हनु्त्छ। 

२.२.१.३ पेशागि क्षरे (समूह) अनसुाि पहुाँचको अवस्था  
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिमहरुलाई पााँचवटा पेशागि क्षेर (समूह) - 
कृवष, इशन्त्जतनर्रिङ्ग, स्वास्थ्र्, पर्यटन ि अन्त्र् सेवामा वगीकिण गिी वव्षेण गरिएको छ।र्स वगीकिण 
बमोशजम हेदाय उपलब्ि कुल भनाय क्षमिामा इशन्त्जतनर्रिङ्गमा सवैभन्त्दा बढी अथायि ४२ प्रतिशि िहेको 
छ।साथै कृवषमा ३४.८२ प्रतिशि, स्वास्थ्र्मा २१.८७ प्रतिशि ि पर्यटन िथा अन्त्र् सेवा क्षेरमा 
१.३१ प्रतिशि िहेको छ। 
 
एसईई उत्तीणय सिंख्र्ालाई उपलब्ि कुल भनाय क्षमिासाँग िलुना गदाय प्रति १००० एसईई उत्तीणयका 
लातग जम्मा २१४ तसट उपलव्ि हनुे शस्थति छ। र्सलाई पेशागि समूहको आिािमा वव्षेण गदाय 
१००० एसईई उिीणय मध्रे् ८७ जनाले इशन्त्जतनर्रिङ्गसाँग सम्वशन्त्िि कार्यिम (ववषर्) हरुमा ७२ 
जनाले कृवष िथा वन साँग सम्वशन्त्िि कार्यिममा, ४५ जनाले स्वास्थ्र्साँग सम्वशन्त्िि कार्यिममा ि 
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२ जनाले पर्यटन ि १ जनाले अन्त्र् सेवासाँग सम्वशन्त्िि कार्यिममा भनायको अवसि पाउने अवस्था 
छ। (िातलका २.५) 
 
िातलका २.५ : प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षाको ववषर्गि भनाय क्षमिा   

िस 
 

ववषर्गि क्षरे 
बावषयक भनाय क्षमिा (तसट 

सिंख्र्ा) 
प्रतिहजाि एसईई उत्तीणयका लातग 

उपलव्ि हनु ेतसट सिंख्र्ा (भनाय क्षमिा)* सिंख्र्ा प्रतिशि 
१ कृवष िथा वन क्षेर ३४,१२४ ३४.८२ ७२ 
२ इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेर ४१,१४१ ४२.०० ८७ 
३ स्वास्थ्र् क्षेर २१,४३२ २१.८७ ४५ 
४ पर्यटन क्षेर ६९० ०.७० २ 
५ अन्त्र् क्षेर ६०० ०.६१ १ 

कुल क्षमिा ९७,९८७ १०० २०६ 
*२०७५ सालमा एसईई उत्तीणय भएका ४७५,००३ सिंख्र्ामा आिारिि 
भनाय क्षमिा २०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि 
स्रोि: प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् प्रशासकीर् िथ्र्ाङ्क, २०७७ 
    शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केन्त्र, प्रशासकीर् िथ्र्ाङ्क, २०७७ 
 
नेपाल पूवायिाि ववकासको चिणमा िहेको हुाँदा सिकािी िथा तनजी स्ििमा भौतिक पूवायिाि तनमायणका 
गतिववतिहरु उल्लेखनीर् रुपमा भइिहेको कािण इशन्त्जतनर्रिङ्ग िफय को भनाय क्षमिा अतिक हनु ु
स्वाभाववकै देशखन्त्छ।साथै नेपाल अझसम्म पतन कृवष प्रिान मलुकुकै रुपमा िहेको कािण कृवष िफय को 
भनाय क्षमिा बढी िहन ुपतन िकय सिंगि देशखन्त्छ।िि कृवष पतछको आतथयक विर्ाकलापको प्रमखु क्षेरको 
रुपमा पर्यटनलाई तलने गरिएको भएिापतन र्स क्षेरसाँग सम्बशन्त्िि कार्यिममा िहेको भनाय क्षमिा 
अनपेशक्षि रुपमा कम िहेको देशखन्त्छ। र्सैगिी अन्त्र् सेवा िफय को अवस्था पतन कम नै िहेको छ।र्ो 
अवस्थाले पर्यटन िथा अन्त्र् सेवा िफय को पाठ्यिममा समावेश गरिएका ववषर्वस्ि,ु कार्यिमको अवति 
लगार्ि पाठ्यिमको ढााँचा, लशक्षि वगयको चाहना ि आवश्र्िा एवम ्सम्बशन्त्िि उद्योग (बजाि) को 
मागलाई समेि ध्र्ान द्वदई सूक्ष्म अध्र्र्नको आिािमा अगातडको बाटो िर् गनुय पने हनु्त्छ। 
 

२.२.१.४ उत्पाद्वदि जनशशक्तको ववषर्गि क्षरे बमोशजमको ववविण  
प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्को स्थापना पिाि ्परिषद् अन्त्ििगि वप्र-तडप्लोमा 
िहका ववतभन्न कार्यिमहरुमा ववद्याथी/प्रशशक्षाथी भनाय शरुु भएको िथा २०५८ साल बाट ३ वषे 
तडप्लोमा िहका कार्यिमहरुमा ववद्याथी/प्रशशक्षाथी भनाय सरुु भएको हो।उक्त तमति देशख वव.सिं. २०७६ 
असािसम्म वप्र-तडप्लोमा िहका २१६,३१४ जना ि तडप्लोमा िहका ८०,७६८ जना गिी कुल 
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२,९७,०८२ प्राववतिक जनशशक्त उत्पादन भएको पाइन्त्छ। उक्त सिंख्र्ालाई तबषर्गि समूह अनसुाि 
वगीकिण गिी िातलका २.६ मा प्रस्ििु गरिएको छ। उक्त िातलका हेदाय सवैभन्त्दा बढी १४८,८३३ 
(५०%) प्राववतिक जनशशक्त स्वास्थ्र्िफय का देशखर्ो भने इशन्त्जतनर्रिङ्गिफय  २६% (७८,६१९), कृवषिफय  
२१% (६३,२८६) ि पर्यटनिफय  २% (६,४२६) प्राववतिक जनशशक्त उत्पादन भएको देशखन्त्छ 
(िातलका २.६) । 
 

िातलका २.६: उत्पाद्वदि जनशशक्तको ववषर्गि ववविण  
 

ि. स. 
कार्यिमको ववषर्गि 

क्षरे 
वप्र-तडप्लोमा कार्यिम तडप्लोमा कार्यिम कुल उत्पादन 

सिंख्र्ा प्रतिशि सिंख्र्ा प्रतिशि सिंख्र्ा प्रतिशि 

१ स्वास्थ्र् क्षेर ९०,२४९ ४२ ५८,५८४ ७२.५ १४८,८३३  ५०.१० 
२ कृवष िथा वन क्षेर ५६,२५२ २६ ७,०३४ ८.७३ ६३,२८६  २१.३० 

३ इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेर ६३,६९५ २९ १४,९२४ १८.५ ७८,६१९  २६.४६ 

४ पर्यटन िथा अतितथ 
सत्काि क्षेर  

६,११८ ३ २१९ ०.२७ ६,३३७  २.१३ 

५ ववववि   ७  ७ ०.०१ 
कुल २१६,३१४ १०० ८०,७६८ १०० २९७,०८२  १०० 

२०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि 
स्रोि: प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् प्रशासतनक िथ्र्ाङ्क, २०७७ 

 
उपिोक्त अवस्थाको वव्षेणबाट स्वास्थ ववषर्का जनशशक्तको उत्पादन उल्लेख्र् सिंख्र्ामा भएको 
देशखन्त्छ।स्वास्थसाँग सम्वशन्त्िि सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्तको माग अद्यावति पतन अतिक नै िहेको 
पषृ्टभतूममा स्वास्थ्र् ववषर्का जनशशक्तको उत्पादन अतिक हनु ुस्वाभाववकै देशखएिापतन (१) र्ो जनशशक्त 
देशतभर नै काममा िहेको अवस्था छैन, ि (२) देशतभरै िहेका पतन पूणय िोजगािीमा िहेको ि श्रम ि 
सीप अनसुाि उशचि पारिश्रतमक पाउन सकेको अवस्था छैन।र्स अवस्थामातथ सम्बशन्त्िि तनकार्को 
गम्भीि ध्र्ान जान ुपने देशखएको छ।  

२.२.२  छोटो अवतिका व्र्ावसावर्क िातलम 
आिािभिू िहका प्राववतिक जनशशक्त उत्पादनका लातग प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद् िथा अन्त्र् सिकािी, गैि सिकािी िथा तनजी िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुबाट छोटो अवतिका 
व्र्ावसावर्क िातलम कार्यिम सञ्चालन हुाँदै आएका छन।् प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषदबाट छोटो अवतिका (१६० देशख १६९६ घण्टा सम्मका) २०० भन्त्दा बढी सीपमूलक 
व्र्ावसावर्क िातलमका लातग पाठ्यिमहरु तनमायण भएका छन ्भने कतिपर् तनकार्हरुबाट १६० 
घण्टा भन्त्दा कम अवतिका व्र्ावसावर्क वा जीवीकोपाजयन िातलमहरु जस्िै तसकमी, टेतलतभजन ममयि, 
कपडा (मखमल)को जतु्ता चप्पल बनाउने िातलम पतन सञ्चालन हुाँदै आएका छन।् 
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२,९७,०८२ प्राववतिक जनशशक्त उत्पादन भएको पाइन्त्छ। उक्त सिंख्र्ालाई तबषर्गि समूह अनसुाि 
वगीकिण गिी िातलका २.६ मा प्रस्ििु गरिएको छ। उक्त िातलका हेदाय सवैभन्त्दा बढी १४८,८३३ 
(५०%) प्राववतिक जनशशक्त स्वास्थ्र्िफय का देशखर्ो भने इशन्त्जतनर्रिङ्गिफय  २६% (७८,६१९), कृवषिफय  
२१% (६३,२८६) ि पर्यटनिफय  २% (६,४२६) प्राववतिक जनशशक्त उत्पादन भएको देशखन्त्छ 
(िातलका २.६) । 
 

िातलका २.६: उत्पाद्वदि जनशशक्तको ववषर्गि ववविण  
 

ि. स. 
कार्यिमको ववषर्गि 

क्षरे 
वप्र-तडप्लोमा कार्यिम तडप्लोमा कार्यिम कुल उत्पादन 

सिंख्र्ा प्रतिशि सिंख्र्ा प्रतिशि सिंख्र्ा प्रतिशि 

१ स्वास्थ्र् क्षेर ९०,२४९ ४२ ५८,५८४ ७२.५ १४८,८३३  ५०.१० 
२ कृवष िथा वन क्षेर ५६,२५२ २६ ७,०३४ ८.७३ ६३,२८६  २१.३० 

३ इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेर ६३,६९५ २९ १४,९२४ १८.५ ७८,६१९  २६.४६ 

४ पर्यटन िथा अतितथ 
सत्काि क्षेर  

६,११८ ३ २१९ ०.२७ ६,३३७  २.१३ 

५ ववववि   ७  ७ ०.०१ 
कुल २१६,३१४ १०० ८०,७६८ १०० २९७,०८२  १०० 

२०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि 
स्रोि: प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् प्रशासतनक िथ्र्ाङ्क, २०७७ 

 
उपिोक्त अवस्थाको वव्षेणबाट स्वास्थ ववषर्का जनशशक्तको उत्पादन उल्लेख्र् सिंख्र्ामा भएको 
देशखन्त्छ।स्वास्थसाँग सम्वशन्त्िि सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्तको माग अद्यावति पतन अतिक नै िहेको 
पषृ्टभतूममा स्वास्थ्र् ववषर्का जनशशक्तको उत्पादन अतिक हनु ुस्वाभाववकै देशखएिापतन (१) र्ो जनशशक्त 
देशतभर नै काममा िहेको अवस्था छैन, ि (२) देशतभरै िहेका पतन पूणय िोजगािीमा िहेको ि श्रम ि 
सीप अनसुाि उशचि पारिश्रतमक पाउन सकेको अवस्था छैन।र्स अवस्थामातथ सम्बशन्त्िि तनकार्को 
गम्भीि ध्र्ान जान ुपने देशखएको छ।  

२.२.२  छोटो अवतिका व्र्ावसावर्क िातलम 
आिािभिू िहका प्राववतिक जनशशक्त उत्पादनका लातग प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद् िथा अन्त्र् सिकािी, गैि सिकािी िथा तनजी िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुबाट छोटो अवतिका 
व्र्ावसावर्क िातलम कार्यिम सञ्चालन हुाँदै आएका छन।् प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषदबाट छोटो अवतिका (१६० देशख १६९६ घण्टा सम्मका) २०० भन्त्दा बढी सीपमूलक 
व्र्ावसावर्क िातलमका लातग पाठ्यिमहरु तनमायण भएका छन ्भने कतिपर् तनकार्हरुबाट १६० 
घण्टा भन्त्दा कम अवतिका व्र्ावसावर्क वा जीवीकोपाजयन िातलमहरु जस्िै तसकमी, टेतलतभजन ममयि, 
कपडा (मखमल)को जतु्ता चप्पल बनाउने िातलम पतन सञ्चालन हुाँदै आएका छन।् 
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नेपालमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमका लातग प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क 
िातलम परिषद्को स्थापना गरिएको भएिापतन परिषद्को सिंिचना वा प्रणाली बावहि पतन िेिै सिंघ 
सिंस्थाहरु व्र्ावसवर्क िातलम सञ्चालनमा सिंलग्न िहेका छन।्सिकािी स्ििमै पतन सिंघीर् िहका १० 
मन्त्रालर् अन्त्ििगिका तनकार्हरुबाट ववतभन्न प्रकािका व्र्ावसवर्क िातलमहरु सञ्चालन हनुे गिेको छ 
भने प्रदेश सिकाि अन्त्िगयिका सामाशजक ववकास मन्त्रालर् मािहिका तनकार्हरु िथा स्थानीर्िहबाट 
पतन व्र्ावसावर्क िातलमका कार्यिमहरु सञ्चालन गने गिेको पाइन्त्छ।4 र्सैगिी ववतभन्न ववकास 
साझेदाि सिंस्थाहरुको सहर्ोगमा सञ्चातलि परिर्ोजनाहरुबाट गैिसिकािी सिंस्था ि तनजी शैशक्षक सिंस्थाहरु  
माफय ि पतन िातलमहरु सञ्चालन भइिहेको अवस्था छ।  
 
नेपालमा सीप पिीक्षण िथा प्रमाणीकिण गने कार्यको औपचारिक सरुूआि वव.सिं.२०३९ (सन ्१९८३) 
सालमा सीप पिीक्षण प्रातिकिण (Skill Testing Authority) नामक स्वार्त्त सिंस्थाको स्थापनाबाट 
भएको हो। प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद्को स्थापना भए पिाि ्उक्त प्रातिकिणलाई 
परिषद् अन्त्ििगि िहने गिी सीप पिीक्षण महाशाखा ि वव.सिं. २०६० मा िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमति 
(National Skill Testing Board-NSTB) मा रूपान्त्ििण गरिर्ो।र्ो सतमति प्राववतिक शशक्षा िथा 
व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् अन्त्ििगि अिय स्वार्त्त तनकार्को रुपमा सञ्चालनमा िहेको छ। र्स 
सतमतिले औपचारिक, अनौपचारिक ि अरितिक पद्दतिबाट तसकेका वा अनभुव हातसल गिेका सीप, ज्ञान 
ि र्ोग्र्िा/दक्षिाको वगीकिण, पिीक्षण िथा प्रमाणीकिण गने गदयछ। र्सले तनिन्त्िि रूपमा ववतभन्न 
पेशा/व्र्वसार्मा िह १ देशख ४ सम्म २९५ बटा िावष्ट्रर् पेशागि सीप प्रमाशणका (National 
Occupational Skill Standards-NOSS) तनमायण गिी सीपको पिीक्षण िथा प्रमाणीकिण गने कार्य 
गदै आईिहेको छ।साथै स्वीस सिकािको आतथयक सहर्ोगमा नेपाल व्र्ावसावर्क र्ोग्र्िा प्रणाली 
परिर्ोजनाले ववगि ५ वषयदेशख िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमतिसाँग सहकार्य गदै सीप पिीक्षणको स्ििीकिण 
िथा िावष्ट्रर् व्र्ावसावर्क र्ोग्र्िा प्रारूप (National Vocational Qualification Framework) 
कार्ायन्त्वर्न सम्बन्त्िी कार्यहरूमा सहर्ोग प्रदान गरििहेको छ।आ. व. २०७६/७७ को असाि मसान्त्ि 
सम्म ५४८,०२१ जना सीप पिीक्षणका लातग सहभागी भएकोमा ३८३,५७० जनाको सीप प्रमाणीकृि 
भएको पाईन्त्छ।२०७७ को असाि मसान्त्ि सम्म िावष्ट्रर् सीप पिीक्षणमा सहभागी भएकाहरुको प्रदेशगि 
ववविण िेखाशचर २.२ मा देखाइएको छ। 
 
 
 
 

                         
4 प्राविविक तथा व्यािसाविक विक्षा एिम् ताविम एकीकृत बार्षिक प्रवतिेदन २०७६ 
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िेखाशचर  २.२: सीप पिीक्षणमा सहभागीहरुको प्रदेशगि ववििण 

 
वव.सिं. २०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि  
स्रोि : िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमति, प्रशासतनक िथ्र्ाङ्क २०७७ 

 
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम, एकीकृि वावषयक प्रतिवेदन २०७६ अनसुाि आतथयक 
बषय २०७४/७५ मा शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर् लगार्ि १० सिंघीर् मन्त्रालर् मािहिका 
१८ ववतभन्न तनकार् ि परिर्ोजनाहरुमाफय ि सञ्चातलि व्र्ावसावर्क िातलमहरुबाट कुल ४९,८८२ जना 
लाभाशन्त्वि भएका तथए। र्ी मध्रे् ४,१३६ जना (८.३%)  ले एक हप्ता भन्त्दा कम अवतिको िातलम 
प्राप्त गिेको देशखन्त्छ भने २,६९७ जना (५.४%)ले १ हप्ता देशख १ मवहना सम्मको िातलम प्राप्त गिेको 
देशखन्त्छ।िातलमप्राप्तहरुको ठुलो वहस्सा अथायि ्३८,६०७ जना (७७.४%) ले १ मवहना देशख ३ मवहना 
अवतिसम्मको ि ४,४४२ जना (८.९%) ले मार ३ मवहना देशख ६ मवहना अवतिका व्र्ावसावर्क 
िातलम प्राप्त गिेको देशखन्त्छ।र्स िथ्र्ाङ्कले व्र्ावसावर्क िातलम कार्यिममा एकरुपिा निहेको 
देखाउाँछ। कुन क्षेरको लातग वा कुन मागको सम्बोिन गनयका लातग कुन प्रकािको िातलम प्रदान 
गरिएको हो ि तिनीहरुको प्रभावकारििा कस्िो िह्यो भन्ने ववषर्मा जानकािीको अभाव छ। उशल्लशखि 
प्रकािका िातलमहरुको आवश्र्किाको बािेमा ि िातलमपतछको िोजगािीको अवस्था ि तिनीहरुको 
प्रभावकारििाको बािेमा समेि जानकािी िाख्न ेव्र्वस्था गरिन ुआवश्र्क छ। अन्त्र्था िातलम िातलमको 
लातग मार हनुे शस्थति कार्मै िहन्त्छ। 
 
र्िुोवपर्न र्तुनर्नको सहर्ोगमा सञ्चातलि दक्षिा परिर्ोजनाबाट प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम कार्यिममा तनजी क्षेरबाट भएको लगानीको सन्त्दभयमा २०७६ सालमा गरिएको एक अध्र्र्नले 
वावषयक दईुलाख को हािाहािीमा तनजीक्षेरका िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुले िातलम प्रदान गने गिेको 

प्रदेश नं १, 
60,682 , 11%

प्रदेश नं २, 
67,219 , 12%

बागमती प्रदेश, 
145,641 , 27%

गण्डकी प्रदेश ,
67,219 , 12%

लुम्बबनी प्रदेश, 
100,829 , 19%

कर्ााली प्रदेश,
33,610 

सुदरूपम्चिम प्रदेश, 
72,821 , 13%
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िेखाशचर  २.२: सीप पिीक्षणमा सहभागीहरुको प्रदेशगि ववििण 

 
वव.सिं. २०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि  
स्रोि : िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमति, प्रशासतनक िथ्र्ाङ्क २०७७ 

 
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम, एकीकृि वावषयक प्रतिवेदन २०७६ अनसुाि आतथयक 
बषय २०७४/७५ मा शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर् लगार्ि १० सिंघीर् मन्त्रालर् मािहिका 
१८ ववतभन्न तनकार् ि परिर्ोजनाहरुमाफय ि सञ्चातलि व्र्ावसावर्क िातलमहरुबाट कुल ४९,८८२ जना 
लाभाशन्त्वि भएका तथए। र्ी मध्रे् ४,१३६ जना (८.३%)  ले एक हप्ता भन्त्दा कम अवतिको िातलम 
प्राप्त गिेको देशखन्त्छ भने २,६९७ जना (५.४%)ले १ हप्ता देशख १ मवहना सम्मको िातलम प्राप्त गिेको 
देशखन्त्छ।िातलमप्राप्तहरुको ठुलो वहस्सा अथायि ्३८,६०७ जना (७७.४%) ले १ मवहना देशख ३ मवहना 
अवतिसम्मको ि ४,४४२ जना (८.९%) ले मार ३ मवहना देशख ६ मवहना अवतिका व्र्ावसावर्क 
िातलम प्राप्त गिेको देशखन्त्छ।र्स िथ्र्ाङ्कले व्र्ावसावर्क िातलम कार्यिममा एकरुपिा निहेको 
देखाउाँछ। कुन क्षेरको लातग वा कुन मागको सम्बोिन गनयका लातग कुन प्रकािको िातलम प्रदान 
गरिएको हो ि तिनीहरुको प्रभावकारििा कस्िो िह्यो भन्ने ववषर्मा जानकािीको अभाव छ। उशल्लशखि 
प्रकािका िातलमहरुको आवश्र्किाको बािेमा ि िातलमपतछको िोजगािीको अवस्था ि तिनीहरुको 
प्रभावकारििाको बािेमा समेि जानकािी िाख्न ेव्र्वस्था गरिन ुआवश्र्क छ। अन्त्र्था िातलम िातलमको 
लातग मार हनुे शस्थति कार्मै िहन्त्छ। 
 
र्िुोवपर्न र्तुनर्नको सहर्ोगमा सञ्चातलि दक्षिा परिर्ोजनाबाट प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम कार्यिममा तनजी क्षेरबाट भएको लगानीको सन्त्दभयमा २०७६ सालमा गरिएको एक अध्र्र्नले 
वावषयक दईुलाख को हािाहािीमा तनजीक्षेरका िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुले िातलम प्रदान गने गिेको 

प्रदेश नं १, 
60,682 , 11%

प्रदेश नं २, 
67,219 , 12%

बागमती प्रदेश, 
145,641 , 27%

गण्डकी प्रदेश ,
67,219 , 12%

लुम्बबनी प्रदेश, 
100,829 , 19%

कर्ााली प्रदेश,
33,610 

सुदरूपम्चिम प्रदेश, 
72,821 , 13%
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तनष्कषय तनकालेको छ।5 र्सबाट के बझु्न ुपने हनु्त्छ भने ववतभन्न सिंस्थाहरुबाट द्वदइाँदै आएका िातलमहरु  
सबै प्रमाशणक (Standard) िातलमहरु हनु भन्न सवकने अवस्था निहेको ि िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमति 
(NSTB) को िथ्र्ाङ्कभन्त्दा बावहिका जनशशक्तले नेपालमा काम गरििहेका छन।्अिः एकीकृि िथ्र्ाङ्कका 
लातग ि प्रमाशणक (Standard) िातलमको सतुनशिििाको लातग सीपमूलक िातलमको पासपोटय (

) को व्र्वस्था गिी िातलमप्राप्त ि दिायवाल ( ) श्रतमकहरुलाई मार काममा 
लगाउने ि िातलमप्राप्त ि दिायवाल श्रतमकहरुलेमार काम गनय पाउने व्र्वस्था गनुय अति जरुिी देशखन्त्छ। 
 
र्सिी छिप� रुपमा सञ्चातलि िातलम कार्यिमहरुमा एकरुपिा कार्म हनु सकेको छैन ि तिनीहरुको 
गणुस्ििीर्िा समेि सतुनशिि गनय सवकएको छैन।र्सो हनुकुो प्रमखु कािण तनम्न देशखन्त्छन ्: 

(क) नीतिगि अस्प�िा,  
(ख) भएको नीतिको प्रभावकािी कार्ायन्त्वर्नमा समस्र्ा, ि  
(ग) सिकािी तनकार्बीचको आपसी समन्त्वर्को अभाव।  

 
ववतभन्न तनकार्हरुबाट िातलम सञ्चालन हनुे गिेको अवस्था एकातिि छ भने अकोतिि र्स प्रकािका 
िातलमहरु सञ्चालनको सम्वन्त्िमा एकीकृि िथ्र्ाङ्कको अभाव देशखन्त्छ ि र्स्िा िातलमहरुको गणुस्िि 
सतुनशिि ि मापन गने (Quality assurance and evaluation) ि एकीकृि रुपमा िथ्र्ाङ्क उपलब्ि हनु े
औपचारिक पद्दति ववकास भएको पतन देशखदैन।  
 
२.२.२.१ नपेाल श्रम शशक्त सवेक्षणमा श्रमशशक्त ि िातलम प्राप्त जनशशक्तको अवस्था 
नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षण श्रमशशक्त सवेक्षण २०७४-२०७५ अनसुाि कुल १ किोड २८ लाख ४४ 
हजाि श्रमशशक्त ववतभन्न प्राववतिक पेशामा कार्यिि िहेका पाइन्त्छ (र्स सम्वन्त्िमा खण्ड-४ मा थप चचाय 
गरिएकोछ)। र्स खण्डमा सीप पिीक्षणका लातग आवेदन द्वदएका ५ लाख ४८ हजाि जनशशक्तलाई 
औपचारिक रुपमा िातलम प्राप्त जनशशक्त मान्त्दै श्रमशशक्त सवेक्षणले देखाएको कुल जनशशक्त १ किोड 
४४ लाखसाँग िलुना गिेि वव्षेण गरिएको छ।र्सिी िलुना गिी हेदाय प्राववतिक पेशामा कार्यिि कुल 
श्रमशशक्तको केवल ४.२% ले मार सीप परिक्षणमा आनानो रुशच प्रकट गिेको देशखन्त्छ।उक्त सिंख्र्ालाई 
प्रादेशशक रुपमा वव्षेण गिी हेदाय सीप पिीक्षणका लातग आवेदन द्वदने सहभागीहरुको वहस्सा बागमिी 
प्रदेशमा सवैभन्त्दा बढी अथायि ६.७ प्रतिशि ि सवैभन्त्दा कम प्रदेश निं. १ मा २.६ प्रतिशि मार 
िहेको देशखन्त्छ (िातलका २.७) । र्स िथ्र्ाङ्कले प्राववतिक पेशामा कार्यिि जनशशक्तमध्रे् ठूलो वहस्साले 
सीपको औपचारिक प्रमाणपर ववना नै श्रमबजािमा कार्यिि िहेको इवङ्गि गदयछ। 

 
 
                         
5  
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तालिका २.७: प्राविलिक जनशक्ति र सीप परीक्षणका िालि आिेदन ददनकेो संख्या र प्रलतशत  

क्र. 
सं. 

प्रदेश 
प्राविलिक पेशामा 
संिग्न जनशक्ति  

(संख्या) 

सीप परीक्षणका िालि आिेदन ददएका जनशक्ति  

संख्या प्रलतशत 

१ प्रदेश नं. १ २३,४९,१०० ६०,६८२ २.६ 

२ प्रदेश नं. २ २४,२३,५०० ६७,२१९ २.८ 

३ बािमती प्रदेश २१,८५,९०० १४५,६४१ ६.७ 

४ िण्डकी प्रदेश  १२,१७,९०० ६७,२१९ ५.५ 

५ िकु्तबबनी प्रदेश २२,८३,४०० १००,८२९ ४.४ 

६ कणाािी प्रदेश ९,१६,५०० ३३,६१० ३.७ 

७ सदूुरपक्तिम प्रदेश  १४,६८,००० ७२,८२१ ५.० 

जबमा १,२८,४४,३०० ५४८,०२१ ४.२ 
२०७७ असार मसान्त सबमको तथ्याङ्कमा आिाररत 
स्रोत: राविय सीप परीक्षण सलमलत, प्रशासकीय तथ्याङ्क, २०७७ 
 
नेपाि श्रम शक्तति सिेक्षण २०७४-२०७५ िे भने तालिम प्राप्त जनशक्तिको संख्या २२ िाख १२ 
हजार रहेको देखाएकोछ।उि सिेक्षणिे समेटेका तालिमहरु राविय सीप परीक्षण सलमलत (NSTB) िा 
लसवटईलभटी अन्तरित रहेको पाठ्यक्रम विकास सलमलतिे6 लनददाष्ट िरेबमोक्तजमका मात्र छैनन।् श्रम 
शक्ति सिेक्षणको तथ्याङ्ककको विश्लषेण िदाा जबमा १८ िाख ५५ हजार (८४%) िे मात्र राविय सीप 
परीक्षण सलमलत िा पाठ्यक्रम विकास सलमलतिे लनददाष्ट िरेबमोक्तजमका प्राविलिक/व्यािसावयक प्रकृलतका 
तालिम लिएको देक्तखन्छ।जसमध्ये १ मवहना अिलि सबमको तालिम लिनेको वहस्सा २१.७ प्रलतशत 
रहेको छ भने ३९.१ प्रलतशतिे १ मवहना देक्तख ३ मवहना अिलिको तालिम लिएको देक्तखन्छ।त्यसै 
िरी ३ मवहना देक्तख १ बषा अिलिको तालिम लिनेहरुको संख्या पलन उल्िेख्य अर्ाात ६ िाख १५ 
हजार (३३.२%) रहेको पाइन्छ (तालिका २.८)। 
  

                         
6 प्राविलिक क्तशक्षा तर्ा व्यािसावयक तालिम पररषद्का उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा िठन भएको ७ सदस्यीय पाठ्यक्रम विकास सलमलतिे 
प्राविलिक तर्ा व्यािसावयक क्तशक्षा एिम ्तालिम सबिन्िी िामो तर्ा छोटो अिलिका पाठ्यक्रमहरु लनमााण तर्ा अनमुोदन िने िदाछ। 
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िातलका २.८: िातलमको अवति अनसुाि िातलम प्राप्त जनशशक्तको ववविण 
ि सिं िातलमको अवति  िातलम प्राप्त जनशशक्तको सिंख्र्ा प्रतिशि 
१ १ मवहना सम्म ४०२,९०६ २१.७ 
२ १ देशख ३ मवहना ७२६,४५५ ३९.१ 

३ ३ देशख १२ मवहना ६१५,३९५ ३३.२ 

४ १२ मवहना भन्त्दा मातथ ११०,९०३ ६.० 

कुल १८,५५,६५९ १०० 
स्रोि: नेपाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण २०७४-२०७५ 
 
र्सको आिािमा हेदाय १ मवहनादेशख १ वषय अवतिको िातलम तलनेको सिंख्र्ा १३ लाख ४१ हजाि  
(६१%) हनु आउाँदछ।र्ो सिंख्र्ा िाव�र् सीप पिीक्षण सतमतिको सीप पिीक्षणमा सहभागी भएकाहरुको 
सिंख्र्ा ५ लाख ४८ हजािभन्त्दा उल्लेख्र् रुपमा बढी छ।र्हााँनेि ध्र्ान द्वदन ुपने ववषर् के छ भने सीप 
पिीक्षणमा सहभागी हनुे जनशशक्तको ठूलो वहस्सा र्वह अवति (१ मवहनादेशख १ वषय) को िातलम 
तलनेहरुको िहने गिेको ि उक्त अवतिको िातलम तलएकाहरुको ठूलो वहस्सा सीप पिीक्षणमा सहभागी 
नहनुे गिेको देशखन्त्छ। 
 
सीप पिीक्षण सतमति वा पाठ्यिम ववकास सतमतिले तनद्वदय� गिेबमोशजमका िातलम प्राप्त जनशशक्त १८ 
लाख ५५ हजािलाई प्रादेशशक रुपमा ववभाजन गिेि वव्षेण गदाय िातलम प्राप्त जनशशक्तको सवैभन्त्दा 
ठूलो वहस्सा ३३.६ प्रतिशि बागमिी प्रदेशमा िहेको, त्र्सपतछ लशुम्बनी प्रदेश मा २०.५ प्रतिशि 
िहेको ि सवैभन्त्दा कम २.९ प्रतिशि कणायली प्रदेशको िहेको पाइन्त्छ ( िातलका २.९)। 
 
िातलका २.९: िातलम प्राप्त जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण 

ि.सिं. प्रदेश िातलम प्राप्त जनशशक्तको सिंख्र्ा प्रतिशि 
१ प्रदेश निं. १ २५५,६७२ १३.८ 
२ प्रदेश निं. २ १९०,८७२ १०.३ 
३ बागमिी प्रदेश ६२३,९५७ ३३.६ 
४ गण्डकी प्रदेश  २२९,९५६ १२.४ 
५ लशुम्बनी प्रदेश ३८५,३१७ २०.८ 
६ कणायली प्रदेश ५४२,५३ २.९ 
७ सदूुिपशिम प्रदेश  ११५,६३६ ६.२ 

जम्मा १८,५५,६६३ १०० 
स्रोि: नेपाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण २०७४-२०७५ सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेण 
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तालिका २.७: प्राविलिक जनशक्ति र सीप परीक्षणका िालि आिेदन ददनकेो संख्या र प्रलतशत  

क्र. 
सं. 

प्रदेश 
प्राविलिक पेशामा 
संिग्न जनशक्ति  

(संख्या) 

सीप परीक्षणका िालि आिेदन ददएका जनशक्ति  

संख्या प्रलतशत 

१ प्रदेश नं. १ २३,४९,१०० ६०,६८२ २.६ 

२ प्रदेश नं. २ २४,२३,५०० ६७,२१९ २.८ 

३ बािमती प्रदेश २१,८५,९०० १४५,६४१ ६.७ 

४ िण्डकी प्रदेश  १२,१७,९०० ६७,२१९ ५.५ 

५ िकु्तबबनी प्रदेश २२,८३,४०० १००,८२९ ४.४ 

६ कणाािी प्रदेश ९,१६,५०० ३३,६१० ३.७ 

७ सदूुरपक्तिम प्रदेश  १४,६८,००० ७२,८२१ ५.० 

जबमा १,२८,४४,३०० ५४८,०२१ ४.२ 
२०७७ असार मसान्त सबमको तथ्याङ्कमा आिाररत 
स्रोत: राविय सीप परीक्षण सलमलत, प्रशासकीय तथ्याङ्क, २०७७ 
 
नेपाि श्रम शक्तति सिेक्षण २०७४-२०७५ िे भने तालिम प्राप्त जनशक्तिको संख्या २२ िाख १२ 
हजार रहेको देखाएकोछ।उि सिेक्षणिे समेटेका तालिमहरु राविय सीप परीक्षण सलमलत (NSTB) िा 
लसवटईलभटी अन्तरित रहेको पाठ्यक्रम विकास सलमलतिे6 लनददाष्ट िरेबमोक्तजमका मात्र छैनन।् श्रम 
शक्ति सिेक्षणको तथ्याङ्ककको विश्लषेण िदाा जबमा १८ िाख ५५ हजार (८४%) िे मात्र राविय सीप 
परीक्षण सलमलत िा पाठ्यक्रम विकास सलमलतिे लनददाष्ट िरेबमोक्तजमका प्राविलिक/व्यािसावयक प्रकृलतका 
तालिम लिएको देक्तखन्छ।जसमध्ये १ मवहना अिलि सबमको तालिम लिनेको वहस्सा २१.७ प्रलतशत 
रहेको छ भने ३९.१ प्रलतशतिे १ मवहना देक्तख ३ मवहना अिलिको तालिम लिएको देक्तखन्छ।त्यसै 
िरी ३ मवहना देक्तख १ बषा अिलिको तालिम लिनेहरुको संख्या पलन उल्िेख्य अर्ाात ६ िाख १५ 
हजार (३३.२%) रहेको पाइन्छ (तालिका २.८)। 
  

                         
6 प्राविलिक क्तशक्षा तर्ा व्यािसावयक तालिम पररषद्का उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा िठन भएको ७ सदस्यीय पाठ्यक्रम विकास सलमलतिे 
प्राविलिक तर्ा व्यािसावयक क्तशक्षा एिम ्तालिम सबिन्िी िामो तर्ा छोटो अिलिका पाठ्यक्रमहरु लनमााण तर्ा अनमुोदन िने िदाछ। 
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२.२.3 िातलम प्राप्त जनशशक्त ि श्रमबजािको अवस्था  
नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षण २०७४-२०७५ का अनसुाि १ किोड २८ लाख श्रमशशक्त प्राववतिक पेशामा 
आवि िहेको देखाएको ि र्ी जनशशक्तलाई सीपका ववतभन्न िहहरु - िह एक (१) देशख िह चाि (४) 
मा वगीकिण गिेको छ। नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षणले गिेको उक्त वगीकिण िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण 
सतमतिले गने गिेको सीप-िह (१ देशख ४) भन्त्दा तभन्न िहेको पाइन्त्छ।श्रम शशक्त सवेक्षणमा भतनएको 
िह १ ले िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमतिको सीप-िह १ को लातग आवश्र्क हनुे दक्षिा भन्त्दा कम दक्षिा 
भएका जनशशक्तलाई समेटेको छ।र्सैगिी नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षणले समेटेको िह ४ का 
प्राववतिज्ञहरुलाई उच्च दक्ष प्राववतिज्ञ भने्न बझु्न ुपने हनु्त्छ ि उक्त वगीकिणको िह २ ि िह ३ ले 
भने िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमतिको सीप-िह १ देशख ३ सम्मको दक्षिालाई समेटेको देशखन्त्छ। 
  
मातथको पषृ्टभतूममा नेपालको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रणालीको भतूमकालाई हेनुय पने हनु्त्छ।  
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षणको िथ्र्ाङ्क अनसुाि प्राववतिक पेशा/व्र्वसार्मा कार्यिि १ किोड २८ लाख 
जनशशक्त मध्रे् िह २ ि िह ३ मा कार्यिि जनशशक्त २९ लाख २६ हजाि िहेको देशखन्त्छ। वास्िवमा 
र्ी जनशशक्त आपूतिय गने अतभभािा देशको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रणातलको हो।िि एकीकृि 
ि व्र्वशस्थि िथ्र्ाङ्कको अभावमा नेपालको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रणातलबाट र्ति नै 
जनशशक्तले िातलम प्राप्त गिेका छन भतन भन्न सवकने अवस्था छैन।नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षणमा उल्लेख 
भएको १८ लाख ५१ हजाि प्राववतिक िातलम प्राप्त जनशशक्त कुल प्राववतिक जनशशक्तको ६३ प्रतिशि 
हनु आउाँछ।र्ो सिंख्र्ालाई िातलका २.१० मा प्रदेशगि रुपमा देखाइएको छ। 
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२.२.3 िातलम प्राप्त जनशशक्त ि श्रमबजािको अवस्था  
नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षण २०७४-२०७५ का अनसुाि १ किोड २८ लाख श्रमशशक्त प्राववतिक पेशामा 
आवि िहेको देखाएको ि र्ी जनशशक्तलाई सीपका ववतभन्न िहहरु - िह एक (१) देशख िह चाि (४) 
मा वगीकिण गिेको छ। नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षणले गिेको उक्त वगीकिण िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण 
सतमतिले गने गिेको सीप-िह (१ देशख ४) भन्त्दा तभन्न िहेको पाइन्त्छ।श्रम शशक्त सवेक्षणमा भतनएको 
िह १ ले िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमतिको सीप-िह १ को लातग आवश्र्क हनुे दक्षिा भन्त्दा कम दक्षिा 
भएका जनशशक्तलाई समेटेको छ।र्सैगिी नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षणले समेटेको िह ४ का 
प्राववतिज्ञहरुलाई उच्च दक्ष प्राववतिज्ञ भने्न बझु्न ुपने हनु्त्छ ि उक्त वगीकिणको िह २ ि िह ३ ले 
भने िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमतिको सीप-िह १ देशख ३ सम्मको दक्षिालाई समेटेको देशखन्त्छ। 
  
मातथको पषृ्टभतूममा नेपालको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रणालीको भतूमकालाई हेनुय पने हनु्त्छ।  
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षणको िथ्र्ाङ्क अनसुाि प्राववतिक पेशा/व्र्वसार्मा कार्यिि १ किोड २८ लाख 
जनशशक्त मध्रे् िह २ ि िह ३ मा कार्यिि जनशशक्त २९ लाख २६ हजाि िहेको देशखन्त्छ। वास्िवमा 
र्ी जनशशक्त आपूतिय गने अतभभािा देशको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रणातलको हो।िि एकीकृि 
ि व्र्वशस्थि िथ्र्ाङ्कको अभावमा नेपालको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा प्रणातलबाट र्ति नै 
जनशशक्तले िातलम प्राप्त गिेका छन भतन भन्न सवकने अवस्था छैन।नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षणमा उल्लेख 
भएको १८ लाख ५१ हजाि प्राववतिक िातलम प्राप्त जनशशक्त कुल प्राववतिक जनशशक्तको ६३ प्रतिशि 
हनु आउाँछ।र्ो सिंख्र्ालाई िातलका २.१० मा प्रदेशगि रुपमा देखाइएको छ। 
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िातलका २.१०: कुल सीपमूलक जनशशक्तमा िातलम प्राप्त जनशशक्तको वहस्सा 

िस प्रदेश 

श्रम शशक्त सवेक्षण 
अनसुाि सीप िह   

२ ि ३ का प्राववतिक  
जनशशक्त 

परिषद् बाट उत्पाद्वदि ि सीप 
परिक्षणका लातग आवेदन द्वदन े

जनशशक्त 

श्रम शशक्त सवेक्षण अनसुाि 
जम्मा िातलम प्राप्त जनशशक्त 

सिंख्र्ा प्रतिशि सिंख्र्ा प्रतिशि7 

१ २ ३ ४ 
५ (हाि ३ 
को %) 

६ 
७ 

(हाि ३ 
को %) 

१ प्रदेश निं. १ ४,४०,००० १०१,८०६ २३ २५५,६७२ ५८ 
२ प्रदेश निं. २ ५,११,१०० १०६,६४९ २१ १९०,८७२ ३७ 

३ बागमिी प्रदेश ८,९५,५०० २१६,८७८ २४ ६२३,९५७ ७० 

४ गण्डकी प्रदेश  २,५६,९०० ९४,९९२ ३६ २२९,९५६ ९० 
५ लशुम्बनी प्रदेश ५,३६,००० १५३,५२५ २८ ३८५,३१७ ७२ 
६ कणायली प्रदेश १,१७,५०० ६१,७४८ ५२ ५४,२५३ ४६ 

७ सदूुिपशिम प्रदेश  १,६९,२०० १०९,५०४ ६४ ११५,६३६ ६८ 
जम्मा २९,२६,२०० ८४५,१०३ २९ १८५५६५९ ६३ 

स्रोि : नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षण, २०७६  

 
प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषदबाट तडप्लोमा िथा वप्र-तडप्लोमा उशत्तणय हनुेहरुको 
सिंख्र्ा २ लाख ९७ हजाि,  ि सीप परिक्षणमा सहभागी ५ लाख ४८ हजाि समेि गिी कुल ८ लाख 
४५ हजाि प्राववतिक जनशशक्त देशतभर उत्पादन भएको देशखन्त्छ ि र्ो सिंख्र्ा सीप िह २ ि िह ३ 
अन्त्ििगि कार्यिि जनशशक्तको २९ प्रतिशि मार हनु्त्छ। 
 

  

                         
7 िस हारमा देखाइएको प्रवतितबाट प्रदेिहुकका वब  ताविम प्रा्तकको वह्सा तलिना रनि पयिल्त्त  एएतायवन ताविम प्रा्तक सिै जनिवि त्िही 
प्रदेिमा काििरत रहकेो र सीय तह २ र ३ अन्तररतका रहकेो मान्न सककदैन।  



;Lk gS;f°g sfo{6f]nLsf] k|ltj]bg– @)&&

30 

 

खण्ड िीन 
श्रमबजाि ि सीपको अवस्था 

३.१ पषृ्टभतूम  
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमले व्र्शक्तका लातग पेशा वा व्र्वसार् गदाय आवश्र्क 
हनुे प्राववतिक ज्ञान ि सीपका साथै व्र्वहाि कुशल सीप समेि प्रदान गदयछ।प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 
शशक्षा एवम ् िातलम कार्यिमको प्रभावकारििा एवम ् सान्त्दतभयकिाको लातग श्रमबजािको मागबाट 
तनदेशशि िातलमहरु प्रदान गने अवस्था सतुनशिि गरिन ुपदयछ। र्स खण्डमा नपेाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण 
२०७४-२०७५ ि अन्त्र् श्रोिहरुको आिािमा श्रम बजाि ि सीपको अवस्था शचरण गने प्रर्ास गरिएको 
छ।  
 

३.२ आन्त्िरिक श्रम बजािको वव्षेण   
नेपाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण २०७४-२०७५ को िथ्र्ाङ्कलाई सूक्ष्म वव्षेण गदाय २ किोड ९० लाख 
जनसिंख्र्ा मध्रे् आतथयक रुपबाट सविर् जनसिंख्र्ा २ किोड ७ लाख ४४ हजाि (७१.५%) िहेको 
भएिापतन ७९ लाख ९४ हजाि मार अथायि ्सविर् जनसिंख्र्ाको ३८.५% मार श्रमका लातग उपलव्ि 
िहेका देशखन्त्छ।बााँकी ६१.५ प्रतिशि आतथयक रुपबाट सविर् जनसिंख्र्ा कुनै िोजगािीमा सिंलग्न िहेको 
वा िोजगािीको खोजीमा िहेको देशखाँदैन।जनसिंख्र्ाको र्ो वहस्सा के गरििहेको छ ि आतथयक-सामाशजक 
वहसाबले र्ो जनशशक्तको अवस्था कस्िो छ भने्न अनमुान गनय सवकने अवस्था छैन। नेपाल श्रम शशक्त्त 
सवेक्षण २०७४-२०७५ ले िलव, ्र्ाला वा मनुाफाका लातग गरिएका कामलाई मार िोजगािी भतन 
परिभावषि गिेको छ।र्ो परिभाषा र्स अगातडका दईुवटा श्रमशशक्त सवेक्षणले गिेको परिभाषाभन्त्दा 
फिक पतन छ।र्सबाट के बशुझन्त्छ भने नपेालको िोजगािी ि सीपको मागको अवस्थाको र्थाथय शचरण 
गनय हाल उपलब्ि िथ्र्ाङ्क अझै अपूणय नै िहेको छ।तनवायहमखुी कृवष कार्य ि घिेल ुश्रम, खासगिी 
मवहलाहरुले गने घिेल ुकामलाई पतन िोजगािीको परिभाषातभर ल्र्ाउन आवश्र्क देशखएको छ। साथै 
र्ी कार्यहरुका लातग पतन व्र्ावसावर्क सीप प्रदान गने गिी पाठ्यिम िजुयमा गने सिंभावनाको खोजी 
गनुय पने देशखन्त्छ।  

३.२.१ सीपको िह एवम ्पेशा/व्र्वसार्गि क्षरे अनसुािको ववििण 
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ अनसुाि कृवष, इशन्त्जतनर्रिङ्ग, स्वास्थ्र्, पर्यटन िथा अन्त्र् सेवा 
मा कार्यिि श्रमशशक्तको सिंख्र्ा १ किोड २८ लाख िहेको पाइन्त्छ। ववषर्गि क्षेर ि सीपको िह 
अनसुािको सिंख्र्ा िातलका ३.१ मा देखाइएको छ। 
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खण्ड िीन 
श्रमबजाि ि सीपको अवस्था 

३.१ पषृ्टभतूम  
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमले व्र्शक्तका लातग पेशा वा व्र्वसार् गदाय आवश्र्क 
हनुे प्राववतिक ज्ञान ि सीपका साथै व्र्वहाि कुशल सीप समेि प्रदान गदयछ।प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 
शशक्षा एवम ् िातलम कार्यिमको प्रभावकारििा एवम ् सान्त्दतभयकिाको लातग श्रमबजािको मागबाट 
तनदेशशि िातलमहरु प्रदान गने अवस्था सतुनशिि गरिन ुपदयछ। र्स खण्डमा नपेाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण 
२०७४-२०७५ ि अन्त्र् श्रोिहरुको आिािमा श्रम बजाि ि सीपको अवस्था शचरण गने प्रर्ास गरिएको 
छ।  
 

३.२ आन्त्िरिक श्रम बजािको वव्षेण   
नेपाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण २०७४-२०७५ को िथ्र्ाङ्कलाई सूक्ष्म वव्षेण गदाय २ किोड ९० लाख 
जनसिंख्र्ा मध्रे् आतथयक रुपबाट सविर् जनसिंख्र्ा २ किोड ७ लाख ४४ हजाि (७१.५%) िहेको 
भएिापतन ७९ लाख ९४ हजाि मार अथायि ्सविर् जनसिंख्र्ाको ३८.५% मार श्रमका लातग उपलव्ि 
िहेका देशखन्त्छ।बााँकी ६१.५ प्रतिशि आतथयक रुपबाट सविर् जनसिंख्र्ा कुनै िोजगािीमा सिंलग्न िहेको 
वा िोजगािीको खोजीमा िहेको देशखाँदैन।जनसिंख्र्ाको र्ो वहस्सा के गरििहेको छ ि आतथयक-सामाशजक 
वहसाबले र्ो जनशशक्तको अवस्था कस्िो छ भने्न अनमुान गनय सवकने अवस्था छैन। नेपाल श्रम शशक्त्त 
सवेक्षण २०७४-२०७५ ले िलव, ्र्ाला वा मनुाफाका लातग गरिएका कामलाई मार िोजगािी भतन 
परिभावषि गिेको छ।र्ो परिभाषा र्स अगातडका दईुवटा श्रमशशक्त सवेक्षणले गिेको परिभाषाभन्त्दा 
फिक पतन छ।र्सबाट के बशुझन्त्छ भने नपेालको िोजगािी ि सीपको मागको अवस्थाको र्थाथय शचरण 
गनय हाल उपलब्ि िथ्र्ाङ्क अझै अपूणय नै िहेको छ।तनवायहमखुी कृवष कार्य ि घिेल ुश्रम, खासगिी 
मवहलाहरुले गने घिेल ुकामलाई पतन िोजगािीको परिभाषातभर ल्र्ाउन आवश्र्क देशखएको छ। साथै 
र्ी कार्यहरुका लातग पतन व्र्ावसावर्क सीप प्रदान गने गिी पाठ्यिम िजुयमा गने सिंभावनाको खोजी 
गनुय पने देशखन्त्छ।  

३.२.१ सीपको िह एवम ्पेशा/व्र्वसार्गि क्षरे अनसुािको ववििण 
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ अनसुाि कृवष, इशन्त्जतनर्रिङ्ग, स्वास्थ्र्, पर्यटन िथा अन्त्र् सेवा 
मा कार्यिि श्रमशशक्तको सिंख्र्ा १ किोड २८ लाख िहेको पाइन्त्छ। ववषर्गि क्षेर ि सीपको िह 
अनसुािको सिंख्र्ा िातलका ३.१ मा देखाइएको छ। 
  

31 

 

 िातलका ३.१ : पेशागि क्षरे िथा सीपको िहअनसुाि कार्यिि श्रमशशक्तको ववविण  

पेशागि क्षरे इकाई 
सीपको िहगि सिंख्र्ा 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 

कृवष िथा वन 
क्षेर 

सिंख्र्ा हजािमा ९,२३२ १०६१ १३ ५ १०,३११ 

प्रतिशि ८९.५० १०.३० ०.१० ०.१० १०० 
इशन्त्जतनर्रिङ्ग 
क्षेर 

सिंख्र्ा हजािमा ४५६ १००८ ७२ २१ १,५५७ 

प्रतिशि २९.३० ६४.७० ४.६० १.४० १०० 
स्वास्थ्र् के्षर सिंख्र्ा हजािमा ० ४६ ८८ २४ १५७ 

प्रतिशि ० २९.१० ५५.७० १५.२० १०० 
पर्यटन क्षेर सिंख्र्ा हजािमा ७२ १९१ १ ० २६४ 

प्रतिशि २७.३० ७२.२० ०.५० ०० १०० 
अन्त्र् सेवा क्षेर सिंख्र्ा हजािमा ४७ ४१६ ३० ६२ ५५५ 

प्रतिशि ८.४० ७५.०० ५.४० ११.२० १०० 
कुल जम्मा सिंख्र्ा हजािमा ९,८०७ २७२२ २०४ १११ १२,८४४ 

प्रतिशि ७६.३० २१.२० १.६० ०.९० १०० 
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण २०७४-२०७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

 
नेपाल सिकािले हालै मार अन्त्ििावष्ट्रर् मान्त्र्िा अनसुािको ८ िह सवहिको िावष्ट्रर् र्ोग्र्िा प्रारुप 
(National Qualification Framework)  स्वीकृि गिेको छ भने िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सतमतिले हालसम्म 
िह १ देशख िह ४ सम्मको सीप पिीक्षण िथा प्रमाणीकिण गदै आएको छ।र्स अनसुाि प्रमाणीकिण 
भएका िह १ का जनशशक्त अियदक्ष कामदाि मातनएको छ भने िह २, ३ ि ४ मा वगीकृि 
जनशशक्तलाइ अतिरिक्त क्षमिाका सीपर्कु्त जनशशक्त (दक्ष ि उच्च दक्ष) मातनएको छ। 
 
नेपाल श्रम शशक्त्त सवेक्षणले सीपको िहगि वगीकिण गदाय अन्त्ििावष्ट्रर् श्रम सिंगठनबाट प्रकाशशि 
पेशागि वगीकिणकालातग अन्त्ििावष्ट्रर् मापदण्ड (International Standard Classification of 
Occpations) को आिािमा गिेको पाइन्त्छ।जसमा सीप अनसुाि जनशशक्तलाई ४ िहमा - सीप िह 
१ मा न्त्रू्न सीप भएका जनशशक्त, सीप िह २ मा मध्र्दक्षिा भएका जनशशक्त, सीप िह ३ मा 
स्नािक िहसम्मको अध्र्र्न गिेका उच्च दक्षिा ि सीप भएको जनशशक्त ि सीप िह ४ मा थप 
उत्कृ� दक्षिा ि सीप भएको स्नात्तकोत्ति ि ववद्यावारििी गिेका जनशशक्त भनेि िोकेको छ।उक्त 
वगीकिण अनसुाि शारििीक िथा मानशशक श्रम एवम ्सामान्त्र् घिार्सी औजाि प्रर्ोग गिी गरिने 
पेशाहरुलाई िह १ अन्त्ििगि िाशखएको छ। जसलाई नेपालको सन्त्दभयमा न्त्रू्न सीपर्कु्त सामान्त्र् 
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(अदक्ष) कामदािको रुपमा बशुझने गरिएको छ ि त्र्सभन्त्दा मातथका सीप िहहरु - २, ३ ि ४ लाई 
िमश: अियदक्ष, दक्ष ि उच्चदक्ष भनी वझु्ने गरिएको पाइन्त्छ। अन्त्ििावष्ट्रर् श्रम सिंगठनबाट प्रकाशशि 
पेशागि वगीकिणका लातग अन्त्ििावष्ट्रर् मापदण्ड (ISCO-08) ले गिेको सीप वगीकिणको परिभाषा 
अनसूुशच १ मा िाशखएको छ ।   
 
िातलका ३.१ अनसुाि सीपको ठूलो वहस्सा अथायि ७६.३० प्रतिशि जनशशक्त सीप िह १ का िहेका 
ि सीप िह ४ का कामदािहरुको वहस्सा एक (१) प्रतिशि भन्त्दा पतन कम िहेको छ।साथै सीपको 
िहगि ववििण पतन सवै ववषर्गि क्षेरहरुमा समान िहेका छैनन।्उदाहिणको लातग कृवष िथा वन 
क्षेरमा कार्यिि जनशशक्तमा करिव ९० प्रतिशि सीप िह १ का जनशशक्त िहेको पाइन्त्छ भने स्वास्थ्र् 
ि अन्त्र् सेवा क्षेर अन्त्ििगिका कुनै पतन पेशामा सीप िह १ का जनशशक्त िहेको देशखएन। साथै िह 
४ अथायि उच्च दक्ष जनशशक्तको वहस्सा सवै भन्त्दा बढी स्वास्थ्र् क्षेरमा १५.१० प्रतिशि ि अन्त्र् 
सेवा क्षेरमा ११.२० प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ।र्सैगिी सीप िह ४ को वहस्सा इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा 
१.३४ प्रतिशि मार िहेको ि पर्यटन ि कृवष िथा वन क्षेरमा भने नगन्त्र् नै िहेको छ। 

३.२.२ प्रदेशहरुमा िहेको सीपको अवस्था  
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ ले ८०.३ प्रतिशि श्रमशशक्त कृवष िथा वन क्षेरमा कार्यिि 
िहेको देखाएको छ।र्ो सिंख्र्ा सवै प्रदेशहरुमा समान नभएिा पतन कृवष िथा वन क्षेरमा कार्यिि 
जनशशक्तको सिंख्र्ा भने सबै प्रदेशमा उच्च नै िहेको छ।कृवष िथा वन क्षेरमा कार्यिि श्रम शशक्त 
सवैभन्त्दा बढी ८८.१ प्रतिशि कणायली प्रदेशमा िहेको ि सवैभन्त्दा कम ६४.५ प्रतिशि बागमिी 
प्रदेशमा िहेको छ।त्र्सैगिी इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा कार्यिि जनशशक्त सम्मा १२.१ प्रतिशि िहेको छ 
भने बागमिी प्रदेशमा र्ो वहस्सा २०.३ प्रतिशि छ ि कणायली प्रदेशमा सवै भन्त्दा कम ७.१ प्रतिशि 
छ।उशल्लशखि िथ्र्ाङ्कले ववकासको गति सिंगै मातनसहरु कृवष िथा वनसाँग सम्बशन्त्िि पेशा/व्र्वसार्बाट 
अन्त्र् पेशा/व्र्वसार् िफय  आकवषयि हुाँदै गएको देशखन्त्छ।कृवष िथा वनको िथ्र्ाङ्क एकीकृि रुपमा 
प्रस्ििु गरिएको भएिापतन कृवषको सिंख्र्ा अतिक िहेको प्र� हनु्त्छ िि वनिफय को वास्िववक अवस्था 
बझु्न सवकने िथ्र्ाङ्कको अभाव देशखन्त्छ। अिः कृवष ि वन क्षेरको ववविणलाई छुट्टाछुटै्ट रुपमा िथ्र्ाङ्कमा 
समावेश गनुय पने देशखन्त्छ।ववतभन्न पेशागि क्षेरमा कामगने जनशशक्तको प्रदेश अनसुािको ववविण 
िातलका ३.२ मा देखाइएको छ। 
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(अदक्ष) कामदािको रुपमा बशुझने गरिएको छ ि त्र्सभन्त्दा मातथका सीप िहहरु - २, ३ ि ४ लाई 
िमश: अियदक्ष, दक्ष ि उच्चदक्ष भनी वझु्ने गरिएको पाइन्त्छ। अन्त्ििावष्ट्रर् श्रम सिंगठनबाट प्रकाशशि 
पेशागि वगीकिणका लातग अन्त्ििावष्ट्रर् मापदण्ड (ISCO-08) ले गिेको सीप वगीकिणको परिभाषा 
अनसूुशच १ मा िाशखएको छ ।   
 
िातलका ३.१ अनसुाि सीपको ठूलो वहस्सा अथायि ७६.३० प्रतिशि जनशशक्त सीप िह १ का िहेका 
ि सीप िह ४ का कामदािहरुको वहस्सा एक (१) प्रतिशि भन्त्दा पतन कम िहेको छ।साथै सीपको 
िहगि ववििण पतन सवै ववषर्गि क्षेरहरुमा समान िहेका छैनन।्उदाहिणको लातग कृवष िथा वन 
क्षेरमा कार्यिि जनशशक्तमा करिव ९० प्रतिशि सीप िह १ का जनशशक्त िहेको पाइन्त्छ भने स्वास्थ्र् 
ि अन्त्र् सेवा क्षेर अन्त्ििगिका कुनै पतन पेशामा सीप िह १ का जनशशक्त िहेको देशखएन। साथै िह 
४ अथायि उच्च दक्ष जनशशक्तको वहस्सा सवै भन्त्दा बढी स्वास्थ्र् क्षेरमा १५.१० प्रतिशि ि अन्त्र् 
सेवा क्षेरमा ११.२० प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ।र्सैगिी सीप िह ४ को वहस्सा इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा 
१.३४ प्रतिशि मार िहेको ि पर्यटन ि कृवष िथा वन क्षेरमा भने नगन्त्र् नै िहेको छ। 

३.२.२ प्रदेशहरुमा िहेको सीपको अवस्था  
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ ले ८०.३ प्रतिशि श्रमशशक्त कृवष िथा वन क्षेरमा कार्यिि 
िहेको देखाएको छ।र्ो सिंख्र्ा सवै प्रदेशहरुमा समान नभएिा पतन कृवष िथा वन क्षेरमा कार्यिि 
जनशशक्तको सिंख्र्ा भने सबै प्रदेशमा उच्च नै िहेको छ।कृवष िथा वन क्षेरमा कार्यिि श्रम शशक्त 
सवैभन्त्दा बढी ८८.१ प्रतिशि कणायली प्रदेशमा िहेको ि सवैभन्त्दा कम ६४.५ प्रतिशि बागमिी 
प्रदेशमा िहेको छ।त्र्सैगिी इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा कार्यिि जनशशक्त सम्मा १२.१ प्रतिशि िहेको छ 
भने बागमिी प्रदेशमा र्ो वहस्सा २०.३ प्रतिशि छ ि कणायली प्रदेशमा सवै भन्त्दा कम ७.१ प्रतिशि 
छ।उशल्लशखि िथ्र्ाङ्कले ववकासको गति सिंगै मातनसहरु कृवष िथा वनसाँग सम्बशन्त्िि पेशा/व्र्वसार्बाट 
अन्त्र् पेशा/व्र्वसार् िफय  आकवषयि हुाँदै गएको देशखन्त्छ।कृवष िथा वनको िथ्र्ाङ्क एकीकृि रुपमा 
प्रस्ििु गरिएको भएिापतन कृवषको सिंख्र्ा अतिक िहेको प्र� हनु्त्छ िि वनिफय को वास्िववक अवस्था 
बझु्न सवकने िथ्र्ाङ्कको अभाव देशखन्त्छ। अिः कृवष ि वन क्षेरको ववविणलाई छुट्टाछुटै्ट रुपमा िथ्र्ाङ्कमा 
समावेश गनुय पने देशखन्त्छ।ववतभन्न पेशागि क्षेरमा कामगने जनशशक्तको प्रदेश अनसुािको ववविण 
िातलका ३.२ मा देखाइएको छ। 
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िातलका ३.२ : प्रदेश अनसुाि पेशागि जनशशक्तको ववविण 

प्रदेश इकाइ 
पेशागि के्षर  

कृवष इशन्त्जतनर्रिङ्ग स्वास्थ्र् पर्यटन अन्त्र् सेवा जम्मा  

प्रदेश निं. १ सिंख्र्ा हजािमा १९४२ २७१ १८ ४२ ७६ २३४९ 

प्रतिशि ८२.६० ११.६० ०.८० १.८० ३.२० १०० 
प्रदेश निं. २ सिंख्र्ा हजािमा २०१६ २४२ २८ २९ १०८ २४२३ 

प्रतिशि ८३.२० १०.०० १.२० १.२० ४.४० १०० 
बागमिी प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा १४११ ४४४ ५९ ९० १८२ २१८६ 

प्रतिशि ६४.५० २०.३० २.७० ४.२० ८.३० १०० 
गण्डकी प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा ९७६ १५४ ६ २८ ५३ १२१८ 

प्रतिशि ८०.१० १२.७० ०.५० २.३० ४.४० १०० 
लशुम्बनी प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा १८७६ २५१ २७ ५२ ७७ २२८३ 

प्रतिशि ८२.१० ११.०० १.२० २.३० ३.४० १०० 
कणायली प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा ८०८ ६५ ६ १३ २५ ९१७ 

प्रतिशि ८८.१० ७.१० ०.६० १.४० २.८० १०० 

सदूुिपशिम 
प्रदेश 

सिंख्र्ा हजािमा १२८३ १२८ १३ ११ ३३ १४६८ 

प्रतिशि ८७.४० ८.६० ०.९० ०.७० २.४० १०० 
नेपाल सिंख्र्ा हजािमा १०३११ १५५७ १५७ २६४ ५५५ १२८४४ 

प्रतिशि ८०.४० १२.०० १.२० २.१० ४.३० १०० 
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

३.२.३ प्रदेश अनसुाि सीपको िहगि ववििण 
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ ले नेपाली श्रमबजािमा कार्यिि जनशशक्तमध्रे् ७६३ प्रतिशि 
वहस्सा सीप िह १ का जनशशक्तको िहेको देखाएको छ भने सीप िह २  िह ३  ि िह ४ का 
जनशशक्तको वहस्सा िमश: १२३ प्रतिशि  १६ प्रतिशि ि ०९ प्रतिशि िहेको पाइन्त्छ। िि सीपको 
िहगि ववििण प्रदेशहरुमा फिक फिक िहेको पाइन्त्छ। सीप िह १ का जनशशक्तको वहस्सा सवैभन्त्दा 
बढी सदूुिपशिम प्रदेशमा ८८ प्रतिशि ि कणायली प्रदेशमा ८६.५ प्रतिशि िहेको पाइन्त्छ। सीप िह 
१ का जनशशक्त सवैभन्त्दा कम ५७ प्रतिशि बागमिी प्रदेशमा िहेको ि सीप िह २, िह ३ ि िह ४ 
का जनशशक्तको सिंख्र्ा भने अन्त्र् प्रदेशहरुको िलुनामा बढी िमशः ३७.१०%, ३.८०% ि २% 
बागमिी प्रदेशमा िहेको देशखन्त्छ।र्द्यवप िह ४ का जनशशक्तको सिंख्र्ा बागमिी प्रदेशमा पतन कमै 
२% मार िहेको अवस्था छ।अन्त्र् प्रदेशहरुमा भने सीप िह २, िह ३ ि िह ४ का जनशशक्तको 
सिंख्र्ा बागमिी प्रदेशको िलुनामा उल्लेख्र् रुपमा कम िहेको देशखन्त्छ।प्राववतिक जनशशक्तको िहगि 
िथा प्रदेशगि ववविण िातलका ३.३ मा देखाइएको छ। 
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िातलका ३.३ : प्राववतिक जनशशक्तको िहगि िथा प्रदेशगि ववविण 

प्रदेश इकाइ 
पेशागि के्षर  

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल जम्मा 
प्रदेश निं. १ सिंख्र्ा हजािमा १८९५ ४२१ १९ १४ २३४९ 

प्रतिशि ८०.७० १७.९० ०.८० ०.६० १०० 
प्रदेश निं. २ सिंख्र्ा हजािमा १८९८ ४८० ३१ १५ २४२३ 

प्रतिशि ७८.३० १९.८० १.३० ०.६० १०० 

बागमिी प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा १२४६ ८११ ८४ ४४ २१८६ 

प्रतिशि ५७.१० ३७.१० ३.८० २.०० १०० 
गण्डकी प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा ९५१ २४७ १० ९ १२१८ 

प्रतिशि ७८.१० २०.२० ०.९० ०.८० १०० 
लशुम्बनी प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा १७३२ ५०५ ३१ १६ २२८३ 

प्रतिशि ७५.८० २२.२० १.३० ०.७० १०० 
कणायली प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा ७९३ १०८ १० ६ ९१७ 

प्रतिशि ८६.५० ११.८० १.१० ०.६० १०० 
सदूुिपशिम 
प्रदेश 

सिंख्र्ा हजािमा १२९१ १५० १९ ८ १४६८ 

प्रतिशि ८८.०० १०.२० १.२० ०.६० १०० 

नेपाल सिंख्र्ा हजािमा ९८०७ २७२२ २०४ १११ १२८४४ 

प्रतिशि ७६.३० २१.२० १.६० ०.९० १०० 
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

३.२.४ कृवष िथा वन क्षरे ि सीप िह १ बीचको अन्त्ििसम्बन्त्ि  
कृवष िथा वन क्षेरमा कार्यिि जनशशक्त को वहस्सा अन्त्र् क्षेरको िलुनामा सबै प्रदेशहरुमा बढी िहेको 
देशखन्त्छ ि सबभन्त्दा कम दक्ष (सीप िह १) जनशशक्तको वहस्सा पतन र्वह क्षेरमा बढी िहेको 
देशखन्त्छ।उदाहिणको लातग प्रदेश निं  १ मा कृवष िथा वन क्षेरमा कार्यिि जनशशक्तको वहस्सा ८२२ 
प्रतिशि िहेको छ भने सीप िह १ का जनशशक्तको वहस्सा ८०७ प्रतिशि िहेको छ।र्सबाट कृवष 
िथा वन क्षेरमा कार्यिि जनशशक्त ि सीप िह १ मा कार्यिि जनशशक्तको बीच िनात्मक अन्त्ििसम्वन्त्ि 

 िहेको पाइन्त्छ। कृवष िथा वन क्षेरमा कार्यिि कुल जनशशक्त ि सीप िह 
१ मा कार्यिि कामदािको प्रदेशगि वहस्सालाई िेखाशचर ३१ मा देखाइएको छ।
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िातलका ३.३ : प्राववतिक जनशशक्तको िहगि िथा प्रदेशगि ववविण 

प्रदेश इकाइ 
पेशागि के्षर  

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल जम्मा 
प्रदेश निं. १ सिंख्र्ा हजािमा १८९५ ४२१ १९ १४ २३४९ 

प्रतिशि ८०.७० १७.९० ०.८० ०.६० १०० 
प्रदेश निं. २ सिंख्र्ा हजािमा १८९८ ४८० ३१ १५ २४२३ 

प्रतिशि ७८.३० १९.८० १.३० ०.६० १०० 

बागमिी प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा १२४६ ८११ ८४ ४४ २१८६ 

प्रतिशि ५७.१० ३७.१० ३.८० २.०० १०० 
गण्डकी प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा ९५१ २४७ १० ९ १२१८ 

प्रतिशि ७८.१० २०.२० ०.९० ०.८० १०० 
लशुम्बनी प्रदेश सिंख्र्ा हजािमा १७३२ ५०५ ३१ १६ २२८३ 

प्रतिशि ७५.८० २२.२० १.३० ०.७० १०० 
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िेखाशचर ३.१: सीप ि कृवष िथा वन क्षरे बीचको सम्वन्त्ि 
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सीप तह १ (अदक्ष) कामदारको हहस्सा कृषि पेशामा संम्वद्ध कामदारको हहस्सा
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रुपमा कमी आई आ.व २०७५/७६ उक्त सिंख्र्ा २ लाख ३६ हजाि २०८ हनु आएको छ । 
वैदेशशक िोजगािीमा जानेहरुमा मवहलाको सिंख्र्ा ३-७% सम्म िहेको पाइन्त्छ। कोतभड-१९ को कािण 
वैदेशशक िोजगािीमा गएका िेिै मातनसहरु स्वदेश फवकय एको अवस्था पतन छ।िातलका ३.२ क मा 
वैदेशशक िोजगािीकालातग श्रम स्वीकृति तलनेको अवस्था ि िेखा शचर ३.२ ख मा मवहला ि परुुषको 
सिंख्र्ा छुट्टाछुटै्ट रुपमा देखाइएको छ। 
      
िेखाशचर ३.२क : उद्दशे्र् िोजगािीका लातग श्रम स्वीकृतिको वावषयक सिंख्र्ा  
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िेखाशचर ३.२ ख: वैदेशशक िोजगािीका लातग श्रम स्वीकृतिको वावषयक सिंख्र्ा 

 
स्रोि : Nepal Labour Migration Report, 2020 (Page 12) 

२१५९ २१३४ ३२५९७७४५
२७७९६

३५५४३
५५०२५

१०४७३६
१०५०४३

१०६६६०

१३९७१८ १६५२५२

२०४५३३
२४९०५१

२१९९६५
२९४०९४

३५४७१६

३८४६६५ ४५०८८९

५१९६३८
४९९१०६

४०३६९३
३८२८७१

३५४०९८

२३६२०८

०

१०००००

२०००००

३०००००

४०००००

५०००००

६०००००

२०
५१

/५२
२०
५२

/५३
२०
५३

/५४
२०
५४

/५५
२०
५५

/५६
२०
५६

/५७
२०
५७

/५८
२०
५८

/५९
२०
५९

/६०
२०
६०

/६१
२०
६१

/६२
२०
६२

/६३
२०
६३

/६४
२०
६४

/६५
२०
६५

/६६
२०
६६

/६७
२०
६७

/६८
२०
६८

/६९
२०
६९

/७०
२०
७०

/७१
२०
७१

/७२
२०
७२

/७३
२०
७३

/७४
२०
७४

/७५
२०
७५

/७६

211,371 

284,038 

344,300 361,707 

423,122 

490,517 477,690 

385,226 
362,766 

331,679 

215,630 

8,594 10,056 10,416 22,958 27,767 29,121 21,412 18,467 20,105 22,419 20,578 

219,965 

294,094 

354,716 
384,665 

450,889 

519,638 499,102 

403,693 382,871 
354,098 

236,208 

पुरुि महहला कुल



;Lk gS;f°g sfo{6f]nLsf] k|ltj]bg– @)&&

36 

 

रुपमा कमी आई आ.व २०७५/७६ उक्त सिंख्र्ा २ लाख ३६ हजाि २०८ हनु आएको छ । 
वैदेशशक िोजगािीमा जानेहरुमा मवहलाको सिंख्र्ा ३-७% सम्म िहेको पाइन्त्छ। कोतभड-१९ को कािण 
वैदेशशक िोजगािीमा गएका िेिै मातनसहरु स्वदेश फवकय एको अवस्था पतन छ।िातलका ३.२ क मा 
वैदेशशक िोजगािीकालातग श्रम स्वीकृति तलनेको अवस्था ि िेखा शचर ३.२ ख मा मवहला ि परुुषको 
सिंख्र्ा छुट्टाछुटै्ट रुपमा देखाइएको छ। 
      
िेखाशचर ३.२क : उद्दशे्र् िोजगािीका लातग श्रम स्वीकृतिको वावषयक सिंख्र्ा  

  
स्रोि:  Nepal Labour Migration Report 2020 (Page 4)  

िेखाशचर ३.२ ख: वैदेशशक िोजगािीका लातग श्रम स्वीकृतिको वावषयक सिंख्र्ा 

 
स्रोि : Nepal Labour Migration Report, 2020 (Page 12) 

२१५९ २१३४ ३२५९७७४५
२७७९६

३५५४३
५५०२५

१०४७३६
१०५०४३

१०६६६०

१३९७१८ १६५२५२

२०४५३३
२४९०५१

२१९९६५
२९४०९४

३५४७१६

३८४६६५ ४५०८८९

५१९६३८
४९९१०६

४०३६९३
३८२८७१

३५४०९८

२३६२०८

०

१०००००

२०००००

३०००००

४०००००

५०००००

६०००००

२०
५१

/५२
२०
५२

/५३
२०
५३

/५४
२०
५४

/५५
२०
५५

/५६
२०
५६

/५७
२०
५७

/५८
२०
५८

/५९
२०
५९

/६०
२०
६०

/६१
२०
६१

/६२
२०
६२

/६३
२०
६३

/६४
२०
६४

/६५
२०
६५

/६६
२०
६६

/६७
२०
६७

/६८
२०
६८

/६९
२०
६९

/७०
२०
७०

/७१
२०
७१

/७२
२०
७२

/७३
२०
७३

/७४
२०
७४

/७५
२०
७५

/७६

211,371 

284,038 

344,300 361,707 

423,122 

490,517 477,690 

385,226 
362,766 

331,679 

215,630 

8,594 10,056 10,416 22,958 27,767 29,121 21,412 18,467 20,105 22,419 20,578 

219,965 

294,094 

354,716 
384,665 

450,889 

519,638 499,102 

403,693 382,871 
354,098 

236,208 

पुरुि महहला कुल

37 

 

वैदेशशक िोजगािीमा िहेको अतिक तनभयििाका कािण नेपालको सामाशजक-आतथयक सिंिचनामा सकिात्मक 
ि नकािात्मक दवैु वकतसमका प्रभाव पिेका छन।्पिम्पिागि कृवष पेशामा तनभयि नेपाली अथयिन्त्रको 
सिंिचनामा परिवियन आई वैदेशशक िोजगािीबाट प्राप्त ववप्रषेण नेपाली अथयिन्त्रको मेरुदण्ड नै भएको 
छ। आ.ब. 2075/७६ मा नेपालमा कुल ८.८ खवय तबप्रषेण िकम तभतरएको तथर्ो जनु कुल गाहयस्थ्र् 
उत्पादनको २५.४ प्रतिशि हनु आउाँदछ। 
 
वैदेशशक िोजगािीमा जानेको सिंख्र्ामा देशखन थालेको कमी ि हाल कोतभड-१९ को कािण पतन देश 
फवकय एका जनशशक्तहरुका तनतमत्त देश तभरै िोजगािीका अवसि सजृना गनय जरुिी देशखएको छ।र्सका 
लातग वास्िववक िातलमको आवश्र्किा ि प्रभावकािी िातलम पद्दति छनौट गिी गणुस्ििीर् प्राववतिक 
िथा व्र्ावसावर्क िातलमको अवसिलाई सहज ि सिल बनाउन ुपने ि स्वदेशी बजािको सिंिचनामा 
समेि नेपाली अथयिन्त्रको ववकास अनकुुल हनुेगिी उदे्दश्र्मूलक ढिंगले परिवियन गदै ववप्रषेणको 
ववकल्पको रुपमा आन्त्िरिक अथयिन्त्रलाई चलार्मान बनाउनेिफय  वढलो नगिी सोच्न ु पने अवस्था 
देशखएको छ। िोजगािी ि गणुस्ििीर् प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क िातलमको माध्र्मबाट श्रम बजािलाई 
चलार्मान बनाउन नर्ााँ उद्योगहरु सञ्चालन गने ि वजािमा नर्ााँ सीपको माग (औद्योगोकीकिणको 
नर्ााँ चिण-IR4 अनरुुप) हनुे गिी देशको सम् ववकासको नीतिलाई समेि तनदेशशि गनुय पने हनु्त्छ। 

 

३.४ सीपको मागको क्षरेगि वव्षेण 
नेपाली अथयिन्त्रमा भएको सिंिचनात्मक परिवियन, गाहयस्थ्र् उत्पादनको वावषयक बवृिदि, क्षेरगि आतथयक 
गतिववतिहरु, प्रववति हस्िान्त्ििण ि प्रववतिको प्रर्ोगको अवस्था, वैदेशशक व्र्ापािको सिंिचना ि प्रवतृि 
िथा िोजगािी तसजयनामा प्रभाव पाने अन्त्र् अवर्वहरुको समेि वव्षेणका आिािमा श्रमशशक्तको 
अवस्थाको शचरण गने प्रर्ास गरिएको छ। 
 

३.४.१ कृवष िथा वन क्षरे 
नेपालको अथयव्र्वस्था अझै पतन पिम्पिागि ि तनवायहमखुी कृवष प्रणालीमा आिारिि िहेको भएिापतन 
देशको अथयिन्त्रमा उल्लेख्र् र्ोगदान गरििहेको कृवष िथा वन क्षेरको र्ोगदान देशको अथयव्र्वस्थामा 
आएको सिंिचनात्मक परिवियनका कािण िमश: घटदै गइिहेको छ। वव.सिं. २०५६/५७ मा नेपालको 
अथयिन्त्रमा कृवष िथा वन क्षेरको र्ोगदान ३९.६ प्रतिशि िहाँदा अन्त्र् क्षेरको र्ोगदान ६०.४ प्रतिशि 
िहेको तथर्ो।कृवष िथा वन क्षेरको र्ोगदानमा तनिन्त्िि कमी हुाँदै गइिहेको छ ि चाल ुर्ोजनाको 
अशन्त्िम बषय अथायि ्आ.ब.२०८०/८१ मा २३% िहने ि अन्त्र् क्षेरको र्ोगदान ७७% िहने प्रक्षपेण 
गिेको छ (िेखाशचर ३.३ हेनुयहोस)। 
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िेखाशचर ३.३ : अथयव्र्वस्थामा भएको सिंिचनात्मक परिवियनको प्रवशृत्त 

 
स्रोि : आतथयक सवेक्षण  २०६५/६६ ि २०७६/७७ 

 
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-०७५ अनसुाि आतथयक रुपबाट सविर् जनशशक्त मध्रे् ७५.९८ 
प्रतिशि कृवष िथा वन क्षरेमा कार्यिि िहेको देशखन्त्छ।नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-०७५ भन्त्दा 
१० बषय अशघ वव.सिं. २०६४ मा भएको नपेाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०६४ अनसुाि कृवष िथा वन 
क्षेरमा कार्यिि कुल जनशशक्त ७३.९ प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ ि वावषयक घिपरिवाि सवेक्षण 
२०७१/७२ अनसुाि कुल श्रमशशक्त मध्रे् ६९.४ प्रतिशि वहस्सा कृवष िथा वन क्षेरमा सिंलग्न िहेको 
देशखन्त्छ।  
 
आतथयक बषय २०७६/७७ को फागनु सम्ममा कुल ८,२१२ उद्योग दिाय भएकोमा ४७८ वटा (करिव 
६%) मार कृवष िथा वनजन्त्र् उद्योगहरुसाँग सम्बशन्त्िि िहेका छन।जसमध्रे् २८८ वैदेशशक लगानीमा 
आिारिि उद्योगहरु हनु।कृवष िथा वनजन्त्र् उद्योगहरुसाँग सम्बशन्त्िि उशल्लशखि ४७८ उद्योगमा 
३६,००० भन्त्दा बढीले िोजगािीको अवसि प्राप्त गिेको बिाइन्त्छ। 
 
उपिोक्त िथ्र्ाङ्कहरुले कृवष क्षेरबाट गैि कृवष क्षेरमा (मखु्र् रुपमा सेवा क्षेरमा) जनशशक्तको क्षेरान्त्ििण 
भएको देशखन्त्छ। नेपालको कृवष मखु्र् रुपमा तनवायहमखुीकै अवस्थामा िहेको कािण र्स क्षेरमा 
अतिकािंश न्त्रू्न दक्ष जनशशक्तहरु कार्यिि िहेको हुाँदा त्र्स्िा जनशशक्तलाई उपर्कु्त सीप प्रदान गिी 
उतनहरुको दक्षिा अतभववृि गने ि व्र्ावसावर्क कृवष कार्यमा लगाउने िफय  सोच्न ुपने देशखन्त्छ। साथै 
कृवष क्षेरबाट बचि हनुे जनशशक्तलाई अन्त्र् क्षेरमा िोजगािीको अवसि सजृना गनय आवश्र्क छ। 
र्सका लातग प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिमलाई िोजगािीसाँग जोड्दै लशक्षि 
वगय साम ुपरु् र्ाउन ुआवश्र्क छ।  

३९.६ ३४.७ ३५.४ ३१.३ २७.१ २३

६०.४ ६५.३ ६४.६ ६८.७ ७२.९ ७७.

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.
८०.
९०.

२०५६/५७ २०६१/६२ २०६६/६७ २०७१/७२ २०७६/७७ २०८०/८१

कृषि के्षत्र गैर कृषि के्षत्र
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िेखाशचर ३.३ : अथयव्र्वस्थामा भएको सिंिचनात्मक परिवियनको प्रवशृत्त 

 
स्रोि : आतथयक सवेक्षण  २०६५/६६ ि २०७६/७७ 

 
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-०७५ अनसुाि आतथयक रुपबाट सविर् जनशशक्त मध्रे् ७५.९८ 
प्रतिशि कृवष िथा वन क्षरेमा कार्यिि िहेको देशखन्त्छ।नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-०७५ भन्त्दा 
१० बषय अशघ वव.सिं. २०६४ मा भएको नपेाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०६४ अनसुाि कृवष िथा वन 
क्षेरमा कार्यिि कुल जनशशक्त ७३.९ प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ ि वावषयक घिपरिवाि सवेक्षण 
२०७१/७२ अनसुाि कुल श्रमशशक्त मध्रे् ६९.४ प्रतिशि वहस्सा कृवष िथा वन क्षेरमा सिंलग्न िहेको 
देशखन्त्छ।  
 
आतथयक बषय २०७६/७७ को फागनु सम्ममा कुल ८,२१२ उद्योग दिाय भएकोमा ४७८ वटा (करिव 
६%) मार कृवष िथा वनजन्त्र् उद्योगहरुसाँग सम्बशन्त्िि िहेका छन।जसमध्रे् २८८ वैदेशशक लगानीमा 
आिारिि उद्योगहरु हनु।कृवष िथा वनजन्त्र् उद्योगहरुसाँग सम्बशन्त्िि उशल्लशखि ४७८ उद्योगमा 
३६,००० भन्त्दा बढीले िोजगािीको अवसि प्राप्त गिेको बिाइन्त्छ। 
 
उपिोक्त िथ्र्ाङ्कहरुले कृवष क्षेरबाट गैि कृवष क्षेरमा (मखु्र् रुपमा सेवा क्षेरमा) जनशशक्तको क्षेरान्त्ििण 
भएको देशखन्त्छ। नेपालको कृवष मखु्र् रुपमा तनवायहमखुीकै अवस्थामा िहेको कािण र्स क्षेरमा 
अतिकािंश न्त्रू्न दक्ष जनशशक्तहरु कार्यिि िहेको हुाँदा त्र्स्िा जनशशक्तलाई उपर्कु्त सीप प्रदान गिी 
उतनहरुको दक्षिा अतभववृि गने ि व्र्ावसावर्क कृवष कार्यमा लगाउने िफय  सोच्न ुपने देशखन्त्छ। साथै 
कृवष क्षेरबाट बचि हनुे जनशशक्तलाई अन्त्र् क्षेरमा िोजगािीको अवसि सजृना गनय आवश्र्क छ। 
र्सका लातग प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम कार्यिमलाई िोजगािीसाँग जोड्दै लशक्षि 
वगय साम ुपरु् र्ाउन ुआवश्र्क छ।  

३९.६ ३४.७ ३५.४ ३१.३ २७.१ २३

६०.४ ६५.३ ६४.६ ६८.७ ७२.९ ७७.

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.
८०.
९०.

२०५६/५७ २०६१/६२ २०६६/६७ २०७१/७२ २०७६/७७ २०८०/८१
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३.४.१.१ प्रदेशगि आतथयक गतिववति िथा िोजगािी  
कृवष िथा वन क्षेरमा सिंलग्न १ किोड ३ लाख प्राववतिक पेशाका जनशशक्त (िातलका ३.२) मध्रे् 
सवैभन्त्दा बढी जनशशक्त प्रदेश निं. २ मा िहेका छन ्जसको वहस्सा १९.६० प्रतिशि िहेको छ। प्रदेश 
निं. १ मा १८.८० प्रतिशि,  लशुम्बनी प्रदेश मा १८.२० प्रतिशि ि सवैभन्त्दा कम कणायली प्रदेशको 
७.८ प्रतिशि िहेको छ (िेखाशचर ३.४ हेनुयहोस)। कृवष िथा वन क्षेर अन्त्ििगिका ववतभन्न पेशाहरुमा 
कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तको पूणय ववविण अनसूुची ३ मा िाशखएको छ। 
 

िेखाशचर ३.४ : कृवष िथा वन क्षरेमा कार्यिि जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण 

 
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

 
िावष्ट्रर् आतथयक गणना २०७६ अनसुाि मलुकुभि कुल ९२३,३५६ आतथयक इकाई वा प्रतिष्टानहरु 
िहेको  ि उक्त  आतथयक इकाई वा प्रतिष्टानहरुमा कुल ३२,२८,४५७ व्र्शक्तहरुले िोजगािी पाएको  
देशखन्त्छ। उशल्लशखि आतथयक इकाई वा प्रतिष्टानहरु मध्रे् २४,२२९ (२.६%) प्रतिष्टान मार कृवष ि 
वन क्षेर अन्त्ििगि िहेको ि १०६,४१० जनाले िोजगािी पाएको देशखन्त्छ।उक्त आतथयक 
इकाई/प्रतिष्टान ि सोमा कार्यिि जनशशक्तको प्रादेशशक ववविण िातलका ३.४ मा देखाइएकोछ। 
 
  

१८.८

१९.६

१३.७९.५

१८.२

७.८
१२.४

प्रदेश नं. १ प्रदेश नं. २ बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश

लुम्बबनी प्रदेश कर्ााली प्रदेश सुदरूपम्चिम प्रदेश
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िातलका ३.४ : आतथयक इकाई/प्रतिष्टान ि सोमा  कार्यिि जनशशक्तको प्रादेशशक ववविण 
ि. 
सिं. ववविण 

आतथयक इकाई/प्रतिष्टान कृवष िथा वनसाँग सम्वशन्त्िि प्रतिष्टान 
सिंख्र्ा उपलब्ि िोजगािी सिंख्र्ा उपलब्ि िोजगािी 

१ प्रदेश निं. १ १६८,५१६ ५४४,०७९ ४,४०६ २०,४०९ 
२ प्रदेश निं. २ ११७,६७० ३५४,९९४ १,२३१ ४,५०८ 
३ बागमिी प्रदेश २८२,९२० १,२१८,४९७ ६,९२७ ४३,३३३ 
४ गण्डकी प्रदेश १००,६८४ ३३२,४७२ ४,०६७ १२,८९२ 
५ लशुम्बनी प्रदेश १४७,७८९ ४७४,२६४ ४,०८७ १५,३६८ 
६ कणायली प्रदेश ४२,८०६ ११८,९५१ १,५९० ४,३२४ 
७ सदूुिपशिम प्रदेश ६२,९६८ १८५,२०० १,९२१ ५,५७६ 

जम्मा ९२३,३५६ ३,२२८,४५७ २४,२२९ १०६,४१० 
स्रोि : िावष्ट्रर् आतथयक गणना, २०७६ 

३.४.१.२ कृवष उत्पादनको व्र्ावसावर्क शस्थति 
नेपालमा उत्पादन हनुे कृवष उपजहरुमा खाद्यान्न बाली, नगदे वाली, औद्योतगक बाली, दलहन बाली 
आद्वद हनु।आतथयक बषय २०७६/७७ मा नेपालमा १०९,९२७,००० मेविक टन खाद्यान्न उत्पादन 
भएकोमा ५५,५०,८७८ मेविक टन िान, २८,९३,९७८ मेविक टन मकै, २१,८५,२८९ मेविक 
टन गहुाँ, ३,१७,९८७ मेविक टन कोदो, ३३,२९९ मेविक टन जौ ि १,१२,३३५ मेविक टन फापि 
ि ३,२२९७०० मेविक टन नगदे बाली उत्पादन भएको देशखन्त्छ।(श्रोि आतथयक सवेक्षण २०७६ ७७)  
िोजगािीको वहसाबले प्रमखु सम्भावनार्कु्त क्षेरका रुपमा कृवष िथा वन नै अगातड िहेको देशखएिापतन 
देश कृवष उत्पादनमा समेि आत्मतनभयि हनुसकेको पाइाँदैन। आ.व. २०७५/७६ को िथ्र्ाङ्कलाई आिाि 
मानेि हेदाय नेपालले बषेनी 161,58.६ किोड नपेाली रुपैर्ााँ बिाविको खाद्यबस्ि ुिथा जीवजन्त्ि,ु 
३६,०८.६ किोड नेपाली रुपैर्ााँ बिाविको जीवजन्त्ि ुिथा बनस्पतिको िेल िथा बोसो, १४,६०.९ 
किोड नेपाली रुपैर्ााँ बिाविको हरिर्ो ििकािी उल्लेख्र् मलु्र्को फलफुल आर्ाि गने गिेको पाइएको 
छ (श्रोि आतथयक सवेक्षण २०७६ ७७)। दगु्िजन्त्र् उत्पादन ि ड्राइ फु्रकस पतन उल्लेख्र् रुपमा 
आर्ाि हनु ेकृवष उपजहरुमा पदयछन।् नेपालको जलवार् ुि भगूोल उशल्लशखि कृवष उपजहरु उत्पादन 
गनय अनकूुल िहेको ववज्ञहरु बिाउछन।् अिः कृवष िथा वनमा आिारिि साम्ीहरुको उत्पादन प्रबियन 
गिी आर्ाि प्रतिस्थापन गनयका लातग र्ोजनाबि ढिंगले लाग्न ुपने देशखन्त्छ।  

३.4.2 इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षरे  
कृवष पतछ िोजगािीको अवसि तसजयना हनुसक्ने क्षेरको रुपमा इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेर िहेको पाइन्त्छ। 
औद्योतगक वगीकिणमा इशन्त्जतनर्रिङ्ग कुनै उपक्षेरको रुपमा उल्लेख नगरिएको भएिा पतन र्सलाई िेिै 
उपक्षेरहरुको साझा क्षेरको रुपमा तलने गरिन्त्छ।औद्योतगक वगीकिण अन्त्ििगिका २१ उपक्षेरहरु 
मध्रे् (१) खानी िथा उत्खनन ( (२) उत्पादनमूलक उद्योग (
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िातलका ३.४ : आतथयक इकाई/प्रतिष्टान ि सोमा  कार्यिि जनशशक्तको प्रादेशशक ववविण 
ि. 
सिं. ववविण 

आतथयक इकाई/प्रतिष्टान कृवष िथा वनसाँग सम्वशन्त्िि प्रतिष्टान 
सिंख्र्ा उपलब्ि िोजगािी सिंख्र्ा उपलब्ि िोजगािी 

१ प्रदेश निं. १ १६८,५१६ ५४४,०७९ ४,४०६ २०,४०९ 
२ प्रदेश निं. २ ११७,६७० ३५४,९९४ १,२३१ ४,५०८ 
३ बागमिी प्रदेश २८२,९२० १,२१८,४९७ ६,९२७ ४३,३३३ 
४ गण्डकी प्रदेश १००,६८४ ३३२,४७२ ४,०६७ १२,८९२ 
५ लशुम्बनी प्रदेश १४७,७८९ ४७४,२६४ ४,०८७ १५,३६८ 
६ कणायली प्रदेश ४२,८०६ ११८,९५१ १,५९० ४,३२४ 
७ सदूुिपशिम प्रदेश ६२,९६८ १८५,२०० १,९२१ ५,५७६ 

जम्मा ९२३,३५६ ३,२२८,४५७ २४,२२९ १०६,४१० 
स्रोि : िावष्ट्रर् आतथयक गणना, २०७६ 

३.४.१.२ कृवष उत्पादनको व्र्ावसावर्क शस्थति 
नेपालमा उत्पादन हनुे कृवष उपजहरुमा खाद्यान्न बाली, नगदे वाली, औद्योतगक बाली, दलहन बाली 
आद्वद हनु।आतथयक बषय २०७६/७७ मा नेपालमा १०९,९२७,००० मेविक टन खाद्यान्न उत्पादन 
भएकोमा ५५,५०,८७८ मेविक टन िान, २८,९३,९७८ मेविक टन मकै, २१,८५,२८९ मेविक 
टन गहुाँ, ३,१७,९८७ मेविक टन कोदो, ३३,२९९ मेविक टन जौ ि १,१२,३३५ मेविक टन फापि 
ि ३,२२९७०० मेविक टन नगदे बाली उत्पादन भएको देशखन्त्छ।(श्रोि आतथयक सवेक्षण २०७६ ७७)  
िोजगािीको वहसाबले प्रमखु सम्भावनार्कु्त क्षेरका रुपमा कृवष िथा वन नै अगातड िहेको देशखएिापतन 
देश कृवष उत्पादनमा समेि आत्मतनभयि हनुसकेको पाइाँदैन। आ.व. २०७५/७६ को िथ्र्ाङ्कलाई आिाि 
मानेि हेदाय नेपालले बषेनी 161,58.६ किोड नपेाली रुपैर्ााँ बिाविको खाद्यबस्ि ुिथा जीवजन्त्ि,ु 
३६,०८.६ किोड नेपाली रुपैर्ााँ बिाविको जीवजन्त्ि ुिथा बनस्पतिको िेल िथा बोसो, १४,६०.९ 
किोड नेपाली रुपैर्ााँ बिाविको हरिर्ो ििकािी उल्लेख्र् मलु्र्को फलफुल आर्ाि गने गिेको पाइएको 
छ (श्रोि आतथयक सवेक्षण २०७६ ७७)। दगु्िजन्त्र् उत्पादन ि ड्राइ फु्रकस पतन उल्लेख्र् रुपमा 
आर्ाि हनु ेकृवष उपजहरुमा पदयछन।् नेपालको जलवार् ुि भगूोल उशल्लशखि कृवष उपजहरु उत्पादन 
गनय अनकूुल िहेको ववज्ञहरु बिाउछन।् अिः कृवष िथा वनमा आिारिि साम्ीहरुको उत्पादन प्रबियन 
गिी आर्ाि प्रतिस्थापन गनयका लातग र्ोजनाबि ढिंगले लाग्न ुपने देशखन्त्छ।  

३.4.2 इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षरे  
कृवष पतछ िोजगािीको अवसि तसजयना हनुसक्ने क्षेरको रुपमा इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेर िहेको पाइन्त्छ। 
औद्योतगक वगीकिणमा इशन्त्जतनर्रिङ्ग कुनै उपक्षेरको रुपमा उल्लेख नगरिएको भएिा पतन र्सलाई िेिै 
उपक्षेरहरुको साझा क्षेरको रुपमा तलने गरिन्त्छ।औद्योतगक वगीकिण अन्त्ििगिका २१ उपक्षेरहरु 
मध्रे् (१) खानी िथा उत्खनन ( (२) उत्पादनमूलक उद्योग (
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, (३) ववद्यिु, ग्र्ास िथा वािानकुुतलि सम्बन्त्िी साम्ी (

) (४) तनमायण , (५) र्ािार्ाि िथा भण्डािण (
, (६) खानपेानी आपूतिय (  गिी ६ उपक्षेरहरु मूलिः इशन्त्जतनर्रिङ्ग 

पेशा/व्र्वसार्साँग सम्वशन्त्िि िहेको हुाँदा िी उपक्षेरहरुमा इशन्त्जतनर्रिङ्ग पेशा/व्र्वसार्साँग सम्वि 
जनशशक्तको माग िहन्त्छ। 
 
िावष्ट्रर् आतथयक गणना २०७६ अनसुाि मलुकुभि कुल ९२३,३५६ आतथयक इकाई वा प्रतिष्टानहरु 
सञ्चालनमा िहेकोमा इशन्त्जतनर्रिङ्ग पेशासाँग सम्वि १ लाख १३ हजाि (१२.२%) प्रतिष्टानहरु िहेको 
ि तिनीहरुमा ५ लाख ८८ हजाि जनशशक्त कार्यिि िहेको देशखन्त्छ।िोजगािीको सिंख्र्ाको वहसाबले 
इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरसाँग सम्बशन्त्िि जनशशक्त अत्र्ातिक िहेको देशखन्त्छ।िातलका ३.५ मा इशञ्जतनर्रिङ्ग 
क्षेरसाँग सम्बशन्त्िि प्रतिष्टानमा कार्यिि जनशशक्तको ववविण प्रस्ििु गरिएको छ। 

िातलका ३.५ : इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षरेसाँग सम्बशन्त्िि प्रतिष्टानमा कार्यिि जनशशक्त  

ि.सिं. इशन्त्जतनर्रिङ्ग के्षरसाँग सम्बशन्त्िि उपके्षर 
प्रतिष्टानको 
सिंख्र्ा 

कार्यिि 
जनशशक्त 

प्रति प्रतिष्टान औषि 
कामदाि सिंख्र्ा 

१ खानी िथा उत्खनन ६६३ ७,७२६ ११.७ 
२ उत्पादनशील उद्योग १०४,०५८ ५१०,५२३ ४.९ 
३ ववद्यिु ग्र्ास िथा वािानकुुतलि आपूतिय १,२४२ २०,१७० १६.२ 
४ खानेपानी आपूतिय  २,५२५ १५,३१२ ६.१ 
५ तनमायण  १,६०८ १४,७५० ९.२ 
६ र्ािार्ाि िथा भण्डािण ३,१८२ २०,०२७ ६.३ 

इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरको कुल जम्मा ११३,२७८ ५८८,५०८ ५.२ 
स्रोि : िावष्ट्रर् आतथयक गणना २०७६ 

 
नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षणका अनसुाि कुल १५ लाख ५६ हजाि जनशशक्त इशन्त्जतनिवर्ङ्ग क्षेरका ववतभन्न 
पेशा/व्र्वसार्मा आवि िहेका छन।् र्ी जनशशक्त मध्रे् सवैभन्त्दा बढी ४ लाख ४३ हजाि (२८.५ 
प्रतिशि) जनशशक्त बागमिी प्रदेशमा ि सवैभन्त्दा कम ६५ हजाि (४.२ प्रतिशि) कणायली प्रदेशमा 
िहेका छन। र्सैगिी सदूुिपशिम प्रदेशमा १ लाख २८ हजाि लशुम्बनी प्रदेश मा २ लाख ५१ हजाि, 
प्रदेश निं. १ मा २ लाख ७१ हजाि,  प्रदेश निं. २ मा २ लाख ४१ हजाि ि गण्डकी प्रदेशमा एक 
लाख ५४ हजाि जनशशक्त कार्यिि िहेका पाइन्त्छ। र्सलाई िेखाशचर ३.५ मा देखाइएको छ ि 
इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरका ववतभन्न पेशा/व्र्वसार्मा कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तको पूणय ववविण अनसूुची ३ 

मा िाशखएको छ।  
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िेखाशचर ३.५ : इशन्त्जतनर्रिङ्ग पेशा/व्र्वसार्मा आवि जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण (हजािमा) 

 
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को शकु्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

 
पूवायिाि तनमायण इशन्त्जतनर्रिङ्ग पेशा/व्र्वसार्का जनशशक्तलाई िोजगािी तसजयना गने महत्वपूणय आिाि 
हो। पन्त्रौं र्ोजना अवतिमा थप ८,००० वक मी भन्त्दा बढी िाव�र् िथा प्रादेशशक सडकलाई स्ििोन्नति 
िथा कालोपरे गने लक्ष िाशखएको छ।र्सैगिी करिव १५८ वकलो तमटि िेलमागय थप ववस्िाि गने,  
खानेपानी सवुविा पगेुको जनसिंख्र्ाको वहस्सा ८८ बाट ९९ प्रतिशि परु्ायउने िथा  ववद्यिु सवुविा पगेुको 
परिवािको अनपुाि ९०.७ बाट ९९ प्रतिशि परु्ायउने लक्ष िाशखएको छ।चाल ुर्ोजनामा प्रस्िाववि 
पूवायिाि तनमायण सम्वन्त्िी लक्षहरुलाई हेदाय इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा उल्लेख्र् मारामा िोजगािी तसजयना हनुे 
देशखन्त्छ। 
  

३.4.3 स्वास्थ्र् क्षरे  
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५अनसुाि १ लाख ५७ हजाि (१.७%) जनशशक्त मार स्वास्थ 
साँग सम्वशन्त्िि पेशा/व्र्वसार्मा कार्यिि िहेको देशखन्त्छ।िोजगािी तसजयनामा, सिंख्र्ाको वहसाबले 
स्वास्थ्र् क्षेरको र्ोगदान ववशेष देशखदैन।िि र्स क्षेरमा कार्यिि बढी जनशशक्त मातथल्लो िहमा 
कार्यिि िहेको देशखन्त्छ।र्स क्षेरमा सीप िह १ मा कुनै जनशशक्त कार्यिि िहेको देशखएन। 
 
स्वास्थ प्राववतिकहरु सवैभन्त्दा बढी ३७.६ प्रतिशि बागमिी प्रदेश मा ि सवैभन्त्दा कम ३.७ प्रतिशि 
कणायली प्रदेशमा कार्यिि िहेको देशखन्त्छ भने प्रदेश निं. २ मा १८.१० प्रतिशि, लशुम्बनी प्रदेश मा 
१७.२ प्रतिशि, प्रदेश निं. १ मा ११.२ प्रतिशि, सदूुिपशिम प्रदेशमा ८.२० प्रतिशि ि गण्डकी 
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िेखाशचर ३.५ : इशन्त्जतनर्रिङ्ग पेशा/व्र्वसार्मा आवि जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण (हजािमा) 

 
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को शकु्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

 
पूवायिाि तनमायण इशन्त्जतनर्रिङ्ग पेशा/व्र्वसार्का जनशशक्तलाई िोजगािी तसजयना गने महत्वपूणय आिाि 
हो। पन्त्रौं र्ोजना अवतिमा थप ८,००० वक मी भन्त्दा बढी िाव�र् िथा प्रादेशशक सडकलाई स्ििोन्नति 
िथा कालोपरे गने लक्ष िाशखएको छ।र्सैगिी करिव १५८ वकलो तमटि िेलमागय थप ववस्िाि गने,  
खानेपानी सवुविा पगेुको जनसिंख्र्ाको वहस्सा ८८ बाट ९९ प्रतिशि परु्ायउने िथा  ववद्यिु सवुविा पगेुको 
परिवािको अनपुाि ९०.७ बाट ९९ प्रतिशि परु्ायउने लक्ष िाशखएको छ।चाल ुर्ोजनामा प्रस्िाववि 
पूवायिाि तनमायण सम्वन्त्िी लक्षहरुलाई हेदाय इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा उल्लेख्र् मारामा िोजगािी तसजयना हनुे 
देशखन्त्छ। 
  

३.4.3 स्वास्थ्र् क्षरे  
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५अनसुाि १ लाख ५७ हजाि (१.७%) जनशशक्त मार स्वास्थ 
साँग सम्वशन्त्िि पेशा/व्र्वसार्मा कार्यिि िहेको देशखन्त्छ।िोजगािी तसजयनामा, सिंख्र्ाको वहसाबले 
स्वास्थ्र् क्षेरको र्ोगदान ववशेष देशखदैन।िि र्स क्षेरमा कार्यिि बढी जनशशक्त मातथल्लो िहमा 
कार्यिि िहेको देशखन्त्छ।र्स क्षेरमा सीप िह १ मा कुनै जनशशक्त कार्यिि िहेको देशखएन। 
 
स्वास्थ प्राववतिकहरु सवैभन्त्दा बढी ३७.६ प्रतिशि बागमिी प्रदेश मा ि सवैभन्त्दा कम ३.७ प्रतिशि 
कणायली प्रदेशमा कार्यिि िहेको देशखन्त्छ भने प्रदेश निं. २ मा १८.१० प्रतिशि, लशुम्बनी प्रदेश मा 
१७.२ प्रतिशि, प्रदेश निं. १ मा ११.२ प्रतिशि, सदूुिपशिम प्रदेशमा ८.२० प्रतिशि ि गण्डकी 
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प्रदेशमा ४.५ प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ। स्वास्थ्र् पेशा/व्र्वसार्मा आवि जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण 
िेखाशचर ३.६ मा देखाइएको छ ि र्सको पूणय ववविण अनसूुची ५ मा समावेश गरिएको छ।  
 
िेखाशचर ३.६:  स्वास्थ्र् पेशा/व्र्वसार्मा आवि जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण (हजािमा) 

  
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

 
स्वास्थ सम्वन्त्िी िोजगािीको ठूलो वहस्सा सिकािी तनकार्हरुमा िहेको बशुझन्त्छ। वव.सिं. २०७६ फागनु 
सम्ममा सिकािी स्ििबाट कुल १२५ अस्पिाल, ८,१७२  अस्पिाल-शैर्ा, २०३ प्राथतमक स्वास्थ्र् 
चौकी, ३,८०५ स्वास्थ्र् चौकी, ३९५ आर्वेुद्वदक केन्त्र, २,६२६ उप स्वास्थ्र् केन्त्रहरु सञ्चालनमा 
िहेको िथ्र्ाङ्क छ। उपिोक्त सवै स्वास्थ्र् सिंस्था िथा केन्त्रीर् ववभागहरुमा गिी स्वास्थ्र् सेवा अन्त्ििगि 
९०,९४६ जनशशक्त कार्यिि िहेको पाइन्त्छ।जसमा डाक्टि २६४०, नसय/अनमी २०,६५३, कवविाज 
६१३, बैद्य ६९३, स्वास्थ्र् सहार्क (हे.अ./अ.हे.ब) ि ५२,००० मवहला स्वास्थ्र् स्वर्म ् सेववका 
कार्यिि िहेका छन।ववगि साि बषयको अस्पिाल-शैर्ा, अस्पिाल ि स्वास्थ्र् सिंस्था (अस्पिाल बाहेक) 
को सिंख्र्ाको शस्थति िेखाशचर ३.७ मा देखाइएको छ। 
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िेखाशचर ३.७: अस्पिाल-शैर्ा, अस्पिाल ि स्वास्थ्र् सिंस्था को शस्थति  

 
स्रोि: आतथयक सवेक्षण, २०७६/७७ 

 
अन्त्ििावष्ट्रर् स्वास्थ्र् सिंगठन (WHO) ले ववकासोन्त्मखु देशकालातग आवश्र्क हनुे स्वास्थ्र् जनशशक्तको 
मापदण्ड िोकेको छ।जसअनसुाि प्रति १०,००० जनसिंख्र्ाका लातग कशम्िमा १ जना शचवकत्सक 
(डाक्टि) ि प्रति शचवकत्सक २३ जना नसय िथा प्र्ािामेतडकल स्टाफ आवश्र्क हनु्त्छ (ववश्व स्वास्थ 
सिंगठन, २००९)। िावष्ट्रर् स्वास्थ्र् नीति २०७१ ले पतन उक्त मापदण्ड अनसुाि जनशशक्तको 
व्र्वस्थापन गदै जाने नीति तलएको छ।त्र्सैगिी प्रति १ लाख जनसिंख्र्ामा कशम्िमा २५ शैर्ाको 
अस्पिाल व्र्वस्था गने नीति पतन तलइएको पाइन्त्छ। उपिोक्त अनसुाि नीति कार्ायन्त्वर्न हनुे अवस्थामा 
सम्वशन्त्िि प्राववतिज्ञहरुको माग उल्लेख्र् रुपमा बवृि हनुे अवस्था छ । 
 
नेपाल मेतडकल काउशन्त्सलमा हाल सम्म २३,१४६ शचवकत्सकहरु दिाय भएका देशखन्त्छन भने त्र्सको 
करिव 33.५ प्रतिशि अथायि ७,७५८ जना ववशेषज्ञ शचवकत्सकहरु छन।् त्र्सैगिी नेपाल स्वास्थ्र् 
व्र्वसार्ी परिषदमा कुल ६०,७१९ स्वास्थ्र् व्र्वसार्ीहरु दिाय भएको ि नेपाल नतसयङ्ग काउशन्त्सलमा 
६०,१९५ नसय िथा ३३,७२४ अनमीहरु दिाय भएको पाइन्त्छ।नसय िथा अनमीहरुको दिायको सिंख्र्ा 
उल्लेख्र् िहेको देशखएिापतन त्र्सको २७.६ प्रतिशि मार अथायि १६,६४२ नसय िथा २४.२५ प्रतिशि 
अथायि ८,१८० अनमीहरुले मार आनानो दिाय नववकिण गिेको पाइएको छ। र्सबाट नतसयङ्ग उशत्तणय 
प्राववतिक जनशशक्तहरु नेपालमा कार्यिि निहेको भने्न बझु्न ुपने हनु्त्छ। िातलका ३.६ मा स्वास्थसाँग 
सम्बशन्त्िि पेशा/व्र्वसार्का जनशशक्तको ववविण द्वदइएको छ। 
  

४४८५ ४५०५ ४५९९ ४५०३ ४५१३ ४५१७

७१५४

७५५० ७६४० ७७४८ ८१७२ ८१७२ ८१७२ ८१७२

१०७

११६ ११६ ११६

१२३ १२५ १२५

९५
१००
१०५
११०
११५
१२०
१२५
१३०

०
१०००
२०००
३०००
४०००
५०००
६०००
७०००
८०००
९०००

२०७१ 
असारसम्म 

२०७२ 
असारसम्म 

२०७३ 
असारसम्म 

२०७४ 
असारसम्म 

२०७५ 
असारसम्म 

२०७६ 
असारसम्म 

२०७७ 
फागुनसम्म 

अस्पताल शैया स्वास््य संस्था(अस्पताल बाहेक) अस्पताल
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िेखाशचर ३.७: अस्पिाल-शैर्ा, अस्पिाल ि स्वास्थ्र् सिंस्था को शस्थति  

 
स्रोि: आतथयक सवेक्षण, २०७६/७७ 

 
अन्त्ििावष्ट्रर् स्वास्थ्र् सिंगठन (WHO) ले ववकासोन्त्मखु देशकालातग आवश्र्क हनुे स्वास्थ्र् जनशशक्तको 
मापदण्ड िोकेको छ।जसअनसुाि प्रति १०,००० जनसिंख्र्ाका लातग कशम्िमा १ जना शचवकत्सक 
(डाक्टि) ि प्रति शचवकत्सक २३ जना नसय िथा प्र्ािामेतडकल स्टाफ आवश्र्क हनु्त्छ (ववश्व स्वास्थ 
सिंगठन, २००९)। िावष्ट्रर् स्वास्थ्र् नीति २०७१ ले पतन उक्त मापदण्ड अनसुाि जनशशक्तको 
व्र्वस्थापन गदै जाने नीति तलएको छ।त्र्सैगिी प्रति १ लाख जनसिंख्र्ामा कशम्िमा २५ शैर्ाको 
अस्पिाल व्र्वस्था गने नीति पतन तलइएको पाइन्त्छ। उपिोक्त अनसुाि नीति कार्ायन्त्वर्न हनुे अवस्थामा 
सम्वशन्त्िि प्राववतिज्ञहरुको माग उल्लेख्र् रुपमा बवृि हनुे अवस्था छ । 
 
नेपाल मेतडकल काउशन्त्सलमा हाल सम्म २३,१४६ शचवकत्सकहरु दिाय भएका देशखन्त्छन भने त्र्सको 
करिव 33.५ प्रतिशि अथायि ७,७५८ जना ववशेषज्ञ शचवकत्सकहरु छन।् त्र्सैगिी नेपाल स्वास्थ्र् 
व्र्वसार्ी परिषदमा कुल ६०,७१९ स्वास्थ्र् व्र्वसार्ीहरु दिाय भएको ि नेपाल नतसयङ्ग काउशन्त्सलमा 
६०,१९५ नसय िथा ३३,७२४ अनमीहरु दिाय भएको पाइन्त्छ।नसय िथा अनमीहरुको दिायको सिंख्र्ा 
उल्लेख्र् िहेको देशखएिापतन त्र्सको २७.६ प्रतिशि मार अथायि १६,६४२ नसय िथा २४.२५ प्रतिशि 
अथायि ८,१८० अनमीहरुले मार आनानो दिाय नववकिण गिेको पाइएको छ। र्सबाट नतसयङ्ग उशत्तणय 
प्राववतिक जनशशक्तहरु नेपालमा कार्यिि निहेको भने्न बझु्न ुपने हनु्त्छ। िातलका ३.६ मा स्वास्थसाँग 
सम्बशन्त्िि पेशा/व्र्वसार्का जनशशक्तको ववविण द्वदइएको छ। 
  

४४८५ ४५०५ ४५९९ ४५०३ ४५१३ ४५१७

७१५४

७५५० ७६४० ७७४८ ८१७२ ८१७२ ८१७२ ८१७२

१०७

११६ ११६ ११६

१२३ १२५ १२५

९५
१००
१०५
११०
११५
१२०
१२५
१३०

०
१०००
२०००
३०००
४०००
५०००
६०००
७०००
८०००
९०००

२०७१ 
असारसम्म 

२०७२ 
असारसम्म 

२०७३ 
असारसम्म 

२०७४ 
असारसम्म 

२०७५ 
असारसम्म 

२०७६ 
असारसम्म 

२०७७ 
फागुनसम्म 

अस्पताल शैया स्वास््य संस्था(अस्पताल बाहेक) अस्पताल
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िातलका ३.६ : स्वास्थसाँग सम्बशन्त्िि पेशा/ व्र्वसार्का जनशशक्तको ववविण   
ि सिं ववविण परुुष मवहला जम्मा 
दिायवाल शचवकत्सक 
१ एम.वव.वव.एस १५,४८५ ७,६६१ २३,१४६ 
२ वव.तड.एस १,११८ २,०८२ ३,२०० 
 कुल दिायवाल शचवकत्सक १६,६०३ ९,७४३ २६,३४६ 
१ एम.तड./एम.एस. ५,२१३ १,९७२ ७,१८५ 
२ एम.तड.एस ३१७ २५६ ५७३ 
 कुल ववशेषज्ञ शचवकत्सक ५,५३० २,२२८ ७,७५८ 
स्वास्थ्र् व्र्वसार्ी 
१ दिायवाल स्वास्थ्र् व्र्वसार्ी   ६०,७१९ 
नतसयङ्ग 
१ दिायवाल नसय    ६०,१९५ 
२ दिायवाल अ.न.मी.   ३३,७२४ 
३ ववदेशी नसय   ८४४ 
४ नसय (नववकिण भएका)   १६,६४२ 
५ अनमी (नववकिण भएका)   ८,१८० 

स्रोि: सिंम्वशन्त्िि काउशन्त्सलहरुको वेवसाइट, असोज २०७७  

 

३.4.4 पर्यटन क्षरे  
पर्यटन क्षेरले नेपालको कुल गाहयस्थ्र् उत्पादनमा उल्लेख्र् र्ोगदान परु्ायउन नसकेको भएिा पतन 
िोजगािी तसजयनाको क्षेरमा भने र्स क्षेरको र्ोगदान उल्लेख्र् िहेको पाइन्त्छ। ववगि एक दशकमा 
पर्यटन क्षेरले कुल गाहयस्थ्र् उत्पादनमा परु् र्ाएको र्ोगदान १.५ देशख २.४ प्रतिशिको बीचमा िहेको 
पाइन्त्छ।आतथयक बषय २०७५/७६ मा उक्त वहस्सा केवल २.२% मा सीतमि िहेको पाइन्त्छ। 
 
नेपाल श्रम शशक्त्त सवेक्षण २०७४-२०७५ सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणका अनसुाि पर्यटन क्षेरमा कार्यिि 
प्राववतिक जनशशक्तको सिंख्र्ा २ लाख ६४ हजाि िहेको छ। पर्यटन सम्वन्त्िी पेशा/व्र्वसार्मा कार्यिि 
जनशशक्त मध्रे् सवैभन्त्दा बढी ३४ प्रतिशि बागमिी प्रदेशमा कार्यिि िहेका छन ्भने सवैभन्त्दा कम 
४.२ प्रतिशि सूदिुपशिममा प्रदेशको वहस्सा िहेको छ। पर्यटन क्षेरमा कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तको 
प्रदेशगि ववविण िातलका ३.७ मा देखाइएको ि र्स क्षेरमा कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तको पूणय 
ववविण अनसूुची ६ मा िाशखएको छ। 
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िातलका ३.७: पर्यटन क्षरेमा कार्यिि जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण 

ि.सिं. प्रदेश 
कार्यिि जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण 

सिंख्र्ा (हजािमा) प्रतिशि 
१ प्रदेश निं. १ ४१.९ १५.९० 
२ प्रदेश निं. २ २८.९ १०.९० 
३ बागमिी प्रदेश ८९.७ ३४.०० 
४ गण्डकी प्रदेश २८.० १०.६० 
५ लशुम्बनी प्रदेश ५१.९ १९.६० 
६ कणायली प्रदेश १२.७ ४.८० 
७ सदूुिपशिम प्रदेश ११.२ ४.२० 
 जम्मा २६४.३ १०० 

स्रोि : श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

पर्यटन क्षेरलाई चलार्मन बनाउन ि र्स क्षेरलाई आकषयक क्षेरको रुपमा ववकास गनय होटल, िे�ुिेन्त्ट 
लगार्ि र्स साँग सम्बशन्त्िि अन्त्र् प्रतिष्टानहरुले महत्वपूणय भतूमका खेल्दछन।्र्स पषृ्टभतूममा हेदाय 
नेपालमा िािे होटलको सिंख्र्ा १३८ पगेुको छ ि र्ो सिंख्र्ामा िमश: बवृि भइिहेको पाइन्त्छ ।त्र्स्िै 
िािे बाहेकका अन्त्र् प्रकािका होटल, िाभल एजेन्त्सी, िेवकङ्ग एजेन्त्सी लगार्िका पर्यटन क्षेरका 
प्रतिष्टानहरुको सिंख्र्ाको पतन िमश: ववृि भइिहेको देशखन्त्छ (िातलका ३.८)। 
 
िातलका ३.८ :  होटल अन्त्र् पर्यटन सम्वन्त्िी प्रतिष्टानहरु  
ि. 
सिं. 

पर्यटन प्रतिष्टान 
को वकतसम 

आतथयक वषय 
६९/७० ७०/७१ ७१/७२ ७२/७३ ७३/७४ ७४/७५ ७५/७६ ७६/७७ 

१ िािे होटल १०७ ११७ ११८ ११६ १२० १२५ १२९ १३८ 

२ पर्यटक िहका 
होटल 

७४६ ९०९ ९५७ ९५७ ९८५ ९७७ ११२५ ११५१ 

३ िाभल एजेन्त्सी  २२३९ २४५० २६११ २७६८ ३४४४ ३८२४ ३५०८ ३६८० 

४ िेवकङ्ग एजेन्त्सी  १५९८ १७६१ १९०३ २०१९ २३६७ २६३७ २६४९ २७६४ 

५ िाशनाटङ्ग एजेन्त्सी ५२ ६० ६१ ६६ ७२ ७३ ७३ ८१ 

६ पर्यटन र्ािार्ाि 
सेवा 

३१ ५० ५९ ६७ ७२ ७२ ७७ ८२ 

स्रोि : सिंस्कृति पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न मन्त्रालर्, पर्यटन िथ्र्ाङ्क २०७६ (सन २०१९)  

३.4.5 अन्त्र् सेवा क्षरे   
मातथ चचाय गरिएका बाहेकका अन्त्र् प्राववतिक जनशशक्तहरु जस्िै फेसन तडजाइनि, बाद्यबादक, नटिाज 
िथा नतृ्र्ङ्गना, सिुक्षा गाडय आद्वदको पतन श्रमबजािमा माग िहेको हनु्त्छ। नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण 
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िातलका ३.७: पर्यटन क्षरेमा कार्यिि जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण 

ि.सिं. प्रदेश 
कार्यिि जनशशक्तको प्रदेशगि ववविण 

सिंख्र्ा (हजािमा) प्रतिशि 
१ प्रदेश निं. १ ४१.९ १५.९० 
२ प्रदेश निं. २ २८.९ १०.९० 
३ बागमिी प्रदेश ८९.७ ३४.०० 
४ गण्डकी प्रदेश २८.० १०.६० 
५ लशुम्बनी प्रदेश ५१.९ १९.६० 
६ कणायली प्रदेश १२.७ ४.८० 
७ सदूुिपशिम प्रदेश ११.२ ४.२० 
 जम्मा २६४.३ १०० 

स्रोि : श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

पर्यटन क्षेरलाई चलार्मन बनाउन ि र्स क्षेरलाई आकषयक क्षेरको रुपमा ववकास गनय होटल, िे�ुिेन्त्ट 
लगार्ि र्स साँग सम्बशन्त्िि अन्त्र् प्रतिष्टानहरुले महत्वपूणय भतूमका खेल्दछन।्र्स पषृ्टभतूममा हेदाय 
नेपालमा िािे होटलको सिंख्र्ा १३८ पगेुको छ ि र्ो सिंख्र्ामा िमश: बवृि भइिहेको पाइन्त्छ ।त्र्स्िै 
िािे बाहेकका अन्त्र् प्रकािका होटल, िाभल एजेन्त्सी, िेवकङ्ग एजेन्त्सी लगार्िका पर्यटन क्षेरका 
प्रतिष्टानहरुको सिंख्र्ाको पतन िमश: ववृि भइिहेको देशखन्त्छ (िातलका ३.८)। 
 
िातलका ३.८ :  होटल अन्त्र् पर्यटन सम्वन्त्िी प्रतिष्टानहरु  
ि. 
सिं. 

पर्यटन प्रतिष्टान 
को वकतसम 

आतथयक वषय 
६९/७० ७०/७१ ७१/७२ ७२/७३ ७३/७४ ७४/७५ ७५/७६ ७६/७७ 

१ िािे होटल १०७ ११७ ११८ ११६ १२० १२५ १२९ १३८ 

२ पर्यटक िहका 
होटल 

७४६ ९०९ ९५७ ९५७ ९८५ ९७७ ११२५ ११५१ 

३ िाभल एजेन्त्सी  २२३९ २४५० २६११ २७६८ ३४४४ ३८२४ ३५०८ ३६८० 

४ िेवकङ्ग एजेन्त्सी  १५९८ १७६१ १९०३ २०१९ २३६७ २६३७ २६४९ २७६४ 

५ िाशनाटङ्ग एजेन्त्सी ५२ ६० ६१ ६६ ७२ ७३ ७३ ८१ 

६ पर्यटन र्ािार्ाि 
सेवा 

३१ ५० ५९ ६७ ७२ ७२ ७७ ८२ 

स्रोि : सिंस्कृति पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न मन्त्रालर्, पर्यटन िथ्र्ाङ्क २०७६ (सन २०१९)  

३.4.5 अन्त्र् सेवा क्षरे   
मातथ चचाय गरिएका बाहेकका अन्त्र् प्राववतिक जनशशक्तहरु जस्िै फेसन तडजाइनि, बाद्यबादक, नटिाज 
िथा नतृ्र्ङ्गना, सिुक्षा गाडय आद्वदको पतन श्रमबजािमा माग िहेको हनु्त्छ। नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण 
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२०७६ अनसुाि कुल प्राववतिक जनशशक्तको ४.३० प्रतिशि वहस्सा अथायि ५ लाख ५५ हजाि 
जनशशक्त र्स्िै अन्त्र् सेवा क्षेरहरुमा कार्यिि िहेका छन।् 
 
अन्त्र्सेवा अन्त्ििगि कार्यिि जनशशक्तको प्रादेशशक ववििणको अवस्थालाई हेने हो भने सवैभन्त्दा ठूलो 
वहस्सा बागमिी प्रदेशको नै िहेको देशखन्त्छ। बागमिी प्रदेशमा १ लाख ८२ हजाि (३२.८%) जनशशक्त 
कार्यिि िहेका छन भने प्रदेश निं. २ मा १ लाख ८ हजाि (१९.५ प्रतिशि), लशुम्बनी प्रदेशमा ७७ 
हजाि (१३.९ प्रतिशि), प्रदेश निं. १ मा ७६ हजाि (१३.८ प्रतिशि) जनशशक्त अन्त्र् सेवा क्षेरमा 
कार्यिि िहेका छन।(र्स सम्बन्त्िी ववविण िातलका ३.९ ि ३.१० मा देखाइएको छ।)  
 

िातलका ३.९ अन्त्र् सेवा लगार्िका क्षरेहरुमा कार्यिि सीपर्कु्त जनशशक्तको प्रादेशशक ववविण 
ि.सिं. प्रदेश कार्यिि जनशशक्त प्रतिशि 
१ प्रदेश निं. १ ७६,४०० १३.८ 

२ प्रदेश निं. २ १०८,२०० १९.५ 

३ बागमिी प्रदेश १८२,३०० ३२.८ 

४ गण्डकी प्रदेश ५३,२०० ९.६ 

५ लशुम्बनी प्रदेश ७७,३०० १३.९ 

६ कणायली प्रदेश २५,००० ४.५ 

७ सदूुिपशिम प्रदेश ३२,९०० ५.९ 

 जम्मा ५,५५,००० १०० 
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

 
उक्त िथ्र्ाङ्कलाई सीपको िह अनसुाि वगीकिण गिी िलुना गदाय सबैभन्त्दा ठूलो वहस्सा सीप िह २ 
मा ७५ प्रतिशि छ भने सीप िह ४ मा ११.२ प्रतिशि ि सवैभन्त्दा थोिै सीप िह ३ मा ५.४ प्रतिशि 
िहेको छ। (िातलका ३.१०) 
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िातलका ३.१०: अन्त्र् सेवा क्षरेका प्राववतिकहरुको सीप िहगि ववविण 
ि.सिं. सीप िह कार्यिि जनशशक्त (हजािमा) प्रतिशि 
१ सीप िह १ ४६,८०० ८.४ 

२ सीप िह २ ४१६,४०० ७५.० 

३ सीप िह ३ २९,८०० ५.४ 

४ सीप िह ४ ६१,९०० ११.२ 

 जम्मा ५५५,००० १०० 
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

 
अन्त्र् सेवा क्षेर अन्त्ििगिका ववतभन्न पेशामा कार्यिि सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्तको ववषर्गि क्षेर 
िथा सिंख्र्ा सम्वशन्त्िि ववस्ििृ ववविण अनसूुची ७ मा देखाइएको छ। 

मातथ चचाय गरिएको अतिरिक्त वियमान समर्को प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षालाई चौथो औद्योतगक 
िाशन्त्ि को सन्त्दभयमा पतन हेनुय पने हनु्त्छ। र्सका कािण ववश्व श्रमबजािमा 
कर्ौं पेशाहरुको जन्त्म भैिाखेको पाइन्त्छ भने त्र्सको प्रत्र्क्ष ि अप्रत्र्क्ष प्रभाव नेपाली श्रमबजािमा 
समेि पनय थालेको ि आगामी द्वदनमा प्रत्र्क्ष रुपमा पदै जाने देशखन्त्छ। चौथो औद्योतगक िाशन्त्िले ववश्व 
अथयिन्त्र हुाँदै नेपाली अथयिन्त्रमा पतन आितुनक प्रववतिर्कु्त मेतसनहरुलाई प्रवेश द्वदएको छ जसमा तर-
आर्ातमक छपाई र्न्त्र Three Dimensional Printer  र्न्त्र मानव Robot आवटयवफतसर्ल इन्त्टेतलजेन्त्स
Artificial Intelligence  िथा जैववक प्रववति Biotechnology  आद्वद िहेका पाइन्त्छन।  

 
स्वाचातलि पद्दति (Automation) िेस्रो औद्योतगक िाशन्त्िको चावी िहेको तथर्ो भने लशचलोपन 
(Flexibility), चपलिा (agility)  िथा अनकूुतलि उत्पादन (customised production) प्रणाली चौथो 
औद्योतगक िाशन्त्िको जननी मातनन्त्छन।् चालक वववहन गाडी, ववट क्वाइन िथा व्लकचेन प्रववति आद्वद 
र्सका उदाहिण हनु।नपेाली शशक्षा क्षेरमा समेि प्रववतिको उपर्ोग बढ्न थालेको देशखन्त्छ। 
उदाहिणको लातग साइवि तसकाइ कोववड १९ का कािण अझ ववस्िारिि भएको पाइन्त्छ।र्सका साथै 
हालै बढदै गएको मरुािवहि कािोवाि (Cashless transaction) ले कतिपर् पिम्पिागि िोजगािीहरु 
ववस्थावपि हुाँदै गएका ि हदैु जाने शस्थति देशखएको छ भने कतिपर् नर्ााँ िोजगािीका अवसिहरु तसजयना 
हुाँदै गएका छन।्अवको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षाले चौथो औद्योतगक िाशन्त्िका कािण 
श्रमबजािमा पने प्रभावका वािेमा समेि वव्षेण गिी नेपालको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम कार्यिम सञ्चालन गने िफय  समर्मै सोच्न समेि जरुिी भएको छ।  
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िातलका ३.१०: अन्त्र् सेवा क्षरेका प्राववतिकहरुको सीप िहगि ववविण 
ि.सिं. सीप िह कार्यिि जनशशक्त (हजािमा) प्रतिशि 
१ सीप िह १ ४६,८०० ८.४ 

२ सीप िह २ ४१६,४०० ७५.० 

३ सीप िह ३ २९,८०० ५.४ 

४ सीप िह ४ ६१,९०० ११.२ 

 जम्मा ५५५,००० १०० 
स्रोि : नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेणमा आिारिि 

 
अन्त्र् सेवा क्षेर अन्त्ििगिका ववतभन्न पेशामा कार्यिि सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्तको ववषर्गि क्षेर 
िथा सिंख्र्ा सम्वशन्त्िि ववस्ििृ ववविण अनसूुची ७ मा देखाइएको छ। 

मातथ चचाय गरिएको अतिरिक्त वियमान समर्को प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षालाई चौथो औद्योतगक 
िाशन्त्ि को सन्त्दभयमा पतन हेनुय पने हनु्त्छ। र्सका कािण ववश्व श्रमबजािमा 
कर्ौं पेशाहरुको जन्त्म भैिाखेको पाइन्त्छ भने त्र्सको प्रत्र्क्ष ि अप्रत्र्क्ष प्रभाव नेपाली श्रमबजािमा 
समेि पनय थालेको ि आगामी द्वदनमा प्रत्र्क्ष रुपमा पदै जाने देशखन्त्छ। चौथो औद्योतगक िाशन्त्िले ववश्व 
अथयिन्त्र हुाँदै नेपाली अथयिन्त्रमा पतन आितुनक प्रववतिर्कु्त मेतसनहरुलाई प्रवेश द्वदएको छ जसमा तर-
आर्ातमक छपाई र्न्त्र Three Dimensional Printer  र्न्त्र मानव Robot आवटयवफतसर्ल इन्त्टेतलजेन्त्स
Artificial Intelligence  िथा जैववक प्रववति Biotechnology  आद्वद िहेका पाइन्त्छन।  

 
स्वाचातलि पद्दति (Automation) िेस्रो औद्योतगक िाशन्त्िको चावी िहेको तथर्ो भने लशचलोपन 
(Flexibility), चपलिा (agility)  िथा अनकूुतलि उत्पादन (customised production) प्रणाली चौथो 
औद्योतगक िाशन्त्िको जननी मातनन्त्छन।् चालक वववहन गाडी, ववट क्वाइन िथा व्लकचेन प्रववति आद्वद 
र्सका उदाहिण हनु।नपेाली शशक्षा क्षेरमा समेि प्रववतिको उपर्ोग बढ्न थालेको देशखन्त्छ। 
उदाहिणको लातग साइवि तसकाइ कोववड १९ का कािण अझ ववस्िारिि भएको पाइन्त्छ।र्सका साथै 
हालै बढदै गएको मरुािवहि कािोवाि (Cashless transaction) ले कतिपर् पिम्पिागि िोजगािीहरु 
ववस्थावपि हुाँदै गएका ि हदैु जाने शस्थति देशखएको छ भने कतिपर् नर्ााँ िोजगािीका अवसिहरु तसजयना 
हुाँदै गएका छन।्अवको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षाले चौथो औद्योतगक िाशन्त्िका कािण 
श्रमबजािमा पने प्रभावका वािेमा समेि वव्षेण गिी नेपालको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम कार्यिम सञ्चालन गने िफय  समर्मै सोच्न समेि जरुिी भएको छ।  
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श्रमशशक्तको सीप ि दक्षिामा अतभबवृि गिी तनमायण कार्य वा वस्ि ुउत्पादन िथा सेवाको उत्पादकत्व 
बढाउने उदे्दश्र्का साथ सीपर्कु्त ि दक्ष जनशशक्तलाई उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गनेिफय  िा्र्ले 
सोच्न ु पने हनु्त्छ।साथै समर् ि प्रववतिको परिवियनसिंगै वावहिी ववश्वमा आएको परिवियनले 
(औद्योतगकीकिणको नर्ााँ चिण-IR4) पाने प्रभावको पवहचान गिी देशको अथयिन्त्रलाई गति द्वदन 
आवश्र्क हनुे श्रमशशक्तको प्रक्षेपण गदै सोही अनसुािको जनशशक्त उत्पादन गनुय ि िोजगािीका अवसि 
सजृना गनुय िा्र्को दावर्त्व पतन हो।  
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खण्ड चाि 
प्राववतिक जनशशक्तको आपूतिय ि 

श्रम बजािको अवस्था 
४.१ पषृ्टभतूम 
र्स खण्डमा प्राववतिक जनशशक्तको उत्पादन (सीपको आपूतिय) ि श्रम बजािको अवस्था बीच िलुनात्मक 
वव्षेण गरिएको छ।ववषर्गि क्षेर िथा प्रादेशशक ववििणको आिािमा सीपको आपूतिय ि श्रम बजािको 
अवस्थाको बािेमा चचाय गरिएको छ।र्सको अतिरिक्त प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम 
कार्यिमहरुमा उपलब्ि भनाय क्षमिा (तसट सिंख्र्ा) ि र्थाथय भनाय सिंख्र्ा बीच पतन िलुनात्मक वव्षेण 
गने प्रर्ास गरिएको छ।साथै प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम क्षेरमा र्स अशघ गरिएका 
अध्र्र्नका प्रतिवेदनहरुले औिंल्र्ाएका ववषर्हरुमातथ पतन ध्र्ान द्वदइएको छ।  

४.२ ववषर्गि क्षरे अनसुाि माग ि आपूतिय 
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षणमा सीपको स्ििलाई चाि िहमा वगीकिण गरिएको छ।जसमा िह १ ले 
न्त्रू्न सीपको स्िि देखाउछ भने िह ४ ले उच्च दक्ष वा व्र्ावसावर्क प्राववतिज्ञहरु (Professional 
Technologist) लाई समेटेको पाइन्त्छ। नेपालको सन्त्दभयमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
ितलम क्षेरको बढी सिोकािको ववषर् िहेको आिािभिू िथा मध्र्मस्िरिर् सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्त 
िह २ ि ३ मा पदयछन।् 
 
श्रम बजािमा सीपको माग ि आपूतिय बीच सन्त्िलुन कार्म गने लक्ष प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा 
एवम ्िातलम प्रणालीले िाखेको हनुपुदयछ।सीपको मागको सन्त्दभयमा सीप िह २ ि ३ ले आिािभिू 
िथा मध्र्म स्ििीर् प्राववतिक जनशशक्तलाई सही प्रतितनतित्व गने हुाँदा सोही िहमा कार्यिि जनशशक्तलाई 
सीपको मागको सूचकको रुपमा ्हण गरिएको छ।त्र्स्िै प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम कार्यिमको भनाय क्षमिाले सीपको आपूतिय पक्षलाई इवङ्गि गदयछ।सीप िह २ ि ३ का प्राववतिक 
जनशशक्तको कुल सिंख्र्ामा स्वास्थ्र् क्षेरको वहस्सा केवल ४.५ प्रतिशि देशखन्त्छ भने भनाय क्षमिामा 
स्वास्थ्र् क्षेरको वहस्सा २१.८७ प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ।त्र्सैगिी पर्यटन क्षेर अन्त्ििगिका कार्यिमको 
भनाय क्षमिा कुल भनाय क्षमिाको १ प्रतिशि भन्त्दा कम (०.७) िहेको छ भने जनशशक्तको वहस्सा चावहिं 
६.५ प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ।श्रम बजािमा िहेका जनशशक्त ि भनाय क्षमिाको ववविण िातलका ४.१ 
मा प्रस्ििु गरिएको छ। 
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खण्ड चाि 
प्राववतिक जनशशक्तको आपूतिय ि 

श्रम बजािको अवस्था 
४.१ पषृ्टभतूम 
र्स खण्डमा प्राववतिक जनशशक्तको उत्पादन (सीपको आपूतिय) ि श्रम बजािको अवस्था बीच िलुनात्मक 
वव्षेण गरिएको छ।ववषर्गि क्षेर िथा प्रादेशशक ववििणको आिािमा सीपको आपूतिय ि श्रम बजािको 
अवस्थाको बािेमा चचाय गरिएको छ।र्सको अतिरिक्त प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम 
कार्यिमहरुमा उपलब्ि भनाय क्षमिा (तसट सिंख्र्ा) ि र्थाथय भनाय सिंख्र्ा बीच पतन िलुनात्मक वव्षेण 
गने प्रर्ास गरिएको छ।साथै प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम क्षेरमा र्स अशघ गरिएका 
अध्र्र्नका प्रतिवेदनहरुले औिंल्र्ाएका ववषर्हरुमातथ पतन ध्र्ान द्वदइएको छ।  

४.२ ववषर्गि क्षरे अनसुाि माग ि आपूतिय 
नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षणमा सीपको स्ििलाई चाि िहमा वगीकिण गरिएको छ।जसमा िह १ ले 
न्त्रू्न सीपको स्िि देखाउछ भने िह ४ ले उच्च दक्ष वा व्र्ावसावर्क प्राववतिज्ञहरु (Professional 
Technologist) लाई समेटेको पाइन्त्छ। नेपालको सन्त्दभयमा प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
ितलम क्षेरको बढी सिोकािको ववषर् िहेको आिािभिू िथा मध्र्मस्िरिर् सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्त 
िह २ ि ३ मा पदयछन।् 
 
श्रम बजािमा सीपको माग ि आपूतिय बीच सन्त्िलुन कार्म गने लक्ष प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा 
एवम ्िातलम प्रणालीले िाखेको हनुपुदयछ।सीपको मागको सन्त्दभयमा सीप िह २ ि ३ ले आिािभिू 
िथा मध्र्म स्ििीर् प्राववतिक जनशशक्तलाई सही प्रतितनतित्व गने हुाँदा सोही िहमा कार्यिि जनशशक्तलाई 
सीपको मागको सूचकको रुपमा ्हण गरिएको छ।त्र्स्िै प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम कार्यिमको भनाय क्षमिाले सीपको आपूतिय पक्षलाई इवङ्गि गदयछ।सीप िह २ ि ३ का प्राववतिक 
जनशशक्तको कुल सिंख्र्ामा स्वास्थ्र् क्षेरको वहस्सा केवल ४.५ प्रतिशि देशखन्त्छ भने भनाय क्षमिामा 
स्वास्थ्र् क्षेरको वहस्सा २१.८७ प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ।त्र्सैगिी पर्यटन क्षेर अन्त्ििगिका कार्यिमको 
भनाय क्षमिा कुल भनाय क्षमिाको १ प्रतिशि भन्त्दा कम (०.७) िहेको छ भने जनशशक्तको वहस्सा चावहिं 
६.५ प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ।श्रम बजािमा िहेका जनशशक्त ि भनाय क्षमिाको ववविण िातलका ४.१ 
मा प्रस्ििु गरिएको छ। 
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िातलका ४.१ : श्रम बजािमा िहेका जनशशक्त ि भनाय क्षमिाको ववविण 

ि. सिं. पेशागि क्षरे 
कुल कार्यिि 
जनशशक्त 
(हजािमा) 

सीप िह २ ि ३ का प्राववतिक 
जनशशक्त (माग पक्ष) 

भनाय क्षमिा 
(प्रतिशिमा) 

(आपूतिय पक्ष)  सिंख्र्ा (हजािमा) प्रतिशि 
१ कृवष िथा वन क्षेर १०३१०.९ १०७४.४ ३६.७ ३४.८२ 
२ इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेर १५५६.६ १०७९.६ ३६.९ ४१.९९ 
३ स्वास्थ्र् क्षेर  १५७.४ १३३.७ ४.५ २१.८७ 
४ पर्यटन क्षेर २६४.३ १९२.२ ६.५ ०.७० 
५ अन्त्र् सेवा क्षेर ५५५.० ४४६.३ १५.३ ०.६१ 

कुल जम्मा १२८४४.२ २९२६.२ १०० १०० 
स्रोि: नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ को सूक्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेण 
 

४.३ श्रम बजािमा िहेका जनशशक्त ि भनाय क्षमिाको प्रदेशगि अवस्था 
सीप िह २ ि ३ मा कार्यिि जनशशक्तलाई वियमान बजािको मागको सिंकेिको रुपमा ि भनाय क्षमिालाई 
सीपको आपूतियको सिंकेिको रुपमा हेनय सवकन्त्छ।िि र्सैलाई माग ि आपूतियको अवस्थाको रुपमा 
िलुनात्मक रुपमा वव्षेण  गदाय त्र्स्िो वव्षेण पूणय हनुे अवस्था देशखाँदैन। बागमिी प्रदेशको हकमा 
जनशशक्तको वहस्सा ३०.६ प्रतिशि िहेकोमा भनाय क्षमिाको वहस्सा केवल २३.९३ प्रतिशि िहेको 
पाइन्त्छ।त्र्स्िै प्रदेश निं. २ मा जनशशक्तको वहस्सा १७.४६ प्रतिशि िहेकोमा भनाय क्षमिाको वहस्सा 
केवल १३.२९ प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ। र्सको ववपिीि कणायली प्रदेश ि सदूुिपशिम प्रदेशको हकमा 
जनशशक्तको वहस्साभन्त्दा भनाय क्षमिाको वहस्सा बढी देशखन्त्छ।र्स अवस्थाबाट प्राववतिक जनशशक्तको 
माग, नर्ााँ सीप ि दक्षिा आवश्र्क पने िोजगािीका अवसिहरुका लातग समेि ध्र्ानमा तलई, माग ि 
आपूतियबीच िालमेल तमलाउन थप एवम ्वहृि ्अध्र्र्न गनय आवश्र्क देशखन्त्छ।िातलका ४.२ मा श्रम 
बजािमा िहेका जनशशक्त ि भनाय क्षमिाको प्रदेशगि अवस्था माग िथा आपूतिय बीच प्रादेशशक सन्त्िलुनको 
अवस्था देखाइएको छ । 
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िातलका ४.२: श्रम बजािमा िहेका जनशशक्त ि भनाय क्षमिाको प्रदेशगि अवस्था  
ि. 
सिं. 

पेशागि क्षरे कुल भनाय 
क्षमिा 

सीप िह २ ि ३ का 
जनशशक्त 

पेशागि क्षरे अनसुाि 
भनाय क्षमिा 

सिंख्र्ा प्रतिशि 
१ प्रदेश निं. १ १३६१० ४४४.० १५.०४ १३.८९ 
२ प्रदेश निं. २ १३०२२ ५११.१ १७.४६ १३.२९ 
३ बागमिी प्रदेश २३४५३ ८९५.५ ३०.६० २३.९३ 
४ गण्डकी प्रदेश ९११२ २५६.९ ८.७८ ९.३० 
५ लशुम्बनी प्रदेश १७४१० ५३६.० १८.३२ १७.७७ 
६ कणायली प्रदेश ९३३६ ११७.५ ४.०२ ९.५३ 
७ सदूुिपशिम प्रदेश १२०४४ १६९.२ ५.७८ १२.२९ 

 नेपाल ९७९८७ २९२६.२   
२०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि 
स्रोि: प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् प्रशासकीर् िथ्र्ाङ्क, २०७७ 
  नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ 

4.४ भनाय क्षमिा िथा खदु भनायको अवस्था 
शैशक्षक बषय २०७५/७६ मा प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् बाट सम्वन्त्िन प्राप्त 
गिी सञ्चालनमा िहेका कुल ९१२ शशक्षालर्हरु मध्रे् तडप्लोमा कार्यिम सञ्चालन गने ५४९ ि वप्र-
तडप्लोमा कार्यिम सञ्चालन गने ५२५ सिंस्थाहरु िहेका तथए। र्सैगिी तडप्लोमा िफय का ५४९ सिंस्थामा 
८८० कार्यिम सञ्चालन भएका तथए भन े वप्र-तडप्लोमा िफय  ५२५ सिंस्थामा ८३५ कार्यिमहरु 
सञ्चालनमा िहेका तथए। तडप्लोमा िहका कार्यिमहरुको अतिकिम भनाय क्षमिा ३५,२०० िहेकोमा 
त्र्सको ७४.१४ प्रतिशि अथायि २६,०९९ प्रशशक्षाथीहरु भनाय भइ अध्र्र्निि िहेका छन।् त्र्सैगिी 
वप्र-तडप्लोमा कार्यिम िफय  कुल भनाय क्षमिा ३३,४०० को ६७.३ प्रतिशि अथायि २२,४७६ 
प्रशशक्षाथीहरु भनाय भई अध्र्र्निि िहेका छन।्र्सिी भनाय दिको िहगि वव्षेण गदाय वप्र-तडप्लोमा 
कार्यिम भन्त्दा तडप्लोमा कार्यिम िफय  प्रशशक्षाथीको आकषयण केही बढी िहेको देशखन्त्छ।  
 
परिषद् ले भनाय क्षमिा तनिायिण गदाय वप्र-तडप्लोमा िफय  प्रार् सबै कार्यिमहरुका लातग ४० जना ि 
तडप्लोमा िफय  इशन्त्जतनर्रिङ्ग कार्यिमका लातग ४८, स्वास्थ्र् अन्त्ििगि ल्र्ाव टेशक्नतसर्न ि िेतडओ्ाफी 
कार्यिमका लातग ३० ि बााँकी सबै कार्यिमहरुका लातग ४० जनाको दिले भनाय क्षमिा तनिायिण 
गरिएको पाइन्त्छ। शैशक्षक बषय २०७६/७७ को खदु भनायको आिािमा हेदाय तडप्लोमा कार्यिम िफय  
प्रति कार्यिम औषि २७ जना ि वप्र-तडप्लोमा कार्यिम िफय  औषि २५ जनाको दिमा मार प्रशशक्षाथी 
भनाय भई अध्र्र्निि िहेको पाइएको छ (िातलका ४.३ ि ४.४ हेनुयहोस) ।र्सले तनिायरिि भनाय 
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िातलका ४.२: श्रम बजािमा िहेका जनशशक्त ि भनाय क्षमिाको प्रदेशगि अवस्था  
ि. 
सिं. 

पेशागि क्षरे कुल भनाय 
क्षमिा 

सीप िह २ ि ३ का 
जनशशक्त 

पेशागि क्षरे अनसुाि 
भनाय क्षमिा 

सिंख्र्ा प्रतिशि 
१ प्रदेश निं. १ १३६१० ४४४.० १५.०४ १३.८९ 
२ प्रदेश निं. २ १३०२२ ५११.१ १७.४६ १३.२९ 
३ बागमिी प्रदेश २३४५३ ८९५.५ ३०.६० २३.९३ 
४ गण्डकी प्रदेश ९११२ २५६.९ ८.७८ ९.३० 
५ लशुम्बनी प्रदेश १७४१० ५३६.० १८.३२ १७.७७ 
६ कणायली प्रदेश ९३३६ ११७.५ ४.०२ ९.५३ 
७ सदूुिपशिम प्रदेश १२०४४ १६९.२ ५.७८ १२.२९ 

 नेपाल ९७९८७ २९२६.२   
२०७७ असाि मसान्त्ि सम्मको िथ्र्ाङ्कमा आिारिि 
स्रोि: प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् प्रशासकीर् िथ्र्ाङ्क, २०७७ 
  नेपाल श्रम शशक्त सवेक्षण २०७४-७५ 

4.४ भनाय क्षमिा िथा खदु भनायको अवस्था 
शैशक्षक बषय २०७५/७६ मा प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् बाट सम्वन्त्िन प्राप्त 
गिी सञ्चालनमा िहेका कुल ९१२ शशक्षालर्हरु मध्रे् तडप्लोमा कार्यिम सञ्चालन गने ५४९ ि वप्र-
तडप्लोमा कार्यिम सञ्चालन गने ५२५ सिंस्थाहरु िहेका तथए। र्सैगिी तडप्लोमा िफय का ५४९ सिंस्थामा 
८८० कार्यिम सञ्चालन भएका तथए भन े वप्र-तडप्लोमा िफय  ५२५ सिंस्थामा ८३५ कार्यिमहरु 
सञ्चालनमा िहेका तथए। तडप्लोमा िहका कार्यिमहरुको अतिकिम भनाय क्षमिा ३५,२०० िहेकोमा 
त्र्सको ७४.१४ प्रतिशि अथायि २६,०९९ प्रशशक्षाथीहरु भनाय भइ अध्र्र्निि िहेका छन।् त्र्सैगिी 
वप्र-तडप्लोमा कार्यिम िफय  कुल भनाय क्षमिा ३३,४०० को ६७.३ प्रतिशि अथायि २२,४७६ 
प्रशशक्षाथीहरु भनाय भई अध्र्र्निि िहेका छन।्र्सिी भनाय दिको िहगि वव्षेण गदाय वप्र-तडप्लोमा 
कार्यिम भन्त्दा तडप्लोमा कार्यिम िफय  प्रशशक्षाथीको आकषयण केही बढी िहेको देशखन्त्छ।  
 
परिषद् ले भनाय क्षमिा तनिायिण गदाय वप्र-तडप्लोमा िफय  प्रार् सबै कार्यिमहरुका लातग ४० जना ि 
तडप्लोमा िफय  इशन्त्जतनर्रिङ्ग कार्यिमका लातग ४८, स्वास्थ्र् अन्त्ििगि ल्र्ाव टेशक्नतसर्न ि िेतडओ्ाफी 
कार्यिमका लातग ३० ि बााँकी सबै कार्यिमहरुका लातग ४० जनाको दिले भनाय क्षमिा तनिायिण 
गरिएको पाइन्त्छ। शैशक्षक बषय २०७६/७७ को खदु भनायको आिािमा हेदाय तडप्लोमा कार्यिम िफय  
प्रति कार्यिम औषि २७ जना ि वप्र-तडप्लोमा कार्यिम िफय  औषि २५ जनाको दिमा मार प्रशशक्षाथी 
भनाय भई अध्र्र्निि िहेको पाइएको छ (िातलका ४.३ ि ४.४ हेनुयहोस) ।र्सले तनिायरिि भनाय 
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क्षमताभन्दा प्रशिक्षार्थीहरुको खदु भर्ाा दर ज्यादै कम रहेको देखाएको छ।यो शथर्थततलाई गम्भीरतापूर्ाक 
वर्श्लषेण गर्ा अतत आर्श्यक छ। 
 
तातलका : ४.३ वप्र-तिप्लोमा कायाक्रमहरुमा प्रदेिगत भर्ाा अर्थर्था 

क्र.
सं. 

प्रदेि 
वप्र-तिप्लोमा तर्ा  कायाक्रम तर्था भर्ाा सम्र्न्धी वर्र्रण 

संथर्था कायाक्रम 
कुल 
क्षमता 

औषत भर्ाा कुल भर्ाा भर्ाा दर 
(%) 

१ प्रदेि रं्. १ ६४ १२४ ४९६० २८.८ ३५४६ ७१.५ 
२ प्रदेि रं्. २ ५१ ९४ ३७६० ३१.१ २९३२ ७८.० 
३ बागमती प्रदेि १०६ १७३ ६९२० २३.४ ४२६७ ६१.७ 
४ गण्िकी प्रदेि ४८ ७० २८०० २३.१ १७२१ ६१.५ 
५ लशुम्बर्ी प्रदेि १०७ १६९ ६९६० २३.७ ४६५८ ६६.९ 
६ कणााली प्रदेि ५७ ८१ ३२४० २३.० १९३८ ५९.८ 
७ सदूुरपशिम प्रदेि ९१ १२४ ४९६० २६.० ३४१४ ६८.८ 
 जम्मा ५२४ ८३५ ३३४०० २५.३ २२४७६ ६७.३ 

२०७७ असार मसान्त सम्मको तथ्याङ्कमा आधाररत 
स्रोत: प्रावर्तधक शिक्षा तर्था व्यार्सावयक तालीम पररषद् प्रिासकीय तथ्याङ्क, २०७७ 

तातलका ४.४: तिप्लोमा कायाक्रमको कुल क्षमता एर् खदु भर्ाा सम्र्न्धी वर्र्रण  

क्र.
सं. 

प्रदेि 
तिप्लोमा कायाक्रम तर्ा  भर्ाा सम्र्न्धी वर्र्रण 

भर्ाा दर 
(%) संथर्था कायाक्रम 

भर्ाा 
क्षमता 

प्रतत कायाक्रम 
भर्ाा 

कुल भर्ाा 

१ प्रदेि रं्. १ ४६ ९३ ३७२० ३१.१ २९५५ ७९.४ 
२ प्रदेि रं्. २ ६७ ११५ ४६०० ३०.३ ३५९८ ७८.२ 
३ बागमती प्रदेि १६० २८५ ११४०० ३०.४ ८९९२ ७८.९ 
४ गण्िकी प्रदेि ४५ ६५ २६०० २३.८ १६८० ६४.६ 
५ लशुम्बर्ी प्रदेि १०८ १६८ ६७२० २७.४ ४९२३ ७३.३ 
६ कणााली प्रदेि ५३ ६० २४०० २२.५ १४५६ ६०.७ 
७ सदूुरपशिम प्रदेि ७० ९४ ३७६० २३.५ २४९५ ६६.४ 
 जम्मा  ५४९ ८८० ३५२०० २७.७ २६०९९ ७४.१ 

२०७७ असार मसान्त सम्मको तथ्याङ्कमा आधाररत 
स्रोत: प्रावर्तधक शिक्षा तर्था व्यार्सावयक तालीम पररषद् प्रिासकीय तथ्याङ्क, २०७७ 
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भर्नादरलनई प्रदेशगत रुपमन वितरण गरेर हेदना डिप्लोमन तहकन कनर्ाक्रम तर्ा  सिैभन्दन बढी भर्ना दर 
प्रदेश रं्. १ मन ७९.४ प्रडतशत रहेको र सिैभन्दन कम कणनाली प्रदेशमन ६०.७ प्रडतशत रहेको 
पनइन्छ। वप्र-डिप्लोमन तहकन कनर्ाक्रमतर्ा  पडर् सिैभन्दन कम कणनाली प्रदेशको ५९.८ प्रडतशत रहेको 
छ भर्े सिैभन्दन बढी भर्नादर प्रदेश रं्. २ मन ७८ प्रडतशत रहेको पनइन्छ। वप्र-डिप्लोमन र डिप्लोमन 
दबैु कनर्ाक्रमहरुमन कणनाली प्रदेशको भर्ना दर सिैभन्दन कम रहेको देखिएको छ।सदूुरपखिम प्रदेशमन 
भर्े डिप्लोमन कनर्ाक्रममन भन्दन वप्र-डिप्लोमन कनर्ाक्रममन भर्ना दर अडिक पनइएको छ (तनडलकन ४.३ 
र ४.४ हेर्ुाहोस) । 
 
तनडलकन ४.५ : प्रखशक्षनर्थीको तह र क्षते्रगत भर्ना अिस्र्थन 

वप्र-डिप्लोमन तहको कनर्ाक्रम तर्ा  

क्र. 
सं. 

विषर्गत के्षत्र 
वप्र-डिप्लोमन तहको कनर्ाक्रम 

संस्र्थन कनर्ाक्रम भर्ना क्षमतन 
प्रडत कनर्ाक्रम 

भर्ना 
कुल भर्ना भर्ना दर 

१ स्िनस््र् क्षते्र १३९ २१९ ८७६० ३४ ७५७८ ८६.५ 
२ इखन्िडर्र्ररङ्ग क्षते्र २२४ २९६ ११८४० २४ ७७७९ ६५.७ 
३ कृवष तर्थन िर् के्षत्र २१८ ३०३ १२१२० २२ ६७२० ५५.४ 
४ पर्ाटर् क्षेत्र ८ १० ४०० २७ २६९ ६७.३ 
५ अन्र् सेिन क्षेत्र १० ७ २८० ५ १३० ४६.४ 

िम्मन ५२४ ८३५ ३३४०० २५ २२४७६ ६७.३ 
 
 

डिप्लोमन तहको कनर्ाक्रम तर्ा  
 

क्र. 
सं. 

विषर्गत के्षत्र 
डिप्लोमन तहको कनर्ाक्रम 

संख्र्न कनर्ाक्रम 
भर्ना 
क्षमतन 

प्रडत कनर्ाक्रम 
भर्ना 

कुल भर्ना भर्ना दर 

१ स्िनस््र् क्षते्र १८२ ३३३ १२०३२ ३४ ११२१८ ९३.२ 
२ इखन्िडर्र्ररङ्ग क्षते्र २०८ २८६ १२७२८ २९ ८६५५ ६८.० 
३ कृवष तर्थन िर् के्षत्र २०२ २५१ १००४० २२ ५९७५ ५९.५ 
४ पर्ाटर् क्षेत्र ७ १० ४०० २५ २५१ ६२.८ 

िम्मन ५४९ ८८० ३५२०० २७ २६०९९ ७४.१ 
२०७७ असनर मसनन्त सम्मको त्र्नङ्कमन आिनररत 
स्रोत: प्रनविडिक खशक्षन तर्थन व्र्निसनवर्क तनलीम पररषद् प्रशनसकीर् त्र्नङ्क, २०७७ 

 
िदु भर्ना दर विषर्गत कनर्ाक्रम अर्सुनर पडर् र्रक र्रक रहेको पनइन्छ।सिैभन्दन बढी भर्ना दर 
स्िनस्र्थ तर्ा कन कनर्ाक्रमहरुमन रहेको पनइन्छ भर्े सिैभन्दन कम अन्र् सेिन अन्तरगतकन कनर्ाक्रमहरुमन 
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भर्नादरलनई प्रदेशगत रुपमन वितरण गरेर हेदना डिप्लोमन तहकन कनर्ाक्रम तर्ा  सिैभन्दन बढी भर्ना दर 
प्रदेश रं्. १ मन ७९.४ प्रडतशत रहेको र सिैभन्दन कम कणनाली प्रदेशमन ६०.७ प्रडतशत रहेको 
पनइन्छ। वप्र-डिप्लोमन तहकन कनर्ाक्रमतर्ा  पडर् सिैभन्दन कम कणनाली प्रदेशको ५९.८ प्रडतशत रहेको 
छ भर्े सिैभन्दन बढी भर्नादर प्रदेश रं्. २ मन ७८ प्रडतशत रहेको पनइन्छ। वप्र-डिप्लोमन र डिप्लोमन 
दबैु कनर्ाक्रमहरुमन कणनाली प्रदेशको भर्ना दर सिैभन्दन कम रहेको देखिएको छ।सदूुरपखिम प्रदेशमन 
भर्े डिप्लोमन कनर्ाक्रममन भन्दन वप्र-डिप्लोमन कनर्ाक्रममन भर्ना दर अडिक पनइएको छ (तनडलकन ४.३ 
र ४.४ हेर्ुाहोस) । 
 
तनडलकन ४.५ : प्रखशक्षनर्थीको तह र क्षते्रगत भर्ना अिस्र्थन 

वप्र-डिप्लोमन तहको कनर्ाक्रम तर्ा  

क्र. 
सं. 

विषर्गत क्षते्र 
वप्र-डिप्लोमन तहको कनर्ाक्रम 

संस्र्थन कनर्ाक्रम भर्ना क्षमतन 
प्रडत कनर्ाक्रम 

भर्ना 
कुल भर्ना भर्ना दर 

१ स्िनस््र् क्षते्र १३९ २१९ ८७६० ३४ ७५७८ ८६.५ 
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४ पर्ाटर् क्षेत्र ८ १० ४०० २७ २६९ ६७.३ 
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डिप्लोमन तहको कनर्ाक्रम तर्ा  
 

क्र. 
सं. 

विषर्गत क्षते्र 
डिप्लोमन तहको कनर्ाक्रम 

संख्र्न कनर्ाक्रम 
भर्ना 
क्षमतन 

प्रडत कनर्ाक्रम 
भर्ना 

कुल भर्ना भर्ना दर 

१ स्िनस््र् क्षते्र १८२ ३३३ १२०३२ ३४ ११२१८ ९३.२ 
२ इखन्िडर्र्ररङ्ग क्षते्र २०८ २८६ १२७२८ २९ ८६५५ ६८.० 
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िम्मन ५४९ ८८० ३५२०० २७ २६०९९ ७४.१ 
२०७७ असनर मसनन्त सम्मको त्र्नङ्कमन आिनररत 
स्रोत: प्रनविडिक खशक्षन तर्थन व्र्निसनवर्क तनलीम पररषद् प्रशनसकीर् त्र्नङ्क, २०७७ 

 
िदु भर्ना दर विषर्गत कनर्ाक्रम अर्सुनर पडर् र्रक र्रक रहेको पनइन्छ।सिैभन्दन बढी भर्ना दर 
स्िनस्र्थ तर्ा कन कनर्ाक्रमहरुमन रहेको पनइन्छ भर्े सिैभन्दन कम अन्र् सेिन अन्तरगतकन कनर्ाक्रमहरुमन 
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िहेको छ।वप्र-तडप्लोमा िफय  स्वास्थ्र् सम्वन्त्िी कार्यिममा भनाय दि ६७.३ प्रतिशि ि तडप्लोमा िफय  
९३.२ प्रतिशि िहेको पाइन्त्छ।त्र्सैगिी अन्त्र् सेवा क्षेरमा वप्र-तडप्लोमा िफय को भनाय दि ४६.४ िहेको 
ि तडप्लोमा िफय  भने र्स समूहमा कुनै पतन कार्यिम सञ्चालन भएको पाइाँदैन।  
 

४.५ पूवय अध्र्र्नहरुको सामान्त्र् वव्षेण 
नेपालमा प्राववतिक जनशशक्त वा सीपको माग िथा आपूतियको वव्षेण एवम ्प्रक्षेपणसाँग सम्वशन्त्िि 
अध्र्र्न िथा अनसुन्त्िान वविलै भएका पाइन्त्छन।दाि ृ पक्ष वा अन्त्र् देशको सहर्ोगमा सञ्चातलि 
परिर्ोजनाको शरुुवािमा प्रार्ः श्रम बजािको अध्र्र्न िथा सवेक्षण गने प्रचलन िहेको भएिा पतन 
त्र्स्िा अध्र्र्नहरु परिर्ोजनाको उदे्दश्र्बाट प्रभाववि हनुे हुाँदा देशको सम् आवश्र्किालाई सम्बोिन 
हनुे गिी भएको पाइाँदैन।र्स खण्डमा कार्य टोलीले प्राप्त गिेका अध्र्र्न प्रतिवेदनहरुको समान्त्र् 
वव्षेण गने प्रर्ास गरिएको छ।  
 

1. प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७०). इशन्त्जतनर्रिङ्ग िथा स्वास्थ्र् ववषर्मा 
आवश्र्क जनशशक्तको प्रक्षेपण। सानोद्वठमी, भक्तपिु।प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद्।  

2. प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७३)। श्रम बजाि सवेक्षण 
२०७२।सानोद्वठमी,  भक्तपिु। प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्।  

3. प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७५)। सीपको माग पवहचान सम्वन्त्िी 
अध्र्र्न २०१८।सानोद्वठमी, भक्तपिु। प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्। 

4. शशक्षा ववज्ञान िथा प्रववतिक मन्त्रालर्, स्कील्स कार्यिम (२०७६)। सदूुिपशिम प्रदेश सीप 
नक्साङ्कन सवेक्षण २०७६।तसिंहदिवाि, काठमाण्डौ । शशक्षा ववज्ञान िथा प्रववतिक मन्त्रालर्, 

स्कील्स कार्यिम, सदूुिपशिम प्रदेश सिकाि। 
5. द्वदगो िथा सम्मातनि िोजगािीका लातग सीप परिर्ोजना (२०७६)।प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क 

शशक्षा एवम ्िातलम क्षेरको सीप नक्साङ्कन प्रतिवेदन (प्रदेश निं १)।सानोद्वठमी भक्त्तपिु। (द्वदगो 
िथा सम्मातनि िोजगािीकालातग सीप परिर्ोजना ) 

6. प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७७)।आिािभिू िथा मध्र्म स्ििीर् 
प्राववतिक जनशशक्त प्रक्षेपणका लातग गद्वठि कार्यटोलीको प्रतिवेदन । 

मातथ उशल्लशखि प्रतिवेदनहरुको मखु्र् प्रातप्त िथा तनष्कषयहरुलाई उपशीषयकहरुमा उल्लेख गरिएको छ।

४.५.१ स्वास्थ्र् िथा इशन्त्जतनर्रिङ्ग कार्यिम अन्त्ििगिका प्राववतिक जनशशक्तको प्रक्षपेण  
प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद् सूचना िथा अनसुन्त्िान महाशाखाको सिंर्ोजनमा सन ्
२०७० मा उक्त अध्र्र्न गरिएको तथर्ो।इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेर अन्त्ििगिका कार्यिम िथा स्वास्थ्र् क्षेर 
अन्त्ििगिका कार्यिमहरुमा फिक फिक ववति अपनाइएको तथर्ो।इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा जनशशक्तको 
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आवश्र्किाको प्रक्षपेणका लातग सञ्चातलि कार्यिमसाँग सम्वशन्त्िि आतथयक उपक्षेरको िोजगािीको 
बवृिदिको वव्षेण गरिएको तथर्ो।उक्त िोजगािीको बवृिदि अनमुान िथा तनिायिण गने िममा कुल 
गाहयस्थ्र् उत्पादनको िोजगाि लोचलाई आिाि तलइएको तथर्ो।िोजगािी बवृिदि तडप्लोमा इन 
मेकातनकल इशन्त्जतनरिङ्ग कार्यिमको हकमा ५ ०९ ि सवैभन्त्दा कम मेकातनकल सव ओभितसर्िको 
हकमा ३ १७ प्रतिशि अनमुान गरिएको तथर्ो। र्सैगिी आपूतियको वव्षेण गने िममा भनाय दि  
उत्तीणय दि ि सिंस्था सिंख्र्ा आद्वदलाई आिाि तलइएको तथर्ो। 

र्सैगिी स्वास्थ्र् क्षेरिफय का जनशशक्त प्रक्षेपणकालातग जनसिंख्र्ा ि शचवकत्सकको अनपुाि िथा  
शचवकत्सक ि अन्त्र् स्वास्थ्र्कमीको अनपुािको तनिायरिि मापदण्डलाई आिाि तलइएको तथर्ो। जनसिंख्र्ा 
ि शचवकत्सकको अनपुाि साँिै एकै नहनुे एवम ् ववकासको गतिसाँग शचवकत्सकको सिंख्र्ामा बवृि हनु 
जाने हुाँदा ववतभन्न देशहरुको मानव ववकास सूचकाङ्क ि प्रति १०००० जनसिंख्र्ामा  शचवकत्सकको 
अनपुािको िथ्र्ाङ्कको आिािमा प्रतिगमन वव्षेण गिी मोडतलङ्ग िर्ाि पारिर्ो। 
उक्त मोडतलङ्गलाई प्रर्ोग गिी सन ्२०२३ मा नेपालले हातसल गनयसक्ने मानव ववकास सूचकाङ्कका 
आिािमा सन २०२३ मा प्रति १० हजाि जनसिंख्र्ाका लातग आवश्र्क शचवकत्सकको सिंख्र्ा तनिायिण 
गरिर्ो। दोस्रो चिणमा शचवकत्सक ि नतसयङ्ग लगार्ि अन्त्र् स्वास्थ्र्कमी बीचको अनपुािका आिािमा 
बााँकी स्वास्थकमीहरुको सिंख्र्ा तनिायिण गरिएको पाइन्त्छ।

जस अनसुाि सन ्२०२३ सम्ममा ८२ ९७४ देशख ९२८३६ सम्म नतसयङ्ग अनमी सवहि  जनशशक्तको 
आवश्र्किा पने प्रक्षेपण गरिएको तथर्ो।

४.५.२ श्रम बजाि सवेक्षण २०७० 
श्रम बजाि सवेक्षण  प्राववतिक जनशशक्तको बढ्दो मागको पवहचान ( Labour Market Survey: 
Identification of Emerging Needs of Technical Human Resources) नाम द्वदइएको उक्त 
अध्र्र्नको मखु्र् सूचना िथा िथ्र्ाङ्कको स्रोिका रुपमा  देशका २५ शजल्लामा नमनुा छनौटमा पिेका 
१३४४ वटा िोजगाि इकाइमा गरिएको प्राथतमक सवेक्षणलाई तलइएको तथर्ो। र्सिी नमनुा छनौट 
गदाय कृवषसाँग सम्वशन्त्िि २४७ वटा, इशन्त्जतनर्रिङ्गसाँग सम्वशन्त्िि ३१५ वटा, स्वास्थ्र्साँग सम्वशन्त्िि 
३९८ वटा ि पर्यटन क्षेरसाँग सम्वशन्त्िि ३८४ वटा िोजगाि इकाइहरु िहेका तथए। 
 

सवेक्षणको तनष्कषय अनसुाि कार्यिि कमयचािीमध्रे् करिव ५० प्रतिशि कमयचािी प्राववतिक पषृ्टभतूमका 
िहेको पाइएको तथर्ो। र्सैगिी सवेक्षणमा १६.७ प्रतिशि िोजगाि इकाइले मार प्राववतिक कमयचािीको 
अभाव महससु गिेको पाइएको तथर्ो भने बााँकीले कुनै अभाव महससु गिेको पाइएको तथएन।केही 
व्र्ावसावर्क िातलम सवहिका आिािभिू िहमा सीपर्कु्त जनशशक्तको उल्लेखनीर् माग देशखएिा पतन 
लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ् िातलम कार्यिमका उत्पादनको केही 
अपवादलाई छाडेि अन्त्र्को माग उल्लेखनीर् भएको देखाइएको छैन।उक्त सवेक्षण महाभकुम्प २०७२ 
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आवश्र्किाको प्रक्षपेणका लातग सञ्चातलि कार्यिमसाँग सम्वशन्त्िि आतथयक उपक्षेरको िोजगािीको 
बवृिदिको वव्षेण गरिएको तथर्ो।उक्त िोजगािीको बवृिदि अनमुान िथा तनिायिण गने िममा कुल 
गाहयस्थ्र् उत्पादनको िोजगाि लोचलाई आिाि तलइएको तथर्ो।िोजगािी बवृिदि तडप्लोमा इन 
मेकातनकल इशन्त्जतनरिङ्ग कार्यिमको हकमा ५ ०९ ि सवैभन्त्दा कम मेकातनकल सव ओभितसर्िको 
हकमा ३ १७ प्रतिशि अनमुान गरिएको तथर्ो। र्सैगिी आपूतियको वव्षेण गने िममा भनाय दि  
उत्तीणय दि ि सिंस्था सिंख्र्ा आद्वदलाई आिाि तलइएको तथर्ो। 

र्सैगिी स्वास्थ्र् क्षेरिफय का जनशशक्त प्रक्षेपणकालातग जनसिंख्र्ा ि शचवकत्सकको अनपुाि िथा  
शचवकत्सक ि अन्त्र् स्वास्थ्र्कमीको अनपुािको तनिायरिि मापदण्डलाई आिाि तलइएको तथर्ो। जनसिंख्र्ा 
ि शचवकत्सकको अनपुाि साँिै एकै नहनुे एवम ् ववकासको गतिसाँग शचवकत्सकको सिंख्र्ामा बवृि हनु 
जाने हुाँदा ववतभन्न देशहरुको मानव ववकास सूचकाङ्क ि प्रति १०००० जनसिंख्र्ामा  शचवकत्सकको 
अनपुािको िथ्र्ाङ्कको आिािमा प्रतिगमन वव्षेण गिी मोडतलङ्ग िर्ाि पारिर्ो। 
उक्त मोडतलङ्गलाई प्रर्ोग गिी सन ्२०२३ मा नेपालले हातसल गनयसक्ने मानव ववकास सूचकाङ्कका 
आिािमा सन २०२३ मा प्रति १० हजाि जनसिंख्र्ाका लातग आवश्र्क शचवकत्सकको सिंख्र्ा तनिायिण 
गरिर्ो। दोस्रो चिणमा शचवकत्सक ि नतसयङ्ग लगार्ि अन्त्र् स्वास्थ्र्कमी बीचको अनपुािका आिािमा 
बााँकी स्वास्थकमीहरुको सिंख्र्ा तनिायिण गरिएको पाइन्त्छ।

जस अनसुाि सन ्२०२३ सम्ममा ८२ ९७४ देशख ९२८३६ सम्म नतसयङ्ग अनमी सवहि  जनशशक्तको 
आवश्र्किा पने प्रक्षेपण गरिएको तथर्ो।

४.५.२ श्रम बजाि सवेक्षण २०७० 
श्रम बजाि सवेक्षण  प्राववतिक जनशशक्तको बढ्दो मागको पवहचान ( Labour Market Survey: 
Identification of Emerging Needs of Technical Human Resources) नाम द्वदइएको उक्त 
अध्र्र्नको मखु्र् सूचना िथा िथ्र्ाङ्कको स्रोिका रुपमा  देशका २५ शजल्लामा नमनुा छनौटमा पिेका 
१३४४ वटा िोजगाि इकाइमा गरिएको प्राथतमक सवेक्षणलाई तलइएको तथर्ो। र्सिी नमनुा छनौट 
गदाय कृवषसाँग सम्वशन्त्िि २४७ वटा, इशन्त्जतनर्रिङ्गसाँग सम्वशन्त्िि ३१५ वटा, स्वास्थ्र्साँग सम्वशन्त्िि 
३९८ वटा ि पर्यटन क्षेरसाँग सम्वशन्त्िि ३८४ वटा िोजगाि इकाइहरु िहेका तथए। 
 

सवेक्षणको तनष्कषय अनसुाि कार्यिि कमयचािीमध्रे् करिव ५० प्रतिशि कमयचािी प्राववतिक पषृ्टभतूमका 
िहेको पाइएको तथर्ो। र्सैगिी सवेक्षणमा १६.७ प्रतिशि िोजगाि इकाइले मार प्राववतिक कमयचािीको 
अभाव महससु गिेको पाइएको तथर्ो भने बााँकीले कुनै अभाव महससु गिेको पाइएको तथएन।केही 
व्र्ावसावर्क िातलम सवहिका आिािभिू िहमा सीपर्कु्त जनशशक्तको उल्लेखनीर् माग देशखएिा पतन 
लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ् िातलम कार्यिमका उत्पादनको केही 
अपवादलाई छाडेि अन्त्र्को माग उल्लेखनीर् भएको देखाइएको छैन।उक्त सवेक्षण महाभकुम्प २०७२ 
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पिाि सञ्चालन गरिएको हुाँदा पर्यटन क्षेरको र्थाथय अनमुान हनु नसकेको अध्र्र्नको सीमामा उल्लेख 
गरिएको छ। उक्त सवेक्षण अनसुाि श्रमबजािमा प्रमखु रुपमा माग भएका प्रमखु देहार् बमोशजम 
पेसाहरु िथा उक्त पेसा िथा व्र्वसार्का लातग वावषयक माग सिंख्र्ा क्षेरगि रुपमा उल्लेख गरिएको 
छ।  

क्षरेगि वावषयक माग 

कृवष िथा वन इशन्त्जतनर्रिङ्ग 
पेसा/व्र्ावसार् बावषयक माग पेसा/व्र्ावसार् बावषयक माग 

1. जतुनर्ि टेशक्नकल अतस�ेण्ट  २३०० 1. उत्पादन सम्वशन्त्िि दक्ष कामदाि  ११,००० 
2. कुखिुा पालन टेशक्नतसर्न  २१५० 2. तसकमी ६६०० 
3. लाइभ स्टक टेशक्नतसर्न २००० 3. डकमी  ४७०० 
4. कसाही (Butcher)  १७५० 4. वेभि  ४५०० 
5. भेटनिी जेवटए  १५४० 5. इलेशक्ितसर्न  ३१०० 
6. माली  १२०० 6. प्लम्वि  १९०० 
7. फाइवि प्रोसेसि ११०० 7. सपुिभाइजि  १८०० 

  8. मतसन अपिेटि  १४०० 
स्वास्थ्र् पर्यटन 

1. व्रू्वटतसर्न  ९००० 1. वेटि वेिेस ३०० 
2. स्टाफ नसय  २५०० 2. वफल्ड गाइड टुरि� २०० 

3. सामदुावर्क मेतडतसन सहार्क १६०० 3. थान्त्का पेन्त्टि २०० 
4. ल्र्ाव अतस�ेण्ट  ९०० 4. कुक १५० 
5. हेल्थ अतस�ेण्ट  ८०० 5. बााँस फतनयचि बनाउने  १५० 
6. फामायतस� ७००   

४.५.३ नपेालको औद्योतगक क्षरेमा सीप आवश्र्किा अध्र्र्न 
प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्  सूचना िथा अनसुन्त्िान महाशाखाको सिंर्ोजनमा 
वव.सिं. २०७४सालमा र्ो अध्र्र्न गरिएको तथर्ो।नपेालको उद्योग क्षेरमा प्राववतिक जनशशक्तको माग 
पवहचानका लातग गरिएको र्स अध्र्र्न मखु्र्िर्ा काठमाण्डौ उपत्र्का लगार्ि ििाइका ४ वटा 
औद्योतगक कोिीडोिका ३२९ उद्योगहरुमा गरिएको प्राथतमक सवेक्षणमा आिारिि तथर्ो।र्स अध्र्र्नले 
सवेक्षणका समर्मा उद्योगहरुमा करिव १२ प्रतिशि पद खाली भएको देखाएको छ।र्सलाई क्षेरगि 
रुपमा वव्षेण गदाय तनमायण क्षेरमा १४४ प्रतिशि  प्रशोिन उद्योगमा १३०१ प्रतिशि उजाय सम्वशन्त्िि 
उद्योगमा ९ ६२ प्रतिशि ि पर्यटन उद्योगमा ४ १५ प्रतिशि पदहरु आवश्र्क सीपर्कु्त जनशशक्तको 
अभावमा खाली िहेको अध्र्र्नको तनष्कषय छ।र्सिी जनशशक्त प्राप्त गनय कद्वठनाइ भएका मखु्र् पदहरुमा 
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मतसन अपिेटि  लेथ अपिेटि  इलेशक्ितसर्न  वेल्डि  क्र्ातम�  कुक  मेकातनकल वफटि आद्वद िहेको 
उल्लेख छ।

र्सैगिी उद्योग क्षेरमा कार्यिि केवल १८ प्रतिशि कामदािले मार िातलम प्राप्त गिेको प्रतिवेदनमा 
खलुाइएको छ। 

४.५.४ सदूुिपशिम प्रदेश सीप नक्साङ्कन सवेक्षण २०१९ 
नेपाल सिकाि, शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर् िथा सदूुिपशिम प्रदेश सिकाि,  सामाशजक ववकास 
मन्त्रालर्को सविर्िामा सदुिुपशिम प्रदेशका नौ वटै शजल्लाका केही स्थानीर् िहलाई नमनुा छनौट 
गिी र्ो अध्र्र्न गरिएको तथर्ो। र्सिी पवहलो चिणमा नमनुा छनौटमा पिेका स्थानीर् िहका आतथयक 
प्रतिष्टानहरुमध्रे्बाट पनु नमनुा छनौट गिी छनौटमा पिेका प्रतिष्टानहरुमा अिय–सिंिचनागि प्रश्नावली 
(Semi-structured Questionnaire) का आिािमा सवेक्षण गरिएको तथर्ो। 
 

उक्त सवेक्षणले आगामी ३ बषय तभर सदूुिपशिम प्रदेशमा ५१,००० भन्त्दा बढी प्राववतिक जनशशक्तको 
माग हनुे प्रक्षेपण गिेकोछ।उक्त प्रक्षेपणका अनसुाि आगामी िीन वषयमा उच्च माग देशखएका िेडहरु 
देहार् बमोशजम िहेका छन। 
 
तडप्लोमा कार्यिम वप्र तडप्लोमा कार्यिम 
1. तसतभल इशन्त्जतनर्रिङ्ग  

2. कृवष वातल ववज्ञान  

3. फामेसी 
4. फेसन तडजाइतनङ्ग 

5. आर्वेुद फामेसी 
6. होटल व्र्वस्थापन 

7. कृवष पशपुालन 

8. कम्प्रू्टि इशन्त्जतनर्रिङ्ग 

9. उद्यमशीलिा ववकास 

10. तसतभल इशन्त्जतनर्रिङ्ग (पलु 
इशन्त्जतनर्रिङ्गमा ववशशव�किण) 

1. कृवष पश ुववज्ञान 
2. कृवष वातल ववज्ञान  
3. सामदुावर्क स्वास्थ्र् कार्यकिाय  
4. कम्प्रू्टि अनपु्रर्ोग िथा सशचवालर् 

व्र्वस्थापन 
5. पशपुालन िथा िथा पश ुस्वास्थ्र् 
6. होटल व्र्वस्थापन 
7. मेकातनकल इशन्त्जतनर्रिङ्ग 
8. उद्यमशीलिा ववकास 
9. तसतभल इशन्त्जतनर्रिङ्ग 

 
 

  

व्र्ावसावर्क िातलम  
  

1. सहार्क फतनयचि मेकि 
2. चाइतनज क्रू्तसन कुक Chinese Cuisine Cook) 
3. उनी प्रशोिन 
4. नसयिी हेिचाह िथा माली 
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मतसन अपिेटि  लेथ अपिेटि  इलेशक्ितसर्न  वेल्डि  क्र्ातम�  कुक  मेकातनकल वफटि आद्वद िहेको 
उल्लेख छ।

र्सैगिी उद्योग क्षेरमा कार्यिि केवल १८ प्रतिशि कामदािले मार िातलम प्राप्त गिेको प्रतिवेदनमा 
खलुाइएको छ। 

४.५.४ सदूुिपशिम प्रदेश सीप नक्साङ्कन सवेक्षण २०१९ 
नेपाल सिकाि, शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर् िथा सदूुिपशिम प्रदेश सिकाि,  सामाशजक ववकास 
मन्त्रालर्को सविर्िामा सदुिुपशिम प्रदेशका नौ वटै शजल्लाका केही स्थानीर् िहलाई नमनुा छनौट 
गिी र्ो अध्र्र्न गरिएको तथर्ो। र्सिी पवहलो चिणमा नमनुा छनौटमा पिेका स्थानीर् िहका आतथयक 
प्रतिष्टानहरुमध्रे्बाट पनु नमनुा छनौट गिी छनौटमा पिेका प्रतिष्टानहरुमा अिय–सिंिचनागि प्रश्नावली 
(Semi-structured Questionnaire) का आिािमा सवेक्षण गरिएको तथर्ो। 
 

उक्त सवेक्षणले आगामी ३ बषय तभर सदूुिपशिम प्रदेशमा ५१,००० भन्त्दा बढी प्राववतिक जनशशक्तको 
माग हनुे प्रक्षेपण गिेकोछ।उक्त प्रक्षेपणका अनसुाि आगामी िीन वषयमा उच्च माग देशखएका िेडहरु 
देहार् बमोशजम िहेका छन। 
 
तडप्लोमा कार्यिम वप्र तडप्लोमा कार्यिम 
1. तसतभल इशन्त्जतनर्रिङ्ग  

2. कृवष वातल ववज्ञान  

3. फामेसी 
4. फेसन तडजाइतनङ्ग 

5. आर्वेुद फामेसी 
6. होटल व्र्वस्थापन 

7. कृवष पशपुालन 

8. कम्प्रू्टि इशन्त्जतनर्रिङ्ग 

9. उद्यमशीलिा ववकास 

10. तसतभल इशन्त्जतनर्रिङ्ग (पलु 
इशन्त्जतनर्रिङ्गमा ववशशव�किण) 

1. कृवष पश ुववज्ञान 
2. कृवष वातल ववज्ञान  
3. सामदुावर्क स्वास्थ्र् कार्यकिाय  
4. कम्प्रू्टि अनपु्रर्ोग िथा सशचवालर् 

व्र्वस्थापन 
5. पशपुालन िथा िथा पश ुस्वास्थ्र् 
6. होटल व्र्वस्थापन 
7. मेकातनकल इशन्त्जतनर्रिङ्ग 
8. उद्यमशीलिा ववकास 
9. तसतभल इशन्त्जतनर्रिङ्ग 

 
 

  

व्र्ावसावर्क िातलम  
  

1. सहार्क फतनयचि मेकि 
2. चाइतनज क्रू्तसन कुक Chinese Cuisine Cook) 
3. उनी प्रशोिन 
4. नसयिी हेिचाह िथा माली 
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5. वेटि /वेिेस 
6. तनमायण तसकमी 
7. मेशन सीप स्िि अतभववृि िातलम 
8. जतुनर्ि इलेशक्ितसर्न  
9. इन्त्ड्रशस्िर्ल मेतसन चालक 
10. सािािण तसकमी 
 
उक्त सवेक्षण अनसुाि हाल औपचारिक क्षेर अन्त्ििगिको श्रम बजािमा कार्यिि मध्रे् १३ प्रतिशि 
जनशशक्त मार िातलम प्राप्त िहेको भेवटएको तथर्ो। र्सैगिी कुल प्रतिष्टानहरु मध्रे् ४०.३ प्रतिशि 
प्रतिष्टानहरुमा उनीहरुको आवश्र्किा बमोशजम श्रमबजािमा जनशशक्तको उपलब्ििामा कमी िहेकोमा 
५६.६ प्रतिशि प्रतिष्टानहरुमा आवश्र्किा बमोशजम नै जनशशक्त उपलब्ि िहेको देशखएको तथर्ो। 
बााँकी ३.१ प्रतिशि प्रतिष्टानहरुमा मार प्राववतिक जनशशक्त  आवश्र्किा भन्त्दा बढी उपलव्ि भएको 
प्रतिष्टान सञ्चालकहरुको अनभुतूि िहेको छ। 

४.५.५ सीप नक्साङ्कन प्रदेश निं. १ 
प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम क्षेर नक्साङ्कन प्रतिवेदन प्रदेश निं. १ (Report on 
Technical and Vocational Education and Training (TVET) Sector Mapping in State 
No. 1) नामक र्स अध्र्र्नका लातग सिंख्र्ात्मक दृव�कोण अपनाइएको एवम ्द्वििीर्ात्मक स्रोिबाट 
सिंकतलि िथ्र्ाङ्कलाई वव्षेणको प्रमखु आिाि बनाइएको तथर्ो। साथै अध्र्र्नका िममा प्राथतमक 
िहबाट सिंकलन गरिएका गणुात्मक िथ्र्ाङ्कहरुलाई पतन आिाि बनाइएकोछ। जनशशक्तको माग 
वव्षेण िथा प्रक्षेपण गने िममा कृवष, प्रशोिन उद्योग, तनमायण ि पर्यटन  गिी मखु्र्िर्ा ४ बटा 
क्षेरमा ववभाजन गरिएको छ। उदे्दश्र् िथा अध्र्र्न क्षेरमा स्प�साँग नखलुाइएको भएिापतन र्स 
अध्र्र्न मखु्र् रुपमा छोटो अवतिका व्र्ावसावर्क िातलमको माग प्रक्षेपणमा सीतमि भएको पाइन्त्छ।  
 

कृवष िथा वन क्षरे  

कृवष क्षेर अन्त्ििगि ववतभन्न नौ वटा पेशाहरुमा िातलमको माग पवहचान गरिएको छ। उक्त पेशाहरुमा 
नालोरिकल्चि नसयिी िातलम (९०), वटस्रू्कल्चि (८०), जेवटए लाइभस्टक (२२०), जेवटए प्लान्त्ट साइन्त्स 
(२२०)  इशन्त्ि्टेेड पेस्ट मेनेजमेन्त्ट  (२२०), फामयि वफल्ड स्कुल (५६०),  भमी कम्पो� (५०), फामय 
मतसन अपिेटि  (२५०)  ि ए्ोभेट िातलम (२८०) आद्वद प्रमखु िहेका छन।् उपिोक्त बमोशजम 
अतिकािंश पेशाहरुमा वावषयक औषि २५ प्रतिशिका दिले सीपर्कु्त जनशशक्तको माग ववृि हनुे प्रक्षेपण 
गरिएको छ।िि सवेक्षणका समर्मा भमी कम्पो� िातलममा वावषयक ५० जनाको दिमा मार माग 
देशखएको भएिा पतन उक्त सिंख्र्ामा वावषयक ६० प्रतिशि बवृि भई १० बषयमा वावषयक माग ६०० हनु े
प्रक्षेपण गरिएको छ। 
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तनमायण क्षरे : 

तनमायण क्षेरमा सीपर्कु्त्त जनशशक्तको ठुलो माग औिंल्र्ाइएको छ। तनमायण क्षेरमा सीप िह २ विाविको 
िातलमको उच्च माग देशखएका क्षेरहरुमा डकमी वावषयक (६५००),  टाइल मावयल तमस्त्री (५५०), 
एल्मतुनर्म फेविकेशन (१०००), वेशल्डङ्ग (६५०), प्लशम्वङ्ग (८००), पेन्त्टि (२४००), तनमायण सपुिभाइजि 

(४००) ि जेतसबी मतसन अपिेटि  (१५००) िहेको पाइन्त्छ। र्समध्रे् सवैभन्त्दा बढी पेन्त्टिको माग 
वावषयक ३७ प्रतिशिका दिमा बढेि दशौं बषयमा ९००० सम्म पगु्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।त्र्सैगिी 
तनमायण सपुिभाइजिको माग वावषयक ४५ प्रतिशिले ववृिहुाँदै दशवषयमा १८०० हनुे अनमुान गरिएको 
छ।उपिोक्त सवै पेशामा गिी दश बषयमा तनमायण क्षेरको माग वावषयक ४०४०० हनुे प्रक्षेपण गरिएको 
छ। 
 

पर्यटन क्षरे: 

पर्यटन क्षेरका ९ वटा पेशाहरुमा गिी सवेक्षणका समर्मा वावषयक ९१११ जना सीपर्कु्त कामदािहरुको 
माग िहेको औिंल्र्ाइएको छ।उक्त पेशाहरुमा इशन्त्डर्न/चाइतनज/कशन्त्टनेन्त्टल कुक (१५००), वेटि/वेिेस 

(३०००), कतमस (२१००), हाउस वकवपङ्ग (२०००), फुड एण्ड वेभिेज (२५०) आद्वद िहेका छन।् र्ी 
पेशाहरुमा वावषयक ३३ प्रतिशि देशख ७५ प्रतिशिका दिले िातलमको मागमा बवृि आउने आिािमा 
आगामी १० वषयको मागको प्रक्षेपण गरिएको छ।  
 

प्रशोिन उद्योग क्षरे  

चािवटै क्षेरहरुमध्रे् सवैभन्त्दा बढी सीपको माग भएको क्षेरको रुपमा प्रशोिन उद्योग िहेको उक्त 
अध्र्र्नको तनष्कषय छ। प्रशोिन उद्योग अन्त्ििगिका सवै पेशाहरुमा गिी सवेक्षणका समर्मा ११,५९० 
जना जनशशक्तको माग औिंल्र्ाइएको छ। जसमध्रे् वेभि (४०००),  ि शस्पनि (३८००), इन्त्डशस्िर्ल 
इलेशक्ितसर्न (२२०), एअि कशण्डसतनङ्ग ि िेवफ्रजेिेशन (६०), वपतसएल चालक (८०), वोइलि अपिेटि  

(८०),  फुड एण्ड डेिी टेक्नोलोजी (१५०)  ि अटोमोवाइल (३२००) माग देशखएको छ। र्स मध्रे् 
वेभि  ि शस्पनि पेशामा जनशशक्तको माग आगामी दश बषयमा प्रत्रे्क पेसामा १५००० हनुजाने प्रक्षेपण 
गरिएको छ। 
 

४.५.6 आिािभिू िथा मध्र्मस्ििीर् प्राववतिक जनशशक्त प्रक्षपेण कार्यटोलीको प्रतिवेदन २०७६ 
माननीर् शशक्षा ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रीको अध्र्क्षिामा तमति २०७६/०३/२८ मा बसेको प्राववतिक 
शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्को बैठकको तनणयर् बमोशजम डा. रुर सवुालको सिंर्ोजकत्वमा  
आिािमूि िथा मध्र्मस्ििीर् प्राववतिक जनशशक्त प्रक्षेपणका लातग पााँच सदस्र्ीर् एक कार्यटोली गठन 
भएको तथर्ो।उक्त कार्यटोलीले प्रतिवेदन िर्ािीका लातग आिािका रुपमा नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षणको 
सूक्ष्म िथ्र्ािंकलाई प्रर्ोग गिी आ.व. २०७४/०७५ मा कुल जनशशक्तको ववस्ििृ आाँकलन गिी साि 
वटा क्षेरहरू कृवष ि वन,  ईशञ्जतनर्रिङ्ग िथा तनमायण,  शचवकत्सा िथा मानव स्वास्थ्र्,  होटल मेनेजमेण्ट, 

र्ािार्ाि िथा सिंचाि,  प्रशोिन उद्योग ि ववववि अन्त्िगयि (तनजी िथा व्र्ावसावर्क सेवाहरूमा) समूहीकृि 
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तनमायण क्षरे : 

तनमायण क्षेरमा सीपर्कु्त्त जनशशक्तको ठुलो माग औिंल्र्ाइएको छ। तनमायण क्षेरमा सीप िह २ विाविको 
िातलमको उच्च माग देशखएका क्षेरहरुमा डकमी वावषयक (६५००),  टाइल मावयल तमस्त्री (५५०), 
एल्मतुनर्म फेविकेशन (१०००), वेशल्डङ्ग (६५०), प्लशम्वङ्ग (८००), पेन्त्टि (२४००), तनमायण सपुिभाइजि 

(४००) ि जेतसबी मतसन अपिेटि  (१५००) िहेको पाइन्त्छ। र्समध्रे् सवैभन्त्दा बढी पेन्त्टिको माग 
वावषयक ३७ प्रतिशिका दिमा बढेि दशौं बषयमा ९००० सम्म पगु्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।त्र्सैगिी 
तनमायण सपुिभाइजिको माग वावषयक ४५ प्रतिशिले ववृिहुाँदै दशवषयमा १८०० हनुे अनमुान गरिएको 
छ।उपिोक्त सवै पेशामा गिी दश बषयमा तनमायण क्षेरको माग वावषयक ४०४०० हनुे प्रक्षेपण गरिएको 
छ। 
 

पर्यटन क्षरे: 

पर्यटन क्षेरका ९ वटा पेशाहरुमा गिी सवेक्षणका समर्मा वावषयक ९१११ जना सीपर्कु्त कामदािहरुको 
माग िहेको औिंल्र्ाइएको छ।उक्त पेशाहरुमा इशन्त्डर्न/चाइतनज/कशन्त्टनेन्त्टल कुक (१५००), वेटि/वेिेस 

(३०००), कतमस (२१००), हाउस वकवपङ्ग (२०००), फुड एण्ड वेभिेज (२५०) आद्वद िहेका छन।् र्ी 
पेशाहरुमा वावषयक ३३ प्रतिशि देशख ७५ प्रतिशिका दिले िातलमको मागमा बवृि आउने आिािमा 
आगामी १० वषयको मागको प्रक्षेपण गरिएको छ।  
 

प्रशोिन उद्योग क्षरे  

चािवटै क्षेरहरुमध्रे् सवैभन्त्दा बढी सीपको माग भएको क्षेरको रुपमा प्रशोिन उद्योग िहेको उक्त 
अध्र्र्नको तनष्कषय छ। प्रशोिन उद्योग अन्त्ििगिका सवै पेशाहरुमा गिी सवेक्षणका समर्मा ११,५९० 
जना जनशशक्तको माग औिंल्र्ाइएको छ। जसमध्रे् वेभि (४०००),  ि शस्पनि (३८००), इन्त्डशस्िर्ल 
इलेशक्ितसर्न (२२०), एअि कशण्डसतनङ्ग ि िेवफ्रजेिेशन (६०), वपतसएल चालक (८०), वोइलि अपिेटि  

(८०),  फुड एण्ड डेिी टेक्नोलोजी (१५०)  ि अटोमोवाइल (३२००) माग देशखएको छ। र्स मध्रे् 
वेभि  ि शस्पनि पेशामा जनशशक्तको माग आगामी दश बषयमा प्रत्रे्क पेसामा १५००० हनुजाने प्रक्षेपण 
गरिएको छ। 
 

४.५.6 आिािभिू िथा मध्र्मस्ििीर् प्राववतिक जनशशक्त प्रक्षपेण कार्यटोलीको प्रतिवेदन २०७६ 
माननीर् शशक्षा ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रीको अध्र्क्षिामा तमति २०७६/०३/२८ मा बसेको प्राववतिक 
शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्को बैठकको तनणयर् बमोशजम डा. रुर सवुालको सिंर्ोजकत्वमा  
आिािमूि िथा मध्र्मस्ििीर् प्राववतिक जनशशक्त प्रक्षेपणका लातग पााँच सदस्र्ीर् एक कार्यटोली गठन 
भएको तथर्ो।उक्त कार्यटोलीले प्रतिवेदन िर्ािीका लातग आिािका रुपमा नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षणको 
सूक्ष्म िथ्र्ािंकलाई प्रर्ोग गिी आ.व. २०७४/०७५ मा कुल जनशशक्तको ववस्ििृ आाँकलन गिी साि 
वटा क्षेरहरू कृवष ि वन,  ईशञ्जतनर्रिङ्ग िथा तनमायण,  शचवकत्सा िथा मानव स्वास्थ्र्,  होटल मेनेजमेण्ट, 

र्ािार्ाि िथा सिंचाि,  प्रशोिन उद्योग ि ववववि अन्त्िगयि (तनजी िथा व्र्ावसावर्क सेवाहरूमा) समूहीकृि 
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गिी कुल कार्यिि जनशशक्तको अनमुान गरिएको छ। 
 

आिाि वषय २०७४/०७५ को िथ्र्ाङ्कमा आिारिि िहेि प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलमको 
प्रमखु ७ वटा क्षेरहरूको पवहचान गिी प्राववतिक जनशशक्तको प्रक्षेपण गरिएको तथर्ो। जनशशक्तको 
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प्रतिशि, ईशञ्जतनर्रिङ्ग िथा तनमायण क्षेरमा  ८.९५ प्रतिशि,  शचवकत्सा िथा मानव स्वास्थ्र्िफय  २.२४ 
प्रतिशि,  होटल मेनेजमेण्टिफय   ७.९४ प्रतिशि,  र्ािार्ाि िथा सिंचािमा ८.० प्रतिशि,   प्रशोिन उद्योगमा 
५.५८ प्रतिशि ि ववववििफय  ९.५५ प्रतिशि हनुे प्रक्षेपण गरिएको तथर्ो। 
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खण्ड पााँच 
तनष्कषय िथा सझुाव 

 
र्स खण्डमा अशघल्ला खण्डहरुमा गरिएको वव्षेणका केही प्रमखु तनष्कषयहरु ि सीप नक्साङ्कनका 
लातग ि सम् प्राववतिक शशक्षा एवम ् व्र्ावसावर्क िातलमको नतिजामखुी ववकास, ववस्िाि एवम ्
नीतिहरुको कार्ायन्त्वर्नका लातग आवश्र्क देशखएका केही प्रमखु सझुावहरु समावेश गरिएका छन।् 
 

५.१ तनष्कषय 
१. प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलमसाँग सम्बशन्त्िि विर्ाकलापहरु ववखशण्डि रुपमा 

सञ्चालन भएको पाइन्त्छ।लामो अवतिका प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षाका कार्यिमहरु 
प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्ले सञ्चालन गदै आएकोमा शशक्षा मन्त्रालर्ले 
शशक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केन्त्रमाफय ि छुटै्ट पाठ्यिमका आिािमा समान प्रकृति ि 
मान्त्र्िाको कार्यिम (प्राववतिक िाि) सञ्चालन गिेको अवस्था छ।छोटो अवतिका व्र्ावसावर्क 
िातलमिफय  सिंघीर् िहमा १२ मन्त्रालर्, अन्त्र् व्र्ावसावर्क सिंघ सिंगठन िथा तनजीक्षेरबाट 
समेि िातलम कार्यिमहरु सञ्चालन भएको पाइन्त्छ।र्ी सवै तनकार्हरुमा गिी बावषयक २ लाख 
१० हजाि व्र्शक्तहरुले व्र्ावसावर्क िातलम पाएको अध्र्र्नहरुबाट देशखन आएको छ। 
त्र्सैगिी प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट पतन व्र्ावसावर्क िातलमका कार्यिम सञ्चालन भएको 
पाइन्त्छ िि तिनीहरुको एकीन िथ्र्ाङ्क उपलब्ि हनु सकेको छैन।त्र्स्िा िातलमहरुको अवति, 
पाठ्यिम िथा सञ्चालन प्रारुप आद्वदमा समानिा पाइाँदैन तिनीहरुले के उदे्दश्र् पिुा गिे ि 
तिनीहरुको प्रभावकारििा कस्िो िह्यो भने्न पतन खलु्दैन।एकीकृि िथ्र्ाङ्कको अभावमा त्र्स्िा 
कार्यिमहरुको सान्त्दतभयकिा (Relevancy), गणुस्ििीर्िा (Quality) ि प्रभावकारििा 
(Effectiveness) को बािेमा एकीन साथ भन्न सवकने अवस्था देशखएन। 

२. कुन क्षेरकोलातग वा कुन मागको सम्बोिन गनयकालातग कुन प्रकािको िातलम प्रदान गरिएको 
हो ि तिनीहरुको प्रभावकारििा कस्िो िह्यो भन्ने ववषर्मा जानकािीको अभाव छ। िातलमहरुको 
आवश्र्किा ि िातलमपतछको िोजगािीको अवस्था ि तिनीहरुको प्रभावकारििाको बािेमा समेि 
जानकािी िाख्न ेव्र्वस्था गरिन ुआवश्र्क छ। अन्त्र्था िातलम िातलमको लातग मार हनुे शस्थति 
कार्मै िहन्त्छ। 

३  प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुको उपशस्थतिलाई प्रदेशगि रुपमा 
हेदाय बागमिी प्रदेशमा सबभन्त्दा बढी ३५६ सिंस्थाहरु िहेको ि गण्डकी प्रदेश ि कणायली 
प्रदेशमा सबैभन्त्दा कम १५७ सिंस्था िहेको देशखन्त्छ। प्रदेशगि रुपमा हेदाय प्राववतिक िथा 
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व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलममा सबभन्त्दा िेिै सिंस्थागि पहुाँच पगेुको प्रदेशमा सदूुिपशिम 
प्रदेश देशखन्त्छ ि सबभन्त्दा थोिै स्थानीर् िहमा पहुाँच पगेुको प्रदेश चावहाँ प्रदेश निं. २ िहेको  
छ।िि भगूोल ि जनसिंख्र्ालाई ववचाि नगिी पहुाँच पगेुको सतुनशिि गनय सवकदैन ।

४  स्थानीर् िहमा प्राववतिक शशक्षालर्को सिंस्थागि पहुाँचमा भएको ववस्िािले प्राववतिक शशक्षाको 
सहज पहुाँच स्थावपि हुाँदै गएको मानु्न पने हनु्त्छ।र्स प्रकािको ववस्िािले लशक्षि वगयलाई 
प्राववतिक शशक्षाको पहुाँचमा सहजिा ल्र्ाउनकुा साथै ववपन्न वगयलाई समेि कम लागिमा 
प्राववतिक शशक्षाको अवसि पाउने अवस्थालाई सतुनशिि गनुयपने देशखन्त्छ साथै तसट सिंख्र्ा अतिक 
िहेको आिािमा मार त्र्स स्थान वा क्षेरमा बसोबास गने ि प्राववतिक शशक्षाको चाहना िाख्ने
सवैमा प्राववतिक शशक्षाको पहुाँच पगेुको मान्न सवकदैन भने्नमा पतन ध्र्ान द्वदन ुपने देशखन्त्छ। 
त्र्सैगिी कुनै स्थान वा क्षेरमा उपलब्ि सीट सिंख्र्ा कम िहेको आिािमा मार पतन त्र्स 
स्थान वा क्षेरमा बसोबास गने ि प्राववतिक शशक्षाको चाहना िाख्नहेरु प्राववतिक शशक्षाको अवसिबाट 
वशञ्चि िहेको तनष्कषय तनकाल्न तमल्ने अवस्था छैन।

५  कृवष िथा वन ि इशन्त्जतनर्रिङ्ग िफय को भनाय क्षमिा अतिक िहेको देशखन्त्छ।िि आतथयक 
विर्ाकलापको प्रमखु क्षेरको रुपमा पर्यटनलाई तलन ेगरिएको भएिापतन र्स क्षरेसाँग सम्बशन्त्िि 
ि अन्त्र् सेवा िफय को कार्यिममा िहेको भनाय क्षमिा अनपेशक्षि रुपमा कम छ।

६  स्वास्थ्र् ववषर्का जनशशक्तको उत्पादन उल्लेख्र् सिंख्र्ामा भएको देशखन्त्छ।स्वास्थ्र्साँग 
सम्वशन्त्िि सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्तको माग पतन अतिक नै िहेको पषृ्टभतूममा स्वास्थ्र् 
ववषर्का जनशशक्तको उत्पादन अतिक हनु ुस्वाभाववकै देशखएिापतन (१) र्ो जनशशक्त देशतभर 
नै काममा निहेको खासगिी प्रमाणपर िह नतसयङ्ग (PCL Nursing) उशत्तणय प्राववतिक 
जनशशक्तहरु िेिै मारामा नेपालमा कार्यिि निहेको देशखन्त्छ ि (२) देशतभरै िहेका पतन पूणय 
िोजगािीमा निहेको ि श्रम ि सीप अनसुाि उशचि पारिश्रतमक पाउन नसकेको बशुझन्त्छ।

७  औद्योतगक सवेक्षणबाट प्राप्त िथ्र्ािंकले १ मवहनादेशख १ वषय अवतिको िातलम तलनेको सिंख्र्ा 
१३ लाख ४१ हजाि (६१%) िहेको ि र्ो सिंख्र्ा िाव�र् सीप पिीक्षण सतमतिको सीप पिीक्षणमा 
सहभागी भएकाहरुको सिंख्र्ा ५ लाख ४८ हजािभन्त्दा उल्लेख्र् रुपमा बढी िहेको देशखन्त्छ। 
सीप पिीक्षणमा सहभागी हनुे जनशशक्तको ठूलो वहस्सा पतन र्वह अवति (१ मवहनादेशख १ वषय) 
को िातलम तलनेहरुको हनु ेभएकोले, ३ मवहना भन्त्दा वढी अवतिको िातलम तलएका जनशशक्तको 
ठूलो वहस्सा सीप पिीक्षणमा सहभागी नहनुे गिेको देशखन्त्छ।

८  तनवायहमखुी कृवष कार्य ि घिेल ुश्रम, खासगिी मवहलाहरुले गने घिेल ुकामलाई िोजगािीको 
परिभाषातभर ल्र्ाउने अभ्र्ास नभएको अवस्था ववद्यमान छ।

९  सीपको ठूलो वहस्सा अथायि ७६.३० प्रतिशि जनशशक्त सीप िह १ का िहेका ि सीप िह ४ 
का कामदािहरुको वहस्सा एक (१) प्रतिशि भन्त्दा पतन कम िहेको छ।साथै सीपको िहगि 
ववििण पतन सवै ववषर्गि क्षेरहरुमा समान िहेका छैनन।्उदाहिणको लातग कृवष िथा वन 
क्षेरमा कार्यिि जनशशक्तमा करिव ९० प्रतिशि सीप िह १ का जनशशक्त िहेको पाइन्त्छ भन े
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स्वास्थ्र् ि अन्त्र् सेवा क्षेर अन्त्ििगिका कुनै पतन पेशामा सीप िह १ का जनशशक्त िहेको 
देशखएन।साथै िह ४ अथायि उच्चदक्ष जनशशक्तको वहस्सा सवै भन्त्दा बढी स्वास्थ्र् क्षेरमा 
१५.१० प्रतिशि ि अन्त्र् सेवा क्षेरमा ११.२० प्रतिशि िहेको देशखन्त्छ।र्सैगिी सीप िह ४ 
को वहस्सा इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा १.३४ प्रतिशि मार िहेको ि पर्यटन ि कृवष िथा वन क्षेरमा 
भने नगन्त्र् नै िहेको छ।र्सबाट मध्र्मस्िरिर् जनशशक्तको अभाव टड्कािो देशखन्त्छ ।

१०  कृवष िथा वनको िथ्र्ाङ्क एकीकृि रुपमा प्रस्ििु गरिएको भएिापतन िोजगािीमा िहेका 
जनशशक्तको सिंख्र्ा ि अथयिन्त्रमा र्ोगदानको वहसाबले कृवष क्षेर प्रमखु िहेको प्र� हनु्त्छ भने 
वनिफय को वास्िववक अवस्था बझु्न सवकने िथ्र्ाङ्कको अभाव देशखन्त्छ।कृवष िथा वन क्षेर ि 
सीप िह १ बीचको सम्बन्त्िलाई हेदाय तनम्न कुिाहरु अनमुान गनय पने हनु्त्छः
क  र्स क्षेरमा आवश्र्किा भन्त्दा बढी जनशशक्त आशश्रि िहेको,
ख  र्स क्षेरमा श्रम शशक्त वचि को अवस्था िहेको,
ग  र्स क्षेरमा सिंलग्न जनशशक्तहरुको दक्षिा अतभबवृि हनु नसकेको अथायि ्सीप िह १ 

को नै बाहलु्र्िा िहेको,
घ  र्स क्षेरमा िहेका जनशशक्तको दक्षिा (सीप िह) मा अतभबवृि गिी कृवष िथा वन 

क्षेरको उत्पादकत्व ( ) बढाउने िफय  र्थेष्ट ध्र्ान नपगेुको, ि
ङ  र्स क्षेरका बचि श्रम शशक्तलाई उत्पादनका अन्त्र् क्षेरमा काममा लगाउनका साथै 

वैकशल्पक िोजगािीको अवसि सजृना गदै सो अनसुाि सीपमूलक िातलमको र्थोशचि 
व्र्वस्था नभएको ।

११. वैदेशशक िोजगािीमा जानेको सिंख्र्ामा देशखन थालेको कमी ि हाल कोतभड-१९ को कािण पतन 
देश फवकय एका जनशशक्तहरुका तनतमत्त देश तभरै िोजगािीका अवसि सजृना गनय जरुिी देशखएको 
छ।र्सका लातग वास्िववक िातलमको आवश्र्किा ि प्रभावकािी िातलम पध्दति छनौट गिी 
गणुस्ििीर् प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क  िातलमको अवसिलाई सहज ि सिल बनाउन ुपने ि 
स्वदेशी बजािको सिंिचनामा समेि नेपाली अथयिन्त्रको ववकास अनकुुल हनुेगिी उदे्दश्र्मूलक 
ढिंगले परिवियन गदै ववप्रषेणको ववकल्पको रुपमा आन्त्िरिक अथयिन्त्रलाई चलार्मान बनाउनेिफय  
वढलो नगिी सोच्न ुपने अवस्था देशखएको छ।  

१२. िोजगािीको वहसाबले प्रमखु सम्भावनार्कु्त क्षेरका रुपमा कृवष (िथा वन) नै अगातड िहेको 
देशखएिापतन देश कृवष उत्पादनमा समेि आत्मतनभयि हनुसकेको पाइाँदैन। 

१३. भौतिक पूवायिाि तनमायण इशन्त्जतनर्रिङ्ग पेशा/व्र्वसार्का जनशशक्तलाई िोजगािी तसजयना गने 
महत्वपूणय आिाि हो।चाल ुर्ोजनामा प्रस्िाववि पूवायिाि तनमायण सम्वन्त्िी लक्ष्र्हरुलाई हेदाय 
इशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा उल्लेख्र् मारामा िोजगािी तसजयना हनु सक्ने देशखन्त्छ। 

१४. अबको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षाले चौथो औद्योतगक िाशन्त्िका कािण श्रमबजािमा पने 
प्रभावका बािेमा समेि वव्षेण गिी नेपालको प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम 
कार्यिम सञ्चालन गने िफय  समर्मै सोच्न समेि जरुिी देशखन्त्छ। 
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१५. श्रमशशक्तको सीप ि दक्षिामा अतभबवृि गिी तनमायण कार्य वा वस्ि ु उत्पादन िथा सेवाको 
उत्पादकत्व बढाउने उदे्दश्र्का साथ सीपर्कु्त ि दक्ष जनशशक्तलाई उत्पादनमूलक कार्यमा 
परिचालन गनेिफय  िा्र्ले सोच्न ुपने हनु्त्छ।साथै समर् ि प्रववतिको परिवियनसिंगै बावहिी ववश्वमा 
आएको परिवियनले (औद्योतगकिणको नर्ााँ चिण - IR4) पाने प्रभावको पवहचान गिी देशको 
अथयिन्त्रलाई गति द्वदन आवश्र्क हनुे श्रमशशक्तको प्रक्षेपण गदै सोही अनसुािको जनशशक्त 
उत्पादन गनुयपने ि िोजगािीका अवसि सजृना गनुय िा्र्को दावर्त्व भएको देशखन्त्छ। 

१६. शैशक्षक बषय २०७६/७७ को खदु भनायको आिािमा हेदाय तडप्लोमा कार्यिम िफय  प्रति कार्यिम 
औषि २७ जना ि वप्र-तडप्लोमा कार्यिम िफय  औषि २५ जनाको दिमा मार प्रशशक्षाथी भनाय 
भई अध्र्र्निि िहेबाट तनिायरिि भनाय क्षमिाभन्त्दा खदु भनाय दि ्र्ादै कम िहेको अवस्था 
छ।अथायि ्उपलब्ि क्षमिाको न्त्रू्न-उपर्ोग (Underutilization) को अवस्था देशखन्त्छ। 

१७. जनु रुपमा प्राववतिक शशक्षाको अवसिमा बवृि हुाँदै गएको छ त्र्ही रुपमा प्राववतिक शशक्षाप्रतिको 
आकषयणमा ववृि भएको देशखदैन।सम्मा कुल भनाय क्षमिाको ७४ प्रतिशि तसटहरुमा मार 
प्रशशक्षाथीहरु भनाय हनुे गिेको पाइएको छ। 

५.२ सझुावहरु 
 
मातथका तनष्कषयहरुको आिािमा प्राववतिक शशक्षा एवम ्व्र्ावसावर्क िातलमको नतिजामखुी ववकास, 
ववस्िाि एवम ्नीतिहरुको कार्ायन्त्वर्नका लातग केही प्रमखु सझुावहरु िल द्वदइएका छन ्: 

१. सत्र्चातलि कार्यिमहरुको सान्त्दतभयकिा (Relevancy), गणुस्ििीर्िा (Quality) ि प्रभावकारििा 
(Effectiveness) को बािेमा र्कीन हनु सवकने सिंस्थागि प्रणाली स्थापना गनुय पने ि समन्त्वर्ात्मक 
ढिंगबाट कार्यिमहरु सञ्चालन ि कार्ायन्त्वर्न गिी अथयिन्त्रमा मानव सिंशािनको माग ि 
आपूतियको अद्यावतिक एकीकृि िथ्र्ाङ्क िर्ाि पानुय पने। परिषद् ि मन्त्रालर्ले सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन गने कार्यिमका पाठ्यिम ि गणुस्िि समान हनुे व्र्वस्था तमलाउन ुपने । 

२. श्रम शशक्तको ठूलो सिंख्र्ासाँग सीपको प्रमाणपर नभएको वियमान अवस्थामा सीप पिीक्षणको 
दार्िालाई बढाउने ि एकीकृि िथ्र्ाङ्ककालातग ि प्रमाशणक (Standard) िातलमको 
सतुनशिििाको लातग सीपमूलक िातलमको पासपोटय ( ) को व्र्वस्था गिी 
िातलमप्राप्त ि दिायवाल ( ) जनशशक्त/श्रतमकलाई मार काममा लगाउने ि िातलमप्राप्त 
ि दिायवाल जनशशक्त/श्रतमकलेमार काम गनय पाउने व्र्वस्था गनुय पने। 

३. नीतिमा स्प�िा ि कार्ायन्त्वर्नको प्रभावकािी अनगुमन ि मूल्र्ाङ्कनका लातग सिंघ (केन्त्र) ले 
प्राववतिक शशक्षा ि व्र्ावसावर्क िातलमका कुनै पतन कार्यिम प्रत्र्क्ष रुपमा सञ्चालन नगने। 
हाल सञ्चालनमा िहेका कार्यिमहरुलाई िमश: प्रदेश िहमा हस्िान्त्ििण गने।  

४. लशक्षि वगयलाई प्राववतिक शशक्षाको पहुाँचमा सहजिा ल्र्ाउनकुा साथै ववपन्न वगयलाई समेि कम 
लागिमा प्राववतिक शशक्षाको अवसि पाउने अवस्थालाई सतुनशिि गनयका लातग प्रदेश, स्थानीर् 
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िह ि सम्बशन्त्िि उद्योगहरुसाँगको सहकार्यमा व्र्ावहारिक कार्यिम लागू गने ि तिनीहरुको 
प्रभावकािी अनगुमन गने व्र्वस्था तमलाउन ुपने। 

५. प्रदेशहरुमा िहेको सिंस्थागि पहुाँचको अवस्थाले त्र्स क्षेरको माग ि आपूतियको अवस्थालाई 
सम्बोिन गिेको छ वक छैन भने्न ि प्रदेशहरुमा िहेका िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुले प्रदान गने 
शशक्षा/िातलमको गणुस्ििीर्िा ि प्रभावकारििा लगार्ि तिनीहरुको क्षमिाको उपर्ोग पूणय रुपमा 
हनु सकेको छ वक छैन भने्न अध्र्र्न गिी सोको आिािमा प्रदेशहरुको लातग आवश्र्क हनु े
थप सिंस्था एवम ्कार्यिमहरुको बािेमा तनणयर् गनुयपने।गणुात्मक प्राववतिक शशक्षाको अवसिलाई 
लशक्षि वगयको पहुाँचमा परु् र्ाउनका लातग ि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम् िातलम
कार्यिमहरुको आवश्र्किाको बािेमा वव्षेण गदाय सम्बशन्त्िि पातलका, शजल्ला वा प्रदेशको 
(क) भौगोतलक अवस्था (ख) जनसिंख्र्ाको चाप (ग) ववकासको अवस्था ि (घ) ववशश� 
सामाशजक-सााँस्कृतिक अवस्थाको आिािमा गनुय पने  ि िोजगािीको अवसि सवहिको व्र्ावहारिक, 
द्वदगो ि प्रभावकािी कार्यिमहरु कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने। 

६. पर्यटन ि अन्त्र् सेवािफय  भनाय क्षमिा कम िहनलेु पर्यटन िथा अन्त्र् सेवािफय को पाठ्यिममा 
समावेश गरिएका ववषर्वस्ि,ु कार्यिमको अवति लगार्ि पाठ्यिमको ढााँचा, लशक्षि वगयको 
चाहना ि आवश्र्क्ता एवम ्सम्बशन्त्िि उद्योग (बजाि) को मागलाई समेि ध्र्ान द्वदई सूक्ष्म 
अध्र्र्नको आिािमा अगातडको बाटो िर् गनुयपने। 

७. स्वास्थ्र् ववषर्का जनशशक्तको उत्पादन उल्लेख्र् सिंख्र्ामा भइिहेको ि स्वास्थ्र्साँग सम्वशन्त्िि 
सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्तको माग पतन अतिक नै िहेको पषृ्टभतूममा र्ी प्राववतिकहरुको 
उपर्ोतगिा ( ), िोजगािीको तबस्िाि (  ), वशृत्त ववकास 
( ) ि कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तको सन्त्िवु� ( ) को 
अवस्थाको अध्र्र्न वव्षेण गनुयपने। 

८. कृवष ि वन क्षेरको िोजगािी ि प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलमसाँग सम्बशन्त्िि 
ववविणलाई छुट्टाछुटै्ट रुपमा िथ्र्ाङ्कमा समावेश गनुयपने। 

९. कृवष िथा वन क्षेरमा िहेका श्रम/जनशशक्तको दक्षिा (सीप िह) मा अतभबवृि गिी कृवष िथा 
वन क्षेरको उत्पादकत्व ( ) बढाउने िफय  ध्र्ान द्वदनपुने, ि र्स क्षेरका बचि श्रम 
( ) लाई उत्पादनका अन्त्र् क्षेरमा काममा लगाउनकालातग वैकशल्पक िोजगािीको 
अवसि सजृना गदै सोवह अनसुाि सीपमूलक िातलमको व्र्वस्था गनुयपने। 

१०. िोजगािी ि गणुस्ििीर् प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क िातलमको माध्र्मबाट श्रम बजािलाई 
चलार्मान बनाउन नर्ााँ उद्योगहरु सञ्चालन गने ि बजािमा नर्ााँ सीपको माग (औद्योतगकिणको 
नर्ााँ चिण-IR4) अनरुुप हनुे गिी देशको सम् ववकासको नीतिलाई तनदेशशि गनुयपने हुाँदा नर्ााँ 
सीप ि दक्षिा आवश्र्क पने िोजगािीका अवसिहरुलाई समेि ध्र्ानमा तलई प्राववतिक 
जनशशक्तको माग ि आपूतियबीच िालमेल तमलाउन थप एवम ्वहृि ्अध्र्र्न गनुयपने। र्स्िा 
जनशशक्तको व्र्वस्थापन गनय एक स्थार्ी सिंिचनाले  तनर्तमि ि तनिन्त्ििरुपमा काम गनुयपने । 
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िह ि सम्बशन्त्िि उद्योगहरुसाँगको सहकार्यमा व्र्ावहारिक कार्यिम लागू गने ि तिनीहरुको 
प्रभावकािी अनगुमन गने व्र्वस्था तमलाउन ुपने। 

५. प्रदेशहरुमा िहेको सिंस्थागि पहुाँचको अवस्थाले त्र्स क्षेरको माग ि आपूतियको अवस्थालाई 
सम्बोिन गिेको छ वक छैन भने्न ि प्रदेशहरुमा िहेका िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुले प्रदान गने 
शशक्षा/िातलमको गणुस्ििीर्िा ि प्रभावकारििा लगार्ि तिनीहरुको क्षमिाको उपर्ोग पूणय रुपमा 
हनु सकेको छ वक छैन भने्न अध्र्र्न गिी सोको आिािमा प्रदेशहरुको लातग आवश्र्क हनु े
थप सिंस्था एवम ्कार्यिमहरुको बािेमा तनणयर् गनुयपने।गणुात्मक प्राववतिक शशक्षाको अवसिलाई 
लशक्षि वगयको पहुाँचमा परु् र्ाउनका लातग ि प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम् िातलम
कार्यिमहरुको आवश्र्किाको बािेमा वव्षेण गदाय सम्बशन्त्िि पातलका, शजल्ला वा प्रदेशको 
(क) भौगोतलक अवस्था (ख) जनसिंख्र्ाको चाप (ग) ववकासको अवस्था ि (घ) ववशश� 
सामाशजक-सााँस्कृतिक अवस्थाको आिािमा गनुय पने  ि िोजगािीको अवसि सवहिको व्र्ावहारिक, 
द्वदगो ि प्रभावकािी कार्यिमहरु कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने। 

६. पर्यटन ि अन्त्र् सेवािफय  भनाय क्षमिा कम िहनलेु पर्यटन िथा अन्त्र् सेवािफय को पाठ्यिममा 
समावेश गरिएका ववषर्वस्ि,ु कार्यिमको अवति लगार्ि पाठ्यिमको ढााँचा, लशक्षि वगयको 
चाहना ि आवश्र्क्ता एवम ्सम्बशन्त्िि उद्योग (बजाि) को मागलाई समेि ध्र्ान द्वदई सूक्ष्म 
अध्र्र्नको आिािमा अगातडको बाटो िर् गनुयपने। 

७. स्वास्थ्र् ववषर्का जनशशक्तको उत्पादन उल्लेख्र् सिंख्र्ामा भइिहेको ि स्वास्थ्र्साँग सम्वशन्त्िि 
सीपर्कु्त प्राववतिक जनशशक्तको माग पतन अतिक नै िहेको पषृ्टभतूममा र्ी प्राववतिकहरुको 
उपर्ोतगिा ( ), िोजगािीको तबस्िाि (  ), वशृत्त ववकास 
( ) ि कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तको सन्त्िवु� ( ) को 
अवस्थाको अध्र्र्न वव्षेण गनुयपने। 

८. कृवष ि वन क्षेरको िोजगािी ि प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलमसाँग सम्बशन्त्िि 
ववविणलाई छुट्टाछुटै्ट रुपमा िथ्र्ाङ्कमा समावेश गनुयपने। 

९. कृवष िथा वन क्षेरमा िहेका श्रम/जनशशक्तको दक्षिा (सीप िह) मा अतभबवृि गिी कृवष िथा 
वन क्षेरको उत्पादकत्व ( ) बढाउने िफय  ध्र्ान द्वदनपुने, ि र्स क्षेरका बचि श्रम 
( ) लाई उत्पादनका अन्त्र् क्षेरमा काममा लगाउनकालातग वैकशल्पक िोजगािीको 
अवसि सजृना गदै सोवह अनसुाि सीपमूलक िातलमको व्र्वस्था गनुयपने। 

१०. िोजगािी ि गणुस्ििीर् प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क िातलमको माध्र्मबाट श्रम बजािलाई 
चलार्मान बनाउन नर्ााँ उद्योगहरु सञ्चालन गने ि बजािमा नर्ााँ सीपको माग (औद्योतगकिणको 
नर्ााँ चिण-IR4) अनरुुप हनुे गिी देशको सम् ववकासको नीतिलाई तनदेशशि गनुयपने हुाँदा नर्ााँ 
सीप ि दक्षिा आवश्र्क पने िोजगािीका अवसिहरुलाई समेि ध्र्ानमा तलई प्राववतिक 
जनशशक्तको माग ि आपूतियबीच िालमेल तमलाउन थप एवम ्वहृि ्अध्र्र्न गनुयपने। र्स्िा 
जनशशक्तको व्र्वस्थापन गनय एक स्थार्ी सिंिचनाले  तनर्तमि ि तनिन्त्ििरुपमा काम गनुयपने । 
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११. िोजगािीको वहसाबले प्रमखु सम्भावनार्कु्त क्षेरका रुपमा कृवष िथा वन नै अगातड िहेको 
देशखएिापतन देश कृवष उत्पादनमा समेि आत्मतनभयि हनु नसकेको हुाँदा कृवष िथा वनमा 
आिारिि साम्ीहरुको उत्पादन प्रबियन गिी आर्ाि प्रतिस्थापन गनयकालातग र्ोजनाबि ढिंगले 
लाग्न ुपने।  

१२. तनिायरिि भनाय क्षमिाभन्त्दा खदु भनाय दि ्र्ादै कम िहेको अवस्थालाई गम्भीििापूवयक वव्षेण 
गनुयपने ि उपलब्ि भौतिक पूवायिाि लगार्ि अन्त्र् सािनस्रोिको अतिकिम उपर्ोग गने नीति 
अवलम्बन गनुयपने। 

१३. लामो अवतिका प्राववतिक कार्यिमको पहुाँचमा ववगि दईु बषयमा उल्लेख्र् बवृि भएको पाइन्त्छ। 
आतथयक बषय २०७६/७७ को अन्त्िसम्ममा लामो अवतिका प्राववतिक शशक्षाका कार्यिमको 
पहुाँच पगेुका स्थानीर् िहको सिंख्र्ा ६३५ पगेुको छ जनु कुल स्थानीर् िहको ८४ प्रतिशि 
हनु आउाँछ।कार्यिमको सिंख्र्ात्मक ववस्िािमा िाम्रो प्रगतिसाँगै गणुस्ििमा समस्र्ा आएको 
देशखन्त्छ िसथय कार्यिमलाई गणुस्ििीर् बनाउन ्र्ादा जोड द्वदनपुने। 

१४. प्राववतिक शशक्षाप्रतिको आकषयणमा ववृि गनय ि र्सको पवहचान (Recognition) लाई समाजमा 
स्थावपि गनयका लातग र्स ववषर् अध्र्र्न गिेका जनशशक्तहरुको िोजगािी (Employment) 
को अवसि ि वशृत्त ववकास (Career development) को अवस्थालाई नर्ााँ ढिंगबाट सोच्न 
आवश्र्क भएको। 

१५. औद्योतगक सवेक्षणबाट प्राप्त िथ्र्ाङ्कले हाल कार्यिि जनशशक्तको ठुलो वहस्सा मध्र्मस्ििीर् 
प्राववतिक जनशशक्त िहेको देखाउाँछ।िि हालसम्म परिषदलगार्ि अन्त्र् िातलम प्रदार्क 
सिंस्थाहरुबाट त्र्ति कै सिंख्र्ामा िातलम प्रदान भएको देशखाँदैन।र्सबाट स्प� हनु्त्छ वक िातलम 
प्राप्त जनशशक्तको ठूलो वहस्सा काम गदायगदै अिीतिक िविबाट सीप तसक्नेहरूको िहेको छ। 
र्सथय त्र्स्िा अिीतिक िविबाट सीप हातसल गिेका जनशशक्तलाई लशक्षि गरि व्र्ापक रूपमा 
सीप पवहचान, अतभववृि िथा प्रमाणीकिण गनुयपदयछ।जसले गदाय एकािफय  उनीहरुको िोजगािीमा 
अपेशक्षि पहुाँच बढ्छ भने अकोिफय  कम लगानीमा श्रमबजािको आवश्र्किा अनसुािको 
जनशशक्त उत्पादन हनु्त्छ। 

१६. सिंघीर् िहबाट कार्यिम सञ्चालन िथा स्वीकृतिको व्र्वस्था हुाँदा प्रादेशशक असन्त्िलुन बढेको 
देशखन्त्छ। प्रदेशलाई एक इकाई मानी लामो अवतिका िातलम द्वदने सिंस्थाहरु आवश्र्किाका 
आिािमा स्वीकृि गदै जाने ि औद्योतगक करिडि वा औद्योतगक क्षेरलाई आिाि बनाई उद्योगसाँग 
सम्वशन्त्िि सीप तसकाउने व्र्वस्था तमलाउन ुसान्त्दतभयक देशखन्त्छ। 

१७. सावयजनीक/सिकािी क्षेरको िोजगािीमा प्रवेश गने तडप्लोमा िह उशत्तणय प्राववतिक जनशशक्तको 
लातग िाजपरावङ्कि चिथुय शे्रणीको पद तसजयना गने, परिषद्ले तडप्लोमा िह पतछ ववशेष सीप 
ववकासका लातग एडभान्त्स तडप्लोमा (Advance Diploma) पाठ्यिम िर्ाि गिी कार्यिम सञ्चालन 
गने ि िावष्ट्रर् व्र्ावसावर्क र्ोग्र्िा प्रारुप (NVQF)अनरुुप हनुे गिी वशृत्त ववकासको बाटो खलुा 
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१८. सिकािले आाँतगक, साझेदािी, सामदुावर्क ववद्यालर्मा प्राववतिक शशक्षा ि तनजी जनुसकैु 
स्वरुप (Model) बाट व्र्ावसावर्क िातलम ि सीप ववकास सम्बन्त्िी कार्यिम शरुु गदाय कुनै 
पतन सेवामा पहुाँच नभएका स्थानमा िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरु स्थापना गिी औपचारिक, 

अनौपचारिक ि अरितिक सीपमूलक िातलमको माध्र्मबाट मानव ववकास सूचकाङ्कमा बढोत्तिी 
गनय सहर्ोग प¥ुर्ाउन सवकन्त्छ जसले द्वदगो ववकास लक्ष्र् (Sustainable Development Goals) 
हातसल गनय समेि सघाउ प¥ुर्ाउाँदछ ।  

१९. हस्िकला, मूतियकला लगार्िका पिाम्पिागि सीपका क्षेरहरु ओझेलमा पिेको हनुाले र्स्िा 
सीपका क्षेरमा समेि पाठ्यिम तनमायण, िातलम सञ्चालन ि सीप प्रमाणीकिणको व्र्वस्था गिी 
मर्ायद्वदि िोजगािीका अवसिहरु तसजयना गनुयपने । 

२०. तनवायहमखुी कृवष कार्य ि घिेल ुश्रम, खासगिी मवहलाहरुले गने घिेल ुकामलाई पतन िोजगािीको 
परिभाषातभर ल्र्ाउन ु पने ि र्ी कार्यहरुका लातग पतन व्र्ावसावर्क सीप प्रदान गने गिी 
पाठ्यिम िजुयमा गने सिंभावनाको खोजी गनुयपने। 
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सन्त्दभय साम्ीहरु 
प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७०)। इशन्त्जतनर्रिङ्ग िथा स्वास्थ्र् ववषर्मा 
आवश्र्क जनशशक्तको प्रक्षपेण।सानोद्वठमी, भक्तपिु। प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्।  

प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७३)। श्रम बजाि सवेक्षण २०७२:उभदो 
प्राववतिक जनशशक्तको माग पवहचान।सानोद्वठमी, भक्तपिु। प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद्।  

प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्  (२०७५)। सीपको माग पवहचान सम्वन्त्िी अध्र्र्न 
२०७५। सानोद्वठमी, भक्तपिु। प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्। 

अथय मन्त्रालर् (२०६७)।आतथयक सवेक्षण २०६६-६७।तसिंहदिवाि काठमाण्डौ। नेपाल सिकाि, अथय 
मन्त्रालर्। 

अथय मन्त्रालर् (२०७७)।आतथयक सवेक्षण २०७६-७७।तसिंहदिवाि काठमाण्डौ। नेपाल सिकाि, अथय 
मन्त्रालर्। 

केशन्त्रर् िथ्र्ाङ्क ववभाग (२०५४)।नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षण, २०५४।थापाथली काठमाण्डौ ।केशन्त्रर् 
िथ्र्ाङ्क ववभाग । 

केशन्त्रर् िथ्र्ाङ्क ववभाग (२०६४)।नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षण, २०६४।थापाथली काठमाण्डौ ।केशन्त्रर् 
िथ्र्ाङ्क ववभाग । 

केशन्त्रर् िथ्र्ाङ्क ववभाग (२०७६)।आतथयक गणना, २०७६।थापाथली काठमाण्डौ ।केशन्त्रर् िथ्र्ाङ्क 
ववभाग । 

केशन्त्रर् िथ्र्ाङ्क ववभाग (२०७६)।नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षण, २०६४।थापाथली काठमाण्डौ ।केशन्त्रर् 
िथ्र्ाङ्क ववभाग। 

द्वदगो िथा सम्मातनि िोजगािीका लातग सीप परिर्ोजना  (२०७६)।प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा 
एवम ्िातलम क्षेरको सीप नक्साङ्कन प्रतिवेदन (प्रदेश निं १)।सानोद्वठमी भक्त्तपिु। द्वदगो िथा सम्मातनि 
िोजगािीकालातग सीप परिर्ोजना । 

प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७७)।आिािभिू िथा मध्र्म स्ििीर् प्राववतिक 
जनशशक्त प्रक्षेपणका लातग गद्वठि कार्यटोलीको प्रतिवेदन ।प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद् । 
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प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०६६)। प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम एक झलक। सानोद्वठमी भक्तपिु ।प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्। 

प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७०) । प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्
िातलम एक झलक। सानोद्वठमी भक्तपिु ।प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद्। 

प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७५) । प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क 
िातलम परिषद्, वावषयक प्रतिवेदन। सानोद्वठमी भक्तपिु ।प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद्। 

प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम परिषद् (२०७६) । प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क 
िातलम परिषद्, वावषयक प्रतिवेदन। सानोद्वठमी भक्तपिु ।प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िातलम 
परिषद्। 

िोजगाि ववभाग (२०७६)।वावषयक प्रगति प्रतिवेदन, २०७५।तसिंहदिवाि, काठमाण्डौ । 

ववश्व स्वास्थ्र् सिंगठन (२०६६). Health Workforce, infrastructure and essential medician. 
https://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table6.pdf ( visiting date- October 5, 2020) 

िावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग (२०४८)। आठौं पञ्चववषयर् र्ोजना २०४८/४९-२०५२/५३।तसिंहदिवाि, 
काठमाण्डौ । िावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग। 

िावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग (२०७६)। चौिौं पञ्चववषयर् र्ोजना २०७६/७७-२०८०/८१।तसिंहदिवाि, 
काठमाण्डौ । िावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग। 

शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर् (२०७६)।प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क शशक्षा एवम ्िातलम एकीकृि 
वावषयक प्रतिवेदन २०७६।तसिंहदिवाि काठमाण्डौ । शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्रालर्। 

शशक्षा ववज्ञान िथा प्रववतिक मन्त्रालर्, स्कील्स कार्यिम (२०७६)। सदूुिपशिम प्रदेश सीप नक्साङ्कन 
सवेक्षण २०७६।तसिंहदिवाि,काठमाण्डौ ।शशक्षा ववज्ञान िथा प्रववतिक मन्त्रालर्, स्कील्स कार्यिम, 

सदूुिपशिम प्रदेश सिकाि। 

सिंस्कृति पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न मन्त्रालर् (२०७६)। पर्यटन िथ्र्ाङ्क २०७६। तसिंहदिवाि 
काठमाण्डौ। नेपाल सिकाि, सिंस्कृति पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न मन्त्रालर्। 

स्वास्थ्र् मन्त्रालर् (२०७१)। िावष्ट्रर् स्वास्थ्र् नीति २०७१।िामशाहपथ काठमाण्डौ। नेपाल सिकाि, 
स्वास्थ्र् मन्त्रालर्। 
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स्वास्थ्र् मन्त्रालर्। 
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अन्त्र् सन्त्दभय साम्ीहरु: 
िाव�र् िथ्थाङ्क ववभागबाट सम्पन्न नेपाल श्रमशशक्त सवेक्षणको सूक्ष्म िथ्र्ाङ्कको वव्षेण 

प्राववतिक शशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिषद्को सिंस्थाहरुको ववविण सवहिको प्रशासतनक िथ्र्ाङ्कको 
वव्षेण 

िाव�र् सीप पिीक्षण सतमतिको प्रशासतनक िथ्थाङ्कहरुको वव्षेण 

नेपाल मेतडकल काउशन्त्सलको आतिकारिक वेवसाइट 

नेपाल प्र्ािामेतडकल काउशन्त्सलको आतिकारिक वेवसाइट 

नेपाल नतसयङ्ग काउशन्त्सलको आतिकारिक वेवसाइटको वव्षेण 
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सीप नक्साङ्कन 
लामो अवधिको कार्यक्रमहरुको भनाय क्षमता (मलुकुभर) 

लामो अवधिको कार्यक्रमहरुको भनाय क्षमता प्रदेश नं. १ 

लामो अवधिको कार्यक्रमहरुको भनाय क्षमता प्रदेश नं. २ 

लामो अवधिको कार्यक्रमहरुको भनाय क्षमता बागमती प्रदेश 

लामो अवधिको कार्यक्रमहरुको भनाय क्षमता गण्डकी प्रदेश 

लामो अवधिको कार्यक्रमहरुको भनाय क्षमता लमु्बबनी प्रदेश  

लामो अवधिको कार्यक्रमहरुको भनाय क्षमता कर्ायली प्रदेश 

लामो अवधिको कार्यक्रमहरुको भनाय क्षमता सदूुरपम्िम प्रदेश 

श्रमबजारमा कार्यरत जनशम्िको क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत वववरर् 

सीप तहगत प्राववधिक जनशम्ि प्रदेश नं. १ 

सीप तहगत प्राववधिक जनशम्ि प्रदेश नं. २ 

सीप तहगत प्राववधिक जनशम्ि बागमती प्रदेश 

सीप तहगत प्राववधिक जनशम्ि गण्डकी प्रदेश 

सीप तहगत प्राववधिक जनशम्ि लमु्बबनी प्रदेश 

सीप तहगत प्राववधिक जनशम्ि कर्ायली प्रदेश 
सीप तहगत प्राववधिक जनशम्ि सदूुरपम्िम प्रदेश 
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अनसूुचीहरु 
अनसूुची १: सीपको िहगि व्र्ाख्र्ा  

 International Standard Classification of Occpations  (ISCO-08) अनसुार 
सीपको तहगत व्याख्या  

तसप 
िह 

 

ब्र्ाख्र्ा 

१ सीप िह १ मा मखु्र् गिेि सिल वकतसमको तनर्तमि मानतसक िथा शािीरिक कामहरू पदयछन ्। 
र्स्िा काम गनय हािले तनर्तमि चलाउन ेसामानहरू प्रर्ोग गनुयपने हनु्त्छ । सामान्त्र् ववद्यिुीर् उपकिण 
वा वेल्चा, कोदालो, भ्र्ाकुम शल्कनि आद्वद जस्िा सामानहरू चलाएि र्स्िा कामहरू गरिन्त्छ । सफा 
गने, खने्न, उचाल्न,े सामानहरू ओसाने हािले छाने्न, सोहोने, जम्मा गने, र्न्त्र तबवहन सवािी सािन 
चलाउन,े फलफूल वटप्न,े ििकािी वटप्ने आद्वद कामहरू र्ो िहमा पदयछन ्। 

र्ो िहको काम गनय शिीिको शशक्त खचय गनुयपने हनु सक्छ।र्स्िो कामको लातग साक्षििा वा सामान्त्र् 
वहसावको आवश्र्किा पनय सक्दछ।िि कामको मखु्र् भाग चावहाँ हुाँदैन।केहीकामको लातग छोटो 
समर्को कार्यकालीन िातलमको आवश्र्किा पनय सक्दछ ।कार्ायलर् सफा गने, ढुवानी गने, बगैचामा 
काम गने, सहार्क भान्त्छे र्स अन्त्ििगि पदयछन।् 

२ सीप िह िह २ मा मखु्र् रूपमा मेशीन िथा ववद्यिुीर् र्न्त्र चलाउने कामहरू जस्िै सवािी सािन 
चलाउन,े मेशीन िथा ववद्यिुीर् सामानको ममयि िथा सिंभाि, सूचना सिं्ह िथा व्र्वस्थापन पदयछन।् 
सीप िह २ अनसुािको काम गनयकोलातग सामान्त्र् रूपमा पढ्न ि लेख्न िाम्रिी जानु्न पदयछ । सिुक्षा 
िथा अन्त्र् तनदेशशकाहरू पढ्न जान ुपदयछ ि गिेको कामको िाम्रो िेकडय िाख्न सक्ने हनुपुदयछ । र्ो 
िहको काम गदाय िेिै जसो िाम्रो लेखपढ गनय ि वहसाब वकिाब िाख्न सक्ने हनुकुो साथै पािस्परिक 
रूपमा कामसाँग सम्बशन्त्िि ववषर्लाई िाम्रोसाँग बझु्न ि बझुाउन सक्ने क्षमिा िाख्न ुपदयछ । साथै 
तनदेशशका िथा तनर्म ववतनर्ममा तनपणु हनु ुपदयछ । 

सीप िह २ को क्षमिा माध्र्तमक िहको पढाई पतछ प्राप्त हनु्त्छ भने्न अपेक्षा गरिएको छ । िि 
कतिपर् र्स्िा कामको लातग ववशषे व्र्ावसावर्क िातलमको आवश्र्किा पतन पनय सक्दछ । कतिपर् 
अवस्थामा अनभुव ि कार्यकालमा प्राप्त गिेको िातलमले औपचारिक शशक्षालाई प्रतिस्थापन पतन गनय 
सक्दछ । बस ड्राइभि, कार्ायलर् सशचवहरू, लेखापालहरू, लगुा तसलाउन,े पसलमा काम गने 
सहार्कहरू, केश काकने बनाउन,े भवनहरूमा ववद्यिु जडान गने, मोटि ममयि गने जस्िा मातनसहरू 
र्सतभर पदयछन ्। 

३ तसप िह ३ मा काम गनयको लातग जवटल समस्र्ाको समािान गने ि तनणयर् गनय सक्ने क्षमिा हनु ु
पदयछ । र्सको लातग खास कामको ववषर्साँग सम्बशन्त्िि प्रविmर्ागि िथा व्र्वहारिक ज्ञानको 
आवश्र्किा पदयछ । पेशागि व्र्शक्तको सहर्ोगको लातग प्राववतिक कार्यहरू गनय सक्न ुपदयछ ।र्स्िो 
काम गनयको लातग उच्च स्ििको लेखाई पढाई वहसाब ि पािस्परिक सम्बन्त्ि स्थापना गने क्षमिा हनु 
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आवश्र्क छ । जवटल वकतसमको तलशखि दस्िावेजहरू बझु्ने, रिपोटयहरू िर्ाि गने िथा अप्ठेिो 
अवस्थामा पतन िाम्रिी सिंचाि गनय सक्न ुपदयछ । 

 र्ो सीप प्राप्त गनय १ देशख ३ वषय सम्मको उच्च शशक्षा हातसल गने ि कार्य अनभुव ि कार्यकालीन 
िातलम आवश्र्क पनय सक्दछ । र्स्िो कामको केवह उदाहिणको रूपमा, ल्र्ाव प्राववतिज्ञहरू, कानूनी 
सशचवहरू, व्र्ापाि प्रतितनतिहरू, िेतडर्ो्ाफिहरू, कम्र्टुि सहार्क प्राववतिज्ञहरू, रिकतडयङ्ग गने 
प्राववतिज्ञहरू आद्वद पदयछन ्। 

 

४ सीप िह ४ मा जवटल समस्र्ाहरूको बीचमा तनणयर् तलन सक्ने क्षमिा भएका व्र्ापक सैिाशन्त्िक 
िथा व्र्ावहारिक ज्ञान भएका ववशषेज्ञहरू पदयछन ्। र्सकोलातग उच्चस्ििको पढाई लेखाई ि वहसाब 
गने क्षमिा आवश्र्क पनुयको साथै उच्चस्ििको पािस्परिक सम्बन्त्ि स्थापना गनय सक्ने खवुी आवश्र्क 
पदयछ । वकिाब िथा मेतडर्ामा भएका जवटल वकतसमका ववषर्वस्ि ुबझुी प्रतिवेदनहरू िर्ाि गिेि 
प्रस्ििु गनय सक्न ुपदयछ । 

र्स्िो काम गनयको लातग ३ देशख ६ वषयको उच्च शशक्षा हातसल गनय आवश्र्क पदयछ भने कार्यकालीन 
िातलम, अनभुव ि थप औपचारिक शशक्षाको आवश्र्किा पनय सक्दछ । र्स्िो काम प्रवेशकोलातग 
प्रार् िोवकएको ववषर्मा उच्च शशक्षा िहको औपचारिक शशक्षा प्राप्त गिेको हनु ुपदयछ । उदाहिणको 
रूपमा तसप िह ४ मा बजाि व्र्वस्थापकहरू, तबिी प्रबन्त्िकहरू, तसतभल इशन्त्जतनर्ि, कम्प्र्टुि तसस्टम 
एनातलस्ट आद्वद पदयछन ्। 
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िथा व्र्ावहारिक ज्ञान भएका ववशषेज्ञहरू पदयछन ्। र्सकोलातग उच्चस्ििको पढाई लेखाई ि वहसाब 
गने क्षमिा आवश्र्क पनुयको साथै उच्चस्ििको पािस्परिक सम्बन्त्ि स्थापना गनय सक्ने खवुी आवश्र्क 
पदयछ । वकिाब िथा मेतडर्ामा भएका जवटल वकतसमका ववषर्वस्ि ुबझुी प्रतिवेदनहरू िर्ाि गिेि 
प्रस्ििु गनय सक्न ुपदयछ । 

र्स्िो काम गनयको लातग ३ देशख ६ वषयको उच्च शशक्षा हातसल गनय आवश्र्क पदयछ भने कार्यकालीन 
िातलम, अनभुव ि थप औपचारिक शशक्षाको आवश्र्किा पनय सक्दछ । र्स्िो काम प्रवेशकोलातग 
प्रार् िोवकएको ववषर्मा उच्च शशक्षा िहको औपचारिक शशक्षा प्राप्त गिेको हनु ुपदयछ । उदाहिणको 
रूपमा तसप िह ४ मा बजाि व्र्वस्थापकहरू, तबिी प्रबन्त्िकहरू, तसतभल इशन्त्जतनर्ि, कम्प्र्टुि तसस्टम 
एनातलस्ट आद्वद पदयछन ्। 
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अनसूुची २: लामो अवतिका कार्यिमहरुको भनाय क्षमिा  

प्रदेश शजल्ला 
भनाय क्षमिा 

कुल कृवष इशन्त्जतनर्रिङ्ग स्वास्थ्र् पर्यटन अन्त्र् 

प्रदेश निं. १ 

िाप्लेजङु्ग ३५२ 160 192 _ _ _ 
पााँचथि १७६ 40 136 _ _ _ 
इलाम ६६४ 360 144 120 40  
झापा २५६८ 440 1248 880 _ _ 
सिंखवुासभा ४५६ 280 96 80 _ _ 
िेह्रथमु १६० 160 - _ _ _ 
िनकुटा ७०२ 240 272 _ _ _ 
भोजपिु ४९६ 400 96 _ _ _ 
मोिङ्ग ३१४४ 520 1304 1280 _ 40 
सनुसिी २३५२ 160 1432 720 _ 40 
सोलखुमु्व ु ३२८ 240 48 40 _ _ 
खोटाङ्ग ६२४ 400 224  _ _ 
ओखलढुङ्गा ६९२ 360 232 100 _ _ 
उदर्पिु ८९६ 240 416 240 _  
प्रदेश निं. १ १३६१० 4000 5840 3650 40 80 

प्रदेश निं. २ 

सप्तिी  १८१२ 120 1032 660 _ _ 
तसिाहा १९०४ 440 1064 400 _ _ 
िनषुा २७९२ 240 1472 1040 _ 40 
महोत्तिी १५७६ 400 976 160 40 _ 
सलायही १३०० 320 880 100 _ _ 
िौटहट १३२४ 240 864 220 _ _ 
वािा ९०४ 480 384 40 _ _ 
पसाय १४१० 360 600 450 _ _ 
प्रदेश निं. २ १३०२२ 2600 7272 3070 40 40 

बागमिी प्रदेश 

दोलखा १३३६ 560 576 200 _ _ 
िामेछाप ६०० 200 400  _ _ 
तसन्त्िलुी ११३६ 640 416 80 _ _ 
तसन्त्िपुाल्चोक ८७६ 320 496  _ _ 
िसवुा १६८ 80 88  _ _ 
नवुाकोट ५१२ 280 192 40 _ _ 
िाद्वदङ्ग ८०० 480 280 40 _ _ 
काभ्रपेलान्त्चोक १३२० 440 640 200 40  
भक्त्तपिु १२१६ 120 456 600  40 
काठमाण्डौ ७२३९ 560 2569 3910 120 80 
लतलिपिु २६२० 200 1200 1100 80 40 
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प्रदेश शजल्ला 
भनाय क्षमिा 

कुल कृवष इशन्त्जतनर्रिङ्ग स्वास्थ्र् पर्यटन अन्त्र् 
मकवानपिु १४८० 720 560 200   
शचिवन ४१५० 1040 1528 1422 120 40 
बागमिी प्रदेश २३४५३ 5640 9401 7852 360 200 

गण्डकी प्रदेश 

गोिखा १११२ 640 392 80 _ _ 
मनाङ ४० 40   _ _ 
लमजङु्ग ८०८ 320 488  _ _ 
कास्की १९८८ 440 608 740 120 80 
िनहुाँ १२०८ 600 488 120 _ _ 
स्र्ाङ्जा १०८० 440 600 40 _ _ 
नवलपिासी 
ससु्िा पूवय 

११०८ 320 448 340 _ _ 

मसु्िाङ्ग २५८ 120 48 40 50  
म्र्ाग्दी ३८४ 200 184  _ _ 
बाग्लङु्ग ८३० 360 280 190 _ _ 
पवयि २९६ 200 96  _ _ 
गण्डकी प्रदेश ९११२ 3680 3632 1550 170 80 

लशुम्बनी प्रदेश 

पाल्पा १५०२ 680 512 310 _ _ 
गशुल्म ७२८ 320 328 80 _ _ 
अघायखाची ६०० 280 280 40 _ _ 
रुपन्त्देही ३४१० 440 1760 1170 _ 40 
कवपलवस्ि ु ११६८ 320 608 240 _ _ 
रुकुम पूवय २०८ 120 88  _ _ 
िोल्पा ८३२ 560 272  _ _ 
प्रू्ठान ६३२ 320 232 80 _ _ 
दाङ्ग ३५७२ 1324 1588 580 40 40 
बााँके २५९२ 360 1142 1050 _ 40 
बद्वदयर्ा १६९४ 1000 544 150 _ _ 
नवलपिासी 
पशिम 

४३२ 120 272 40 _ _ 

लशुम्बनी प्रदेश १७३७० 5844 7626 3740 40 120 

कणायली प्रदेश 

सल्र्ान ९९२ 760 192 40 _ _ 
हमु्ला २९६ 200 96  _ _ 
मगु ु ५२८ 360 168  _ _ 
डोल्पा ३१२ 120 192  _ _ 
कालीकोट ६२४ 360 264  _ _ 
जमु्ला १२४८ 760 368 120 _ _ 
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प्रदेश शजल्ला 
भनाय क्षमिा 

कुल कृवष इशन्त्जतनर्रिङ्ग स्वास्थ्र् पर्यटन अन्त्र् 
मकवानपिु १४८० 720 560 200   
शचिवन ४१५० 1040 1528 1422 120 40 
बागमिी प्रदेश २३४५३ 5640 9401 7852 360 200 

गण्डकी प्रदेश 

गोिखा १११२ 640 392 80 _ _ 
मनाङ ४० 40   _ _ 
लमजङु्ग ८०८ 320 488  _ _ 
कास्की १९८८ 440 608 740 120 80 
िनहुाँ १२०८ 600 488 120 _ _ 
स्र्ाङ्जा १०८० 440 600 40 _ _ 
नवलपिासी 
ससु्िा पूवय 

११०८ 320 448 340 _ _ 

मसु्िाङ्ग २५८ 120 48 40 50  
म्र्ाग्दी ३८४ 200 184  _ _ 
बाग्लङु्ग ८३० 360 280 190 _ _ 
पवयि २९६ 200 96  _ _ 
गण्डकी प्रदेश ९११२ 3680 3632 1550 170 80 

लशुम्बनी प्रदेश 

पाल्पा १५०२ 680 512 310 _ _ 
गशुल्म ७२८ 320 328 80 _ _ 
अघायखाची ६०० 280 280 40 _ _ 
रुपन्त्देही ३४१० 440 1760 1170 _ 40 
कवपलवस्ि ु ११६८ 320 608 240 _ _ 
रुकुम पूवय २०८ 120 88  _ _ 
िोल्पा ८३२ 560 272  _ _ 
प्रू्ठान ६३२ 320 232 80 _ _ 
दाङ्ग ३५७२ 1324 1588 580 40 40 
बााँके २५९२ 360 1142 1050 _ 40 
बद्वदयर्ा १६९४ 1000 544 150 _ _ 
नवलपिासी 
पशिम 

४३२ 120 272 40 _ _ 

लशुम्बनी प्रदेश १७३७० 5844 7626 3740 40 120 

कणायली प्रदेश 

सल्र्ान ९९२ 760 192 40 _ _ 
हमु्ला २९६ 200 96  _ _ 
मगु ु ५२८ 360 168  _ _ 
डोल्पा ३१२ 120 192  _ _ 
कालीकोट ६२४ 360 264  _ _ 
जमु्ला १२४८ 760 368 120 _ _ 
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प्रदेश शजल्ला 
भनाय क्षमिा 

कुल कृवष इशन्त्जतनर्रिङ्ग स्वास्थ्र् पर्यटन अन्त्र् 
जाजिकोट ६२४ 400 224  _ _ 
दैलेख १२७२ 920 312 40 _ _ 
सूखेि २६४८ 1240 1168 240 _ _ 
रुकुम पशिम ७९२ 560 232  _ _ 
कणायली प्रदेश ९३३६ 5680 3216 440 _ _ 

सदूुिपशिम प्रदेश 

वाजिुा ५७६ 400 176  _ _ 
बझाङ्ग ९३६ 600 336  _ _ 
अछाम ११२८ 680 448  _ _ 
डोटी ९०२ 520 322 60 _ _ 
कैलाली  ३०४० 1240 1040 680 40 40 
दाच ुयला ९२० 520 400    
बैिडी १५०४ 920 544 40 _ _ 
डडेल्ििुा ७७६ 480 216 80 _ _ 
किं चनपिु २३०२ 1320 672 270 _ 40 
सदूुिपशिम 
प्रदेश 

१२०८४ 6680 4154 1130 40 80 
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अनसूुची ३: श्रमबजािमा कार्यिि जनशशक्तको  शजल्लागि ववविण  

शजल्ला 
सीप िहगि प्राववतिक जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 

िाप्लेजङु्ग 17,092 35648 1060 112 53912 

पााँचथि  48,776 26673 1141 596 77185 

इलाम 88,908 34020 2018 1202 126149 

झापा 158,838 85506 8316 989 253648 

मोिङ्ग 156,202 116270 11583 1046 285101 

सनुसिी 96,599 90200 9933 714 197446 

िनकुटा 62,452 16980 1165 103 80700 

िेह्रथमु 40,556 8490 693 47 49786 

सिंखवुासभा 71,360 8893 590 60 80903 

भोजपिु 78,729 6186 773 40 85729 

सोलखुमु्व ु 44,475 7068 732 24 52299 

ओखलढुङ्गा 55,561 7229 904 49 63742 

खोटाङ्ग 76,257 8449 568 32 85305 

उदर्पिु 95,415 15023 2142 174 112754 

सप्तिी 141,792 51588 4598 344 198321 

तसिाहा 127,846 49925 3422 226 181419 

िनषुा 130,538 38103 4641 331 173613 

महोत्तिी 89,301 47791 4421 320 141833 

सलायही 111,703 67236 4455 368 183762 

तसन्त्िलुी 102,653 14157 1371 72 118253 

िामेछाप 79,273 8397 1146 32 88848 

दोलखा 75,458 7812 1192 101 84563 

तसन्त्िपुाल्चोक 117,709 14028 1668 129 133534 

काभ्रपेलान्त्चोक 116,126 31059 3314 130 150629 

लतलिपिु 39559 64426 16133 878 120996 

भक्त्तपिु 37198 40983 7344 397 85922 

काठमाण्डौ 59174 173838 60945 4492 298449 

नवुाकोट 98646 18943 1299 35 118923 

िसवुा 15877 2301 335 12 18525 

िाद्वदङ्ग 122044 21982 1811 64 145902 

मकवानपिु 125896 34218 3750 195 164059 



;Lk gS;f°g sfo{6f]nLsf] k|ltj]bg– @)&&

94 

 

अनसूुची ३: श्रमबजािमा कार्यिि जनशशक्तको  शजल्लागि ववविण  

शजल्ला 
सीप िहगि प्राववतिक जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 

िाप्लेजङु्ग 17,092 35648 1060 112 53912 

पााँचथि  48,776 26673 1141 596 77185 

इलाम 88,908 34020 2018 1202 126149 

झापा 158,838 85506 8316 989 253648 

मोिङ्ग 156,202 116270 11583 1046 285101 

सनुसिी 96,599 90200 9933 714 197446 

िनकुटा 62,452 16980 1165 103 80700 

िेह्रथमु 40,556 8490 693 47 49786 

सिंखवुासभा 71,360 8893 590 60 80903 

भोजपिु 78,729 6186 773 40 85729 

सोलखुमु्व ु 44,475 7068 732 24 52299 

ओखलढुङ्गा 55,561 7229 904 49 63742 

खोटाङ्ग 76,257 8449 568 32 85305 

उदर्पिु 95,415 15023 2142 174 112754 

सप्तिी 141,792 51588 4598 344 198321 

तसिाहा 127,846 49925 3422 226 181419 

िनषुा 130,538 38103 4641 331 173613 

महोत्तिी 89,301 47791 4421 320 141833 

सलायही 111,703 67236 4455 368 183762 

तसन्त्िलुी 102,653 14157 1371 72 118253 

िामेछाप 79,273 8397 1146 32 88848 

दोलखा 75,458 7812 1192 101 84563 

तसन्त्िपुाल्चोक 117,709 14028 1668 129 133534 

काभ्रपेलान्त्चोक 116,126 31059 3314 130 150629 

लतलिपिु 39559 64426 16133 878 120996 

भक्त्तपिु 37198 40983 7344 397 85922 

काठमाण्डौ 59174 173838 60945 4492 298449 

नवुाकोट 98646 18943 1299 35 118923 

िसवुा 15877 2301 335 12 18525 

िाद्वदङ्ग 122044 21982 1811 64 145902 

मकवानपिु 125896 34218 3750 195 164059 
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शजल्ला 
सीप िहगि प्राववतिक जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 

िौटहट 112768 46207 3520 159 162654 

वािा 110845 64385 4443 234 179905 

पसाय 78744 56266 4889 495 140394 

शचिवन 126219 53835 7070 605 187729 

गोिखा 104507 12457 1448 143 118555 

लमजङु्ग 54475 9761 862 49 65147 

िनहुाँ 95676 14436 2229 149 112490 

श्र्ाङ्जा 96679 14435 1568 78 112760 

कास्की 62064 44240 9123 465 115893 

मनाङ 1893 460 266 2 2621 

मसु्िाङ्ग 4584 1139 336 6 6066 

म्र्ाग्दी 37918 8066 797 57 46838 

पवयि 47391 10375 881 32 58679 

बाग्लङु्ग 81008 13891 1363 46 96307 

गलु्मी 89651 22663 1611 73 113999 

पाल्पा 82471 16524 1906 71 100972 

नवलपिासी पवुय 97105 28873 2496 99 128573 

रुपन्त्देही 174296 67199 8483 368 250346 

कवपलवस्ि ु 135105 37090 2657 297 175149 

अघायखााँची 66956 16943 1242 33 85174 

प्रू्ठान 81721 12713 1110 43 95585 

िोल्पा 74470 8827 918 24 84238 

रुकुम पूवय 22872 3157 456 0 26485 

सल्र्ान 77938 9859 860 55 88711 

दाङ 137262 46621 3916 201 188000 

बााँके 92816 30983 5032 114 128945 

बद्वदयर्ा 122236 33825 2210 65 158336 

सखेुि 88166 26022 2909 152 117250 

दैलेख 84063 9797 1191 65 95116 

जाजिकोट 48316 7003 563 0 55882 

डोल्पा 10761 4374 234 7 15376 

जमु्ला 39100 5287 729 26 45142 
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शजल्ला 
सीप िहगि प्राववतिक जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 

कालीकोट 41422 8828 540 17 50807 

मगु ु 21475 1085 220 7 22787 

हमु्ला 18584 2433 363 6 21386 

बाजिुा 48334 3512 516 0 52361 

बझाङ्ग 68772 6678 722 17 76190 

अछाम 95125 7006 988 49 103169 

डोटी 68595 10520 1393 22 80530 

कैलाली 191762 50287 4695 224 246967 

किं चनपिु 126057 18382 2278 68 146784 

डडेल्ििुा 47320 9344 849 45 57559 

बैिडी 79163 11033 1121 31 91349 

दाच ुयला 43006 5377 924 32 49339 

नवलपिासी पशिम 91502 31441 2143 117 125202 

रुकुम पशिम 36708 4845 376 8 41938 

कुल 6199911 2061903 257908 18166 8537888 
 
स्रोिः िावष्ट्रर् जनगणना २०६८, सकु्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेण 
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शजल्ला 
सीप िहगि प्राववतिक जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 

कालीकोट 41422 8828 540 17 50807 

मगु ु 21475 1085 220 7 22787 

हमु्ला 18584 2433 363 6 21386 

बाजिुा 48334 3512 516 0 52361 

बझाङ्ग 68772 6678 722 17 76190 

अछाम 95125 7006 988 49 103169 

डोटी 68595 10520 1393 22 80530 

कैलाली 191762 50287 4695 224 246967 

किं चनपिु 126057 18382 2278 68 146784 

डडेल्ििुा 47320 9344 849 45 57559 

बैिडी 79163 11033 1121 31 91349 

दाच ुयला 43006 5377 924 32 49339 

नवलपिासी पशिम 91502 31441 2143 117 125202 

रुकुम पशिम 36708 4845 376 8 41938 

कुल 6199911 2061903 257908 18166 8537888 
 
स्रोिः िावष्ट्रर् जनगणना २०६८, सकु्ष्म िथ्र्ाङ्क वव्षेण 
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अनसूुची ४:  कृवष िथा वन क्षरेमा कार्यिि जनशशक्तको पेशागि ववविण 

कृवष िथा वन के्षरका पेशाहरु 
सीपको िह 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 

कृवष िथा बन उत्पादन प्रवन्त्िक 0 0 0 2382 2382 

पश ुशचवकत्सक 0 0 0 1330 1330 

डाइवटतसर्न ि पोषण ववशेषज्ञ 0 0 0 1173 1173 

कृवष प्राववतिक 0 0 4148 0 4148 

वन प्राववतिक 0 0 2761 0 2761 

पश ुप्राववतिक ि सहार्क 0 0 6480 0 6480 
घिपालवुा जनावि ि जनावि िेखदेख 
कामदािहरू 0 552 0 0 552 

बाली ि ििकािी उत्पादक 0 197580 0 0 197580 
मालीहरु, बागवानी ि नसयिी 
उत्पादकहरु  0 11783 0 0 11783 

तमशश्रि बाली उत्पादक 0 57688 0 0 57688 

पशिुन ि दगु्ि उत्पादकहरू 0 434167 0 0 434167 

कुखिुा उत्पादक 0 163957 0 0 163957 

तनवायह माछापालक कृषकहरु 0 1988 0 0 1988 

अन्त्र् शशल्प ि सम्बशन्त्िि कामदािहरू 0 5649 0 0 5649 

तमशश्रि पश ुि बाली उत्पादक 0 31902 0 0 31902 

बन िथा िि ्सम्बन्त्िी कामदाि 0 5522 0 0 5522 

एक्वाकल्चि कामदािहरू 0 2495 0 0 2495 
अन्त्िदेशीर् ि िटीर् पानी माछा पालन 
गनेहरू 0 3606 0 0 3606 

तनवायह बाली वकसानहरू 0 19272 0 0 19272 

तनवायह पशपुालक वकसानहरू 0 4543 0 0 4543 
तनवायह तमशश्रि बाली िथा पशपुालक 
कृषकहरु 0 7653 0 0 7653 
तनवायह माछा पालन गनेहरू, 

शशकािीहरू, ट्र्र्ापिहरू ि भेलाहरू 0 8758 0 0 8758 
कसाईहरू, माछा ि अन्त्र् खाना 
िर्ािकिायहरू 0 17443 0 0 17443 

दगु्ि उत्पादन उत्पादकहरू 0 22495 0 0 22495 
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कृवष िथा वन क्षरेका पेशाहरु 
सीपको िह 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 

फल, ििकािी ि सम्बशन्त्िि 
सिंिक्षकहरू 0 26815 0 0 26815 

काठ सिंिक्षक 0 3195 0 0 3195 
Fumigators ि अन्त्र् कीट ि झाि 
तनर्न्त्रणकिायहरू 0 2003 0 0 2003 
मोबाइल फामय ि फोिेस्िी प्लान्त्ट 
अपिेटिहरू 0 31972 0 0 31972 

बालीनाली खेिका मजदिु 4381055 0 0 0 4381055 

पशपुालन  मजदिु 4271662 0 0 0 4271662 

तमशश्रि बाली ि पशपुालन खेिालाहरू 538656 0 0 0 538656 

बगैचा ि बागवानी मजदिुहरू 11672 0 0 0 11672 

बन कामदािहरु 16692 0 0 0 16692 

मत्स्र्पालन ि एक्वाकल्चि मजदिुहरू 11885 0 0 0 11885 

  9231622 1061035 13388 4885 10310929 
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अनसूुची ५: इशन्त्जतनर्रिङ्ग साँग सम्वशन्त्िि पेसाका कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तहरु 
 

इशन्त्जतनर्रिङ्ग सम्वशन्त्िि पेशा 
श्रम बजािमा कार्यिि जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ३ कुल 
पर्ायविण सिंिक्षण पेशाववद्हरु 0 0 0 523 523 
तसतभल ईशन्त्जतनर्िहरु 0 0 0 5896 5896 
मेकातनकक ईशन्त्जतनर्िहरु 0 0 0 1156 1156 
खानी ईशन्त्जतनर्िहरू, िािकुमी ि 
सम्बशन्त्िि पेशेविहरू 0 0 0 666 666 
ववद्यिु ईशन्त्जतनर्िहरु 0 0 0 1192 1192 
दिुसिंचाि ईशन्त्जतनर्िहरु 0 0 0 2433 2433 
्ावफक ि मशल्टमेतडर्ा तडजाइनि 0 0 0 395 395 
सूचना प्रववति प्रशशक्षकहरू 0 0 0 4458 4458 
सनाटवेर्ि डेभलपिहरु 0 0 0 461 461 
एशप्लकेशन प्रोगामहरु 0 0 0 592 592 
कम्प्रू्टि नेटवकय  सम्बन्त्िी पेशाववद्हरु 0 0 0 401 401 
दृश्र् कलाकािहरु 0 0 0 2643 2643 
तसतभल ईशन्त्जतनर्िका प्राववतिकहरु 0 0 15356 0 15356 
ईलेशक्टकल ईशन्त्जतनर्िका प्राववतिकहरु 0 0 2721 0 2721 
मेकातनकल ईशन्त्जतनर्िका प्राववतिकहरु 0 0 2275 0 2275 
अन्त्र्र उल्लेख नभएका भौतिक ि 
ईशन्त्जतनर्रििंग ववज्ञान प्राववतिकहरु 0 0 560 0 560 
खानी सम्बन्त्िी सपुिभाइजिहरु 0 0 1109 0 1109 
उत्पादन उद्योगका सपुिभाइजि 0 0 5356 0 5356 
तनमायणका सपुिभाइजि 0 0 14177 0 14177 
ववद्यिु उत्पादन प्लान्त्टका अपिेटिहरु 0 0 1410 0 1410 
पेिोतलर्म िथा प्रकृतिक ग्र्ााँस 
प्रशोिन प्लान्त्टका अपिेटिहरु 0 0 24 0 24 
हवाईजहाज उडान तनर्न्त्रकहरु 0 0 805 0 805 
मेतडकल सम्बन्त्िी वस्ि ुिथा उपचािमा 
प्रर्ोगहनुे उपकिण चलाउने 
प्राववतिकहरु 0 0 9472 0 9472 
सूचना िथा सिंचाि सम्बन्त्िी 
प्राववतिकहरु 0 0 4884 0 4884 
सूचना ि सिंचाि प्रववति प्रर्ोगकिाय 
सहर्ोग प्राववतिक 0 0 1277 0 1277 
कम्प्रू्टि नेटवकय  ि प्रणाली 
प्राववतिकहरू 0 0 7741 0 7741 
प्रसािण ि अतडर्ोदृश्र् प्राववतिकहरू 0 0 1966 0 1966 



;Lk gS;f°g sfo{6f]nLsf] k|ltj]bg– @)&&

100 

 

 
इशन्त्जतनर्रिङ्ग सम्वशन्त्िि पेशा 

श्रम बजािमा कार्यिि जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ३ कुल 
दूिसिंचाि ईशन्त्जतनर्रिङ्ग प्राववतिकहरु 0 0 1103 0 1103 
टेतलफोन शस्वचबोडय अपिेटिहरू 0 521 0 0 521 
घि तनमायणकिायहरु 0 102371 0 0 102371 
ईंट्टा टार्ल ि िि ्सम्बशन्त्िि 
कामदािहरू 0 90612 0 0 90612 
ढुङ्गा सम्बन्त्िी काम गने कामदािहरु 0 126263 0 0 126263 
किं िीट िथा तसमेन्त्टको प्ला�ि 
सम्बशन्त्िि काम गने कामदािहरू 0 64140 0 0 64140 
काठ ि जडान सम्बन्त्िी काम गने 
कामदािहरु 0 156602 0 0 156602 
अन्त्र्र उल्लेख नभएका भवन फे्रम ि 
िि ्सम्बन्त्िी काम गने कामदािहरु 0 5026 0 0 5026 
भईुमा टार्ल िथा अन्त्र् बस्ि ुछाप्ने 
कामदािहि 0 7609 0 0 7609 
प्ला�ि सम्बन्त्िी कामदािहरु 0 26298 0 0 26298 
शशशा काकने कामदािहरु 0 1438 0 0 1438 
प्लम्बि ि पाईप जडान सम्बशन्त्ि काम 
गने  0 16758 0 0 16758 
िङ्गिोगन ि िि ्सम्बन्त्िी काम गने 
कामदािहरु 0 39395 0 0 39395 
िाि ुपगाल्ने िथा खास वस्ि ुवनाउने 
कामदािहरु 0 2509 0 0 2509 
िािकुा साम्ी जडान िथा वफटगने 
कामदािहि 0 3725 0 0 3725 
िाि ुजोड्ने िथा आगाको ्वालाबाट 
िाि ुकाकने पगाल्ने कामदािहि 0 31671 0 0 31671 
िािकुा पािा बनाउने कामदािहरु 0 12254 0 0 12254 
िािकुा पािा िथा अन्त्र् िािलुाई 
आकाि द्वदने कामदािहि  0 1351 0 0 1351 
कामी टुल बनाउने ि िि ्सम्बन्त्िी 
कामदािहरु 0 22615 0 0 22615 
टुल बनाउने ि िि ्सम्बन्त्िी काम गने 
कामदािहरु 0 488 0 0 488 
िािकुो काम गनय मेशशन टुल सेवटङ्ग 
गने ि सञ्चालन गने कामदािहरु 0 3923 0 0 3923 
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श्रम बजािमा कार्यिि जनशशक्त 
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इशन्त्जतनर्रिङ्ग सम्वशन्त्िि पेशा 

श्रम बजािमा कार्यिि जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ३ कुल 
िािमुा पातलस गने, वपस्ने मेशशनको 
दााँि तिखो वनाउने िथा टुलको िाि 
तनकाल्ने कामदािहरु 0 869 0 0 869 
मोटिगाडी मेकातनक िथा ममयि गने 
तमस्त्रीहरु 0 35744 0 0 35744 
हवाईजहाजको ईशन्त्जन मेकातनक िथा 
ममयि गने तमस्त्रीहरु 0 572 0 0 572 
कृवष िथा औद्योतगक उपकिणका 
मेकातनकहरु िथा ममयि गने तमस्त्रीहरु 0 10080 0 0 10080 
साईकल िथा िि ्सम्बन्त्िी ममयि गने 
तमस्त्रीहरु 0 13509 0 0 13509 
साना उपकिण वनाउने िथा ममयि गने 
कामदािहरु 0 700 0 0 700 
ग्लास वनाउने, काकने वपस्ने ि सजाउने 
कामदािहरु 0 438 0 0 438 
काठका हस्िकला ि िि ्सम्बन्त्िी 
कामदािहि 0 42214 0 0 42214 
भवन बाईरिङ्ग गने ि िि ्सम्बन्त्िी 
ववद्यिुमा काम गने कामदािहरु 0 20767 0 0 20767 
ववद्यिु मेकातनकहरु ि वफटिहरु 0 3218 0 0 3218 
ववद्यिु उपकिण जडान गने ि ममयि 
गने कामदािहरु 0 9606 0 0 9606 
ववद्यिुीर् मेकातनकहरु िथा सेवा 
प्रदार्कहरु 0 6930 0 0 6930 
सूचना िथा सिंचाि प्रववतिक जडान गने 
ि सेवा प्रदान गने कामदािहरु 0 16281 0 0 16281 
खानी उत्खनन गने कामदािहरु 0 3448 0 0 3448 
खतनज िथा ढुङ्गा प्रशोिन गने र्न्त्रका 
अपिेटिहरु 0 7846 0 0 7846 
ईनाि खन्ने िथा प्वालपाने ि िि ्
सम्बन्त्िी काम गने कामदािहरु 0 3733 0 0 3733 
तसमेन्त्ट,ढुङ्गा िथा खतनज बस्ि ुउत्पादन 
गने मेशशन अप्रिेटहरु 0 406 0 0 406 
िाि ुप्रशोिन िथा सफागने प्लान्त्टको 
अपिेटिहरु 0 2508 0 0 2508 
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इशन्त्जतनर्रिङ्ग सम्वशन्त्िि पेशा 

श्रम बजािमा कार्यिि जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ३ कुल 
िासार्तनक सामान उत्पादन गने 
प्लान्त्ट िथा मेशीन अपिेटिहरु 0 2187 0 0 2187 
िविका सामान उत्पादन गने मेशीन 
अपिेटिहरु 0 564 0 0 564 
प्लाव�कका सामान उत्पादन गने 
मेशीन अपिेटिहरु 0 3649 0 0 3649 
कागजका सामान उत्पादन गने मेशीन 
अपिेटिहरु 0 1323 0 0 1323 
बनुाई ि बनुाई मेशशन अपिेटिहरु 0 784 0 0 784 
तसलाउने मेशीन अपिेटि 0 5878 0 0 5878 
कपडा सेिोपाने,िङ्ग लगाउन ेि सफागने  

मेशीन अपिेटि  0 431 0 0 431 
जतु्ता बनाउने ि िि ्सम्बन्त्िी मेशीन 
अपिेटि 0 1089 0 0 1089 
कपडा िनुे मेशीन अपिेटि 0 123 0 0 123 
भवुा िथा छाला िर्ाि गने मेशीन 
अपिेटि 0 2611 0 0 2611 
खाना िथा खानाका परिकाि बनाउने 
मेशीन अपिेटि 0 22921 0 0 22921 
पल्प िथा कागज बनाउने प्लान्त्ट 
अपिेटि 0 277 0 0 277 
काठ प्रशोिन प्लान्त्ट अपिेटि 0 10241 0 0 10241 
ग्लास िथा माटाका भाडा बनाउने 
प्लान्त्ट अपिेटि 0 1212 0 0 1212 
वाष्प इशन्त्जन िथा व्वाइलि अपिेटि 0 446 0 0 446 
प्र्ावकङ्ग,बोटतलङ्ग,लेभतलङ्ग मेशीन 
अपिेटि  0 7857 0 0 7857 
अन्त्र्र वगीकिण नगरिएका 
स्टेशनिी,प्लाण्ट ि मेशीन अपिेटि 0 9444 0 0 9444 
र्ान्त्रीक मेशीनिी जडान गने 
कामदािहरु 0 2921 0 0 2921 
ववद्यिु िथा ववद्यतुिर् उपकिण जडान 
गने कामदािहरु 0 19969 0 0 19969 
अन्त्र्र उल्लेख नगरिएका जडान गने 
कामदािहरु 0 1430 0 0 1430 
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इशन्त्जतनर्रिङ्ग सम्वशन्त्िि पेशा 

श्रम बजािमा कार्यिि जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ३ कुल 
िासार्तनक सामान उत्पादन गने 
प्लान्त्ट िथा मेशीन अपिेटिहरु 0 2187 0 0 2187 
िविका सामान उत्पादन गने मेशीन 
अपिेटिहरु 0 564 0 0 564 
प्लाव�कका सामान उत्पादन गने 
मेशीन अपिेटिहरु 0 3649 0 0 3649 
कागजका सामान उत्पादन गने मेशीन 
अपिेटिहरु 0 1323 0 0 1323 
बनुाई ि बनुाई मेशशन अपिेटिहरु 0 784 0 0 784 
तसलाउने मेशीन अपिेटि 0 5878 0 0 5878 
कपडा सेिोपाने,िङ्ग लगाउन ेि सफागने  

मेशीन अपिेटि  0 431 0 0 431 
जतु्ता बनाउने ि िि ्सम्बन्त्िी मेशीन 
अपिेटि 0 1089 0 0 1089 
कपडा िनुे मेशीन अपिेटि 0 123 0 0 123 
भवुा िथा छाला िर्ाि गने मेशीन 
अपिेटि 0 2611 0 0 2611 
खाना िथा खानाका परिकाि बनाउने 
मेशीन अपिेटि 0 22921 0 0 22921 
पल्प िथा कागज बनाउने प्लान्त्ट 
अपिेटि 0 277 0 0 277 
काठ प्रशोिन प्लान्त्ट अपिेटि 0 10241 0 0 10241 
ग्लास िथा माटाका भाडा बनाउने 
प्लान्त्ट अपिेटि 0 1212 0 0 1212 
वाष्प इशन्त्जन िथा व्वाइलि अपिेटि 0 446 0 0 446 
प्र्ावकङ्ग,बोटतलङ्ग,लेभतलङ्ग मेशीन 
अपिेटि  0 7857 0 0 7857 
अन्त्र्र वगीकिण नगरिएका 
स्टेशनिी,प्लाण्ट ि मेशीन अपिेटि 0 9444 0 0 9444 
र्ान्त्रीक मेशीनिी जडान गने 
कामदािहरु 0 2921 0 0 2921 
ववद्यिु िथा ववद्यतुिर् उपकिण जडान 
गने कामदािहरु 0 19969 0 0 19969 
अन्त्र्र उल्लेख नगरिएका जडान गने 
कामदािहरु 0 1430 0 0 1430 
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इशन्त्जतनर्रिङ्ग सम्वशन्त्िि पेशा 

श्रम बजािमा कार्यिि जनशशक्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ३ कुल 
भसूिहको काम गने िथा िि ्सम्बन्त्िी 
प्लाण्ट अपिेटि 0 3698 0 0 3698 
सामान उठाउन ेि िक अपिेटिहरु 0 3909 0 0 3909 
खानी तनमायण उत्पादन उद्योग ि 
र्ािार्ि क्षेरमा हािले कामगने 
कामदािहरु 50311 0 0 0 50311 
तसतभल ईशन्त्जतनर्रिङ्ग क्षेरमा हािले 
काम गने कामदािहरु 62494 0 0 0 62494 
भवन तनमायण क्षेरमा हािले काम गने 
कामदािहरु 293557 0 0 0 293557 
अन्त्र्र वगीकिण नगरिएका उत्पादन 
उद्योग क्षेरमा हािले काम गने 
कामदािहरु 35927 0 0 0 35927 
फोहोि सिंकलन िथा रिसाईशक्लङ्ग 
गनेकामदािहरु 10843 0 0 0 10843 
फोहोि छान्ने कामदािहरु 2929 0 0 0 2929 
  456061 997401 70233 20817 1544512 
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अनसूुची ६: स्वास्थ्र् क्षरेसाँग सम्वशन्त्िि पेसामा कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तहरु 

स्वास्थ्र् साँग सम्वशन्त्िि पेसा  
श्रम बजािमा कार्यिि जनशशक्त्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 
जनिल मेतडकल प्राशक्टसनहरु 0 0 0 8184 8184 

ववशेषज्ञ मेतडकल प्राशक्टसनहरु 0 0 0 4738 4738 

पिम्पिागि िथा सहार्क शचवकत्सा प्रदान गने 
पेशाववद्हरु 0 0 0 1552 1552 

प्र्ािामेतडकल प्राशक्टसनहरु 0 0 0 3874 3874 

दन्त्ि शचवकत्सकहरु 0 0 0 2421 2421 

औषति ववशेषज्ञहरु 0 0 0 2355 2355 

वफशजर्ोथेिावप�हरु 0 0 0 454 454 

अन्त्र्र बतगयकिण नगरिएका स्वस्थ्र् 
पेशाववद्हरु 0 0 0 271 271 
मेतडकल िथा प्र्ाथोलोजी ल्र्ावका 
प्राववतिकहरु 0 0 12953 0 12953 

औषति ववज्ञानका प्राववतिक िथा सहार्कहरु 0 0 3798 0 3798 

मेतडकल िथा दााँि भने प्राववतिकहरु 0 0 1128 0 1128 

नतसयङ्ग सम्बन्त्िी प्राववतिकहरु 0 0 44952 0 44952 

प्रसतुि सेवा सम्बन्त्िी प्राववतिकहरु 0 0 3509 0 3509 

पिम्पिागि िथा सहार्क शचवकत्सा प्रदान गने 
पेशाववद्हरु 0 0 6931 0 6931 

दन्त्ि सहार्क शचवकत्सकहरु 0 0 643 0 643 

सामदुावर्क स्वस्थ्र् कार्यकिायहरु 0 0 6589 0 6589 

भौतिक शचवकत्सा प्राववतिक िथा सहार्कहरु 0 0 682 0 682 

मेतडकल सहार्कहरु 0 0 5262 0 5262 

अन्त्र्र बतगयकिण नगरिएका स्वस्थ्र् सम्बन्त्िी 
पेशाववद्हरु 0 0 1267 0 1267 

कपाल सजाउने शृ्रङ्गािकिाय िथा िि ्सम्बन्त्िी 
कामदािहरु 0 22775 0 0 22775 

शृ्रङ्गािकिाय िथा िि ्सम्बन्त्िी कामदािहरु 0 18301 0 0 18301 

स्वास्थ्र् हेिचाि गने तनजी कामदािहरु 0 2049 0 0 2049 

अन्त्र्र उल्लेख नभएका स्वस्थ्र्क्षेरका तनजी 
कामदािहरु 0 2760 0 0 2760 
  0 45886 87713 23848 157447 
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अनसूुची ६: स्वास्थ्र् क्षरेसाँग सम्वशन्त्िि पेसामा कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तहरु 

स्वास्थ्र् साँग सम्वशन्त्िि पेसा  
श्रम बजािमा कार्यिि जनशशक्त्त 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल 
जनिल मेतडकल प्राशक्टसनहरु 0 0 0 8184 8184 

ववशेषज्ञ मेतडकल प्राशक्टसनहरु 0 0 0 4738 4738 

पिम्पिागि िथा सहार्क शचवकत्सा प्रदान गने 
पेशाववद्हरु 0 0 0 1552 1552 

प्र्ािामेतडकल प्राशक्टसनहरु 0 0 0 3874 3874 

दन्त्ि शचवकत्सकहरु 0 0 0 2421 2421 

औषति ववशेषज्ञहरु 0 0 0 2355 2355 

वफशजर्ोथेिावप�हरु 0 0 0 454 454 

अन्त्र्र बतगयकिण नगरिएका स्वस्थ्र् 
पेशाववद्हरु 0 0 0 271 271 
मेतडकल िथा प्र्ाथोलोजी ल्र्ावका 
प्राववतिकहरु 0 0 12953 0 12953 

औषति ववज्ञानका प्राववतिक िथा सहार्कहरु 0 0 3798 0 3798 

मेतडकल िथा दााँि भने प्राववतिकहरु 0 0 1128 0 1128 

नतसयङ्ग सम्बन्त्िी प्राववतिकहरु 0 0 44952 0 44952 

प्रसतुि सेवा सम्बन्त्िी प्राववतिकहरु 0 0 3509 0 3509 

पिम्पिागि िथा सहार्क शचवकत्सा प्रदान गने 
पेशाववद्हरु 0 0 6931 0 6931 

दन्त्ि सहार्क शचवकत्सकहरु 0 0 643 0 643 

सामदुावर्क स्वस्थ्र् कार्यकिायहरु 0 0 6589 0 6589 

भौतिक शचवकत्सा प्राववतिक िथा सहार्कहरु 0 0 682 0 682 

मेतडकल सहार्कहरु 0 0 5262 0 5262 

अन्त्र्र बतगयकिण नगरिएका स्वस्थ्र् सम्बन्त्िी 
पेशाववद्हरु 0 0 1267 0 1267 

कपाल सजाउने शृ्रङ्गािकिाय िथा िि ्सम्बन्त्िी 
कामदािहरु 0 22775 0 0 22775 

शृ्रङ्गािकिाय िथा िि ्सम्बन्त्िी कामदािहरु 0 18301 0 0 18301 

स्वास्थ्र् हेिचाि गने तनजी कामदािहरु 0 2049 0 0 2049 

अन्त्र्र उल्लेख नभएका स्वस्थ्र्क्षेरका तनजी 
कामदािहरु 0 2760 0 0 2760 
  0 45886 87713 23848 157447 
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अनसूुची ७: पर्यटन क्षरेसाँग सम्वशन्त्िि पेसामा कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तहरु 

पेसाको नाम 
सीप िह अनसुाि जनशशक्तको ववविण 

सीप िह १ सीप िह २ सीप िह ३ सीप िह ४ कुल जम्मा 

भान्त्छेहरु 0 0 475 0 475 

अन्त्र्र उल्लेख नभएका कलाकाि िथा 
सााँस्कृतिक सहार्क पेशाववद्हरु 

0 0 983 0 983 

र्ारा पिामशयका कार्ायलर् सहार्क 0 7071 0 0 7071 

होटल रिसेप्सतन�हरु 0 1720 0 0 1720 

र्ारकुो अगवुाई गने ि र्ारीको 
उपशस्थति रुजगुने गाईडहरु 

0 5719 0 0 5719 

र्ारा पथ प्रदशयक 0 4171 0 0 4171 

भान्त्छेहरु 0 94746 0 0 94746 

बेिा 0 21731 0 0 21731 

सडकमा खाना वविेिाहरु 0 30020 0 0 30020 

बेकिी, जन्त्मद्वदनको केक ि तमठाई 
बनाउने कामदािहरु 

0 7551 0 0 7551 

खाना िथा पेर् पदाथय टे�गने ि त्र्सको 
स्िि तनिायिण गनेहरु  

0 15507 0 0 15507 

हािले लगुािनुे िथा आइिन लगाउने 
कामदािहरु 

8808 0 0 0 8808 

फा�फुड िर्ािीकिायहरु 29178 0 0 0 29178 

भान्त्छाका सहार्कहरु 34098 0 0 0 34098 

  72083 1९०७७८ 1459 0 26४३२० 
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अनसूुची ८: अन्त्र्सेवा क्षरेसाँग सम्वशन्त्िि पेसामा कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तहरु 

पेशागि क्षरे 
सीप िह अनसुािको ववविण 

िह १ िह २ िह ३ िह ४ जम्मा 

कपडा तडजाईनिहरु 
0 
 0 0 668 668 

व्र्ावसावर्क शशक्षाका शशक्षकहरु 0 0 0 5263 5263 

पूवय प्राथतमक ववद्यालर्का शशक्षकहरु 0 0 0 49877 49877 

सिंगीि शशक्षकहरु 0 0 0 213 213 

अन्त्र् कला तसकाईका शशक्षकहरु 0 0 0 1067 1067 

समाजसेवी एविं पिामशय सम्बन्त्िी 
पेशाववद् 0 0 0 357 357 

सिंगीिकाि गार्ककाि ि गीि 
िचनाकािहरु 0 0 0 3275 3275 

नतृ्र्कलाकाि िथा नतृ्र्तनदेशकहरु 0 0 0 617 617 
अन्त्र्र वगीकिणमा नपिेका सजृनात्मक 
कलाकािहरु 0 0 0 565 565 

िसार्न ईशन्त्जतनर्िका प्राववतिकहरु 0 0 1633 0 1633 

अन्त्र्र वगीकिणमा नपिेका 
व्र्ावसावर्क सेवाका प्रतितनतिहरु 0 0 6134 0 6134 

प्रशासवकर् सहार्कस्ििका सशचवहरु 0 0 7305 0 7305 

सहार्क स्ििका सामाशजक कार्यकिायहरु 0 0 14493 0 14493 

फोटो्ाफिहरु  0 0 1918 0 1918 

सशचव 0 8727 0 0 8727 

टाईवप� िथा बडयप्रोशेतसङ्ग अपिेटिहरु 0 4202 0 0 4202 

सूचना  िथा सम्पकय  केन्त्रका 
कामदािहरु 0 474 0 0 474 

सोिपछुमा काम गने कामदािहरु 0 7404 0 0 7404 

स्वागि कक्षमा काम गने रिसेप्सतन� 0 4185 0 0 4185 

बेिाहरु 0 2543 0 0 2543 

कार्ायलर् भवन होटल िथा प्रतिष्टानको 
सिसफाई िथा हेिचाि गनेकामदािहरु 0 10014 0 0 10014 

गहृ व्र्वस्थापकहरु 0 1243 0 0 1243 

भवनको पालेपहिा गनेहरु 0 14946 0 0 14946 

फेसन ि मोडेलहरु 0 818 0 0 818 

बच्चा हेिचाि गने तनजी कामदाि 0 5781 0 0 5781 

सिुक्षा गाडयहरु 0 35657 0 0 35657 
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अनसूुची ८: अन्त्र्सेवा क्षरेसाँग सम्वशन्त्िि पेसामा कार्यिि प्राववतिक जनशशक्तहरु 

पेशागि क्षरे 
सीप िह अनसुािको ववविण 

िह १ िह २ िह ३ िह ४ जम्मा 

कपडा तडजाईनिहरु 
0 
 0 0 668 668 

व्र्ावसावर्क शशक्षाका शशक्षकहरु 0 0 0 5263 5263 

पूवय प्राथतमक ववद्यालर्का शशक्षकहरु 0 0 0 49877 49877 

सिंगीि शशक्षकहरु 0 0 0 213 213 

अन्त्र् कला तसकाईका शशक्षकहरु 0 0 0 1067 1067 

समाजसेवी एविं पिामशय सम्बन्त्िी 
पेशाववद् 0 0 0 357 357 

सिंगीिकाि गार्ककाि ि गीि 
िचनाकािहरु 0 0 0 3275 3275 

नतृ्र्कलाकाि िथा नतृ्र्तनदेशकहरु 0 0 0 617 617 
अन्त्र्र वगीकिणमा नपिेका सजृनात्मक 
कलाकािहरु 0 0 0 565 565 

िसार्न ईशन्त्जतनर्िका प्राववतिकहरु 0 0 1633 0 1633 

अन्त्र्र वगीकिणमा नपिेका 
व्र्ावसावर्क सेवाका प्रतितनतिहरु 0 0 6134 0 6134 

प्रशासवकर् सहार्कस्ििका सशचवहरु 0 0 7305 0 7305 

सहार्क स्ििका सामाशजक कार्यकिायहरु 0 0 14493 0 14493 

फोटो्ाफिहरु  0 0 1918 0 1918 

सशचव 0 8727 0 0 8727 

टाईवप� िथा बडयप्रोशेतसङ्ग अपिेटिहरु 0 4202 0 0 4202 

सूचना  िथा सम्पकय  केन्त्रका 
कामदािहरु 0 474 0 0 474 

सोिपछुमा काम गने कामदािहरु 0 7404 0 0 7404 

स्वागि कक्षमा काम गने रिसेप्सतन� 0 4185 0 0 4185 

बेिाहरु 0 2543 0 0 2543 

कार्ायलर् भवन होटल िथा प्रतिष्टानको 
सिसफाई िथा हेिचाि गनेकामदािहरु 0 10014 0 0 10014 

गहृ व्र्वस्थापकहरु 0 1243 0 0 1243 

भवनको पालेपहिा गनेहरु 0 14946 0 0 14946 

फेसन ि मोडेलहरु 0 818 0 0 818 

बच्चा हेिचाि गने तनजी कामदाि 0 5781 0 0 5781 

सिुक्षा गाडयहरु 0 35657 0 0 35657 
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पेशागत क्षते्र 
सीप तह अनसुारको वििरण 

तह १ तह २ तह ३ तह ४ जम्मा 
अन्यत्र उल्लेख नभएका सरुक्षा 
कामदारहरु 0 7480 0 0 7480 

धात ुजोड्ने तथा आगाको ज्िालाबाट 
धात ुकाट्ने पगाल्ने कामदारहरु 0 2141 0 0 2141 

काठका हस्तकला र तत ्सम्बन्धी काम 
गने कामदारहरु 0 39416 0 0 39416 

छपाई पूिवका प्राविधधकहरु 0 4602 0 0 4602 

छपाई गने कामदारहरु 0 5646 0 0 5646 

छपाई पधछको काम गने िेन्न्िङ्ग गने 
कामदारहरु 0 738 0 0 738 

काठका िाकस िनाउने र तत ्सम्बन्धी 
काम गने कामदारहरु 0 10406 0 0 10406 

सून्िकार , डे्रसमेकरहरू 0 190248 0 0 190248 
 
गारमेन्ट र तत ्सम्बन्न्धत बान्की 
बनाउने कामदारहरु 0 7413 0 0 7413 

धसलाई, कढाई र तत ्सम्बन्न्धत 
कामदारहरू 0 46323 0 0 46323 

जतु्ता धसलाउने र तत ्सम्बन्न्धत 
कामदारहरू 0 ७५६७ 0 0 ७५६७ 
उत्पादन ग्रिेरहरू र परीक्षकहरू (खाद्य 
पदाथव र पेय पदाथव बाहेक) 0 177 0 0 177 

अन्यत्र उल्लेख नगरेका न्शल्प र तत ्
सम्बन्न्धत कामदारहरू  0 11247 0 0 11247 

हातले प्याक गने कामदारहरु 46831 0 0 0 46831 

  46831 4२६४४५ २९८५१ 61902 ५५५०३० 
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अनसूुची ९: िातलम अवति अनसुाि िातलम प्राप्तको ववविण 

ि. 
सिं. 

िातलमको नाम 
िातलम अवति 

कुल जम्मा १ मवहना 
सम्म 

१ देशख ३ 
मवहना 

३ देशख 
१२ मवहना 

१२  मवहना 
भन्त्दा बढी 

१ Dressmaking, tailoring 24874 237535 199916 10384 472709 
२ Computer science 2601 147818 116315 4250 270984 
३ Agriculture, animal husbandry 168515 39511 16083 8029 232137 

४ 
Driving skills and motor vehicle 
operation 23490 58868 32531 1575 116463 

५ Hairdressing, beauty work 3131 27939 79425 2614 113108 
६ Handicrafts, spinning, weaving 36758 33768 28607 1700 100832 
७ Electrician 6703 29268 27961 2490 66422 
८ Cooking and food preparation 10009 15290 14849 3145 43293 

९ 
Other healthrelated 
programmes 15082 8984 4790 14268 43124 

१० Architecture 22007 15831 1964 2569 42371 

११ 
Nursing and other medical 
auxiliary programmes 13287 5165 1914 20405 40771 

१२ 
Mechanic trades (including 
mechanical repair) 670 7759 16686 10819 35933 

१३ Plumbing 4392 11757 8871 513 25533 
१४ Engineering 2327 9085 8134 4795 24341 
१५ Carpentry 6004 10640 4386 2643 23674 
१६ Other craft, trade and industrial 1131 10289 10089 1673 23182 
१७ Furniture making and repair 15066 3739 4297 0 23102 
१८ Medicine, dentistry and surgery 881 1517 4722 10980 18099 

१९ 
Animal health and veterinary 
science 2675 7582 2292 3710 16259 

२० Construction and building n.e.c. 8556 3550 2724 525 15354 
२१ Metal trades 1110 6926 6088 417 14541 

२२ 
Other hotel and restaurant 
trades 1195 6791 4527 866 13380 

२३ 
Visual and plastic arts, carving, 
sculpture 3818 5671 2366 569 12424 

२४ Trade and industry work n.e.c. 5618 1945 1458 238 9260 

२५ 
Forestry and forest products 
technology 5233 3486 0 0 8719 

२६ Health n.e.c. 4386 572 1615 804 7376 

२७ 
Programmes with emphasis on 
child care 4741 2567 0 0 7308 
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अनसूुची ९: िातलम अवति अनसुाि िातलम प्राप्तको ववविण 
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२६ Health n.e.c. 4386 572 1615 804 7376 

२७ 
Programmes with emphasis on 
child care 4741 2567 0 0 7308 
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ि. 
सिं. 

िातलमको नाम 
िातलम अवति 

कुल जम्मा १ मवहना 
सम्म 

१ देशख ३ 
मवहना 

३ देशख 
१२ मवहना 

१२  मवहना 
भन्त्दा बढी 

२८ 
Architecture and townplanning 
n.e.c. 1438 2204 304 573 4518 

२९ Shoe making and repair 630 0 3373 307 4309 

३० 
Transport and communications 
n.e.c. 97 1844 2191 0 4131 

३१ 
Other transport and 
communication programmes 1880 1073 805 0 3758 

३२ Clerical 1378 864 1378 0 3619 
३३ House painting 1281 1193 955 0 3429 
३४ Sorthandtyping (secretarial) 0 2356 714 0 3069 
३५ Other fie and applied arts 0 1077 1865 42 2984 
३६ Fine and applied arts n.e.c. 853 567 914 0 2334 
३७ ricklaying 407 1215 0 0 1622 
३८ Fisheries 692 209 0 0 901 

३९ 
Printing and book binding 
trades 0 0 286 0 286 

कुल जम्मा 402916 726455 615395 110903 1855659 
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अनसूुची १०: प्रदेश अनसुाि व्र्ावसावर्क िातलम प्राप्तको ववविण 

ि.
सिं. 

िातलमको नाम 
प्रदेशगि िातलम प्राप्तको ववविण 

कुल जम्मा 
प्रदेश निं १ प्रदेश निं २ बागमिी 

गण्डकी 
प्रदेश 

लशुम्बनी 
प्रदेश 

कणायली 
प्रदेश 

सदूुिपशिम 
प्रदेश 

१ 
Dressmaking, 
tailoring 61,988 55,869 124,664 63,155 114,680 16,504 35,848 472,70८ 

२ 
Computer 
science 32,942 21,038 137,437 32,357 32,802 6,423 7,986 270,98५ 

३ 

Agriculture, 
animal 
husbandry 

23,665 20,428 42,640 44,057 69,568 10,395 21,383 232,13६ 

४ 

Driving skills 
and motor 
vehicle 
operation 

25,487 15,158 32,826 9,271 29,947 2,070 1,705 116,46४ 

५ 
Hairdressing, 
beauty work 20,620 3,916 52,892 10,963 18,819 1,795 4,104 113,10९ 

६ 

Handicrafts, 
spinning, 
weaving 

16,517 6,834 33,151 16,043 20,875 3,023 4,390 100,83३ 

७ Electrician 8,430 8,064 18,099 7,793 17,014 2,351 4,670 66,42१ 

८ 

Cooking and 
food 
preparation 

6,810 1,147 27,449 2,492 3,717 869 809 43,293 

९ 

Other 
healthrelated 
programmes 

4,350 11,685 12,943 2,960 6,651 1,482 3,053 43,124 

१० Architecture 3,199 2,663 25,668 3,356 3,433 957 3,095 42,371 

११ 

Nursing and 
other medical 
auxiliary 
programmes 

5,202 6,332 8,250 2,283 9,073 1,284 8,347 40,771 

१२ 

Mechanic 
trades 
(including 
mechanical 
repair) 

11,134 2,169 9,428 2,514 5,929 1,017 3,742 35,933 

१३ Plumbing 4,967 1,239 9,996 2,923 3,626 925 1,857 25,533 

१४ Engineering 389 5,146 13,246 1,328 3,684 11 537 24,341 

१५ Carpentry 5,801 3,091 3,783 357 6,849 1,410 2,383 23,674 

१६ 

Other craft, 
trade and 
industrial 

1,780 2,524 13,099 2,745 2,014  1,020 23,182 

१७ 

Furniture 
making and 
repair 

608 999 4,751 14,039 1,976 453 276 23,102 

१८ 

Medicine, 
dentistry and 
surgery 

4,489 4,460 5,696 2,172 400 135 748 18,१०० 

१९ 

Animal health 
and 
veterinary 
science 

1,499 2,338 3,098 1,330 4,684 839 2,472 16,2६० 
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अनसूुची १०: प्रदेश अनसुाि व्र्ावसावर्क िातलम प्राप्तको ववविण 

ि.
सिं. 

िातलमको नाम 
प्रदेशगि िातलम प्राप्तको ववविण 

कुल जम्मा 
प्रदेश निं १ प्रदेश निं २ बागमिी 

गण्डकी 
प्रदेश 

लशुम्बनी 
प्रदेश 

कणायली 
प्रदेश 

सदूुिपशिम 
प्रदेश 

१ 
Dressmaking, 
tailoring 61,988 55,869 124,664 63,155 114,680 16,504 35,848 472,70८ 

२ 
Computer 
science 32,942 21,038 137,437 32,357 32,802 6,423 7,986 270,98५ 

३ 

Agriculture, 
animal 
husbandry 

23,665 20,428 42,640 44,057 69,568 10,395 21,383 232,13६ 

४ 

Driving skills 
and motor 
vehicle 
operation 

25,487 15,158 32,826 9,271 29,947 2,070 1,705 116,46४ 

५ 
Hairdressing, 
beauty work 20,620 3,916 52,892 10,963 18,819 1,795 4,104 113,10९ 

६ 

Handicrafts, 
spinning, 
weaving 

16,517 6,834 33,151 16,043 20,875 3,023 4,390 100,83३ 

७ Electrician 8,430 8,064 18,099 7,793 17,014 2,351 4,670 66,42१ 

८ 

Cooking and 
food 
preparation 

6,810 1,147 27,449 2,492 3,717 869 809 43,293 

९ 

Other 
healthrelated 
programmes 

4,350 11,685 12,943 2,960 6,651 1,482 3,053 43,124 

१० Architecture 3,199 2,663 25,668 3,356 3,433 957 3,095 42,371 

११ 

Nursing and 
other medical 
auxiliary 
programmes 

5,202 6,332 8,250 2,283 9,073 1,284 8,347 40,771 

१२ 

Mechanic 
trades 
(including 
mechanical 
repair) 

11,134 2,169 9,428 2,514 5,929 1,017 3,742 35,933 

१३ Plumbing 4,967 1,239 9,996 2,923 3,626 925 1,857 25,533 

१४ Engineering 389 5,146 13,246 1,328 3,684 11 537 24,341 

१५ Carpentry 5,801 3,091 3,783 357 6,849 1,410 2,383 23,674 

१६ 

Other craft, 
trade and 
industrial 

1,780 2,524 13,099 2,745 2,014  1,020 23,182 

१७ 

Furniture 
making and 
repair 

608 999 4,751 14,039 1,976 453 276 23,102 

१८ 

Medicine, 
dentistry and 
surgery 

4,489 4,460 5,696 2,172 400 135 748 18,१०० 

१९ 

Animal health 
and 
veterinary 
science 

1,499 2,338 3,098 1,330 4,684 839 2,472 16,2६० 
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ि.
सिं. 

िातलमको नाम 
प्रदेशगि िातलम प्राप्तको ववविण 

कुल जम्मा 
प्रदेश निं १ प्रदेश निं २ बागमिी 

गण्डकी 
प्रदेश 

लशुम्बनी 
प्रदेश 

कणायली 
प्रदेश 

सदूुिपशिम 
प्रदेश 

२० 

Construction 
and building 
n.e.c. 

2,678 950 6,540 1,479 2,276 183 1,247 15,35३ 

२१ Metal trades 1,842 2,379 3,737 633 5,132  817 14,54० 

२२ 

Other hotel 
and 
restaurant 
trades 

1,562 3,903 5,462 259 1,367  827 13,380 

२३ 

Visual and 
plastic arts, 
carving, 
sculpture 

2,084 1,979 5,047 941 819  1,555 12,42५ 

२४ 

Trade and 
industry work 
n.e.c. 

1,530 768 3,168 2,152 1,125  516 9,2५९ 

२५ 

Forestry and 
forest 
products 
technology 

1,922 826 1,744  4,041  186 8,719 

२६ Health n.e.c.  516 687 648 3,913 1,528 85 7,37७ 

२७ 

Programmes 
with 
emphasis on 
child care 

 182 4,205 100 2,717 82 22 7,308 

२८ 

Architecture 
and 
townplanning 
n.e.c. 

192  406  2,807  1,113 4,518 

२९ 
Shoe making 
and repair  1,225 3,085     4,3१० 

३० 

Transport and 
communicati
ons n.e.c. 

1,435  461 706 1,529   4,131 

३१ 

Other 
transport and 
communicati
on 
programmes 

 649 3,011  20  78 3,758 

३२ Clerical  1,615 484 143 1,378   3,6२० 

३३ 
House 
painting 809 265 1,792  541  21 3,42८ 

३४ 

Sorthandtypi
ng 
(secretarial) 

714  2,356     3,0७० 

३५ 
Other fie and 
applied arts 1,027  1,363  406 146 42 2,984 

३६ 

Fine and 
applied arts 
n.e.c. 

  1,084 757  371 122 2,334 

३७ ricklaying     1,042  580 1,622 

३८ Fisheries  515 209  177   901 
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ि.
सिं. 

िातलमको नाम 
प्रदेशगि िातलम प्राप्तको ववविण 

कुल जम्मा 
प्रदेश निं १ प्रदेश निं २ बागमिी 

गण्डकी 
प्रदेश 

लशुम्बनी 
प्रदेश 

कणायली 
प्रदेश 

सदूुिपशिम 
प्रदेश 

३९ 

Printing and 
book binding 
trades 

    286   286 

कुल जम्मा २५५६७२ १९०८७२ 623,957 २२९९५६ 385,317 54,253 115,636 १८५५६६३ 
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कुल जम्मा २५५६७२ १९०८७२ 623,957 २२९९५६ 385,317 54,253 115,636 १८५५६६३ 
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