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१. पररचय
१.१ भून्समका :
नेपाल एउिा न्सिकासको उच्च सम्भािना भएको मुलक
ु हो । न्सिद्यमान अिटथामा सीपयुक्त जनशन्सक्तको अभािका
कारण रोजगारीका अिसर कम हुनु, कृ न्सिमा न्सनिााहमुखी परम्परागत प्रन्सिन्सिको प्रयोगका कारण न्सनम्न तथा
मध्यमिगीय साना ककसानहरूको आम्दानी अपयााप्त हुनु र आफ्नो पाररिाररक आिश्यकता पूरा गना युिाशन्सक्त
न्सिदेन्सशनु जटता कु राहरूले देशको न्सिकासमा अिरोि उत्पन्न भएको कु रा सिान्सिकदत नै छ । यी समटयाहरू
यथासंभि न्सनराकरण गनाका लान्सग कृ न्सि, न्सशक्षा, टिाट्य र उद्यम क्षेत्रमा उन्नत प्रन्सिन्सिको प्रयोग गरी
गुणटतरीय सेिा उपलब्ि गराउन प्रन्सिन्सिमा सुिार गदै लैजानु पने कु रा अपररहाया भएको छ ।
दक्ष जनशन्सक्तको अभािले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाि परे को छ । उदाहरणको लान्सग प्रन्सत डाक्िर रोगीको
संख्या िेरै हुनु, न्सबरामीको लान्सग शैंयाको अभाि हुनु, आकद । यी कु राहरूले प्रान्सिन्सिक न्सशक्षा र सीप न्सिकास
कायाक्रमहरूमा शक्षम र सशक्त न्सनजी क्षेत्रको संलग्नताको आिश्यकता समेत महसुस गराउँ दछ ।

उपरोक्त कु रालाई दृन्सिगत गरी न्सिन्सिि क्षेत्रमा अनुभि प्राप्त न्सिज्ञहरूको समुहद्वारा “सगरमाथा इन्स्टिच्युि फर
िेक्नोलोजी एण्ड मेन्सडकल साइ्स (न्ससिाम्स्) प्रा. न्सल. को टथापना सन २०१० मा भएको हो । यो संटथा न्सिन्सभन्न
न्सििामा दक्ष जनशन्सक्त उत्पादनमा योगदान पुयााउनुका साथै युिा सशक्तीकरण गदै उद्यमशीलता न्सिकासका
माध्यमबाि गररबी न्सनिारणमा सहयोग पुयााउने उद्देश्य न्सलएर टथापना भएको हो । न्ससिाम्टको कायानीन्सत
सािाजन्सनक तथा न्सनजी साझेदारी (Public-Private-Partnership) रहेको छ । संटथाको दूरदृन्सि, अन्सभयान,
लक्ष तथा उद्देश्यहरू न्सनम्नानुसार छन् :
१.२ दूरदृन्सि :
सन् २०३० सम्ममा दन्सक्षण एन्ससयामा एक उच्च प्रन्सिन्सि न्सिकास के ्रको रुपमा टथान्सपत हुने ।
१.३ अन्सभयान :
सािाजन्सनकन्सनजी साझेदारी कायानीन्सतको आिारमा युिाहरूलाई न्सिन्सभन्न न्सििामा प्रान्सिन्सिक सीप तथा
उद्यमशीलता न्सिकास कायाक्रम संचालन गने र परामशा सेिा कदने ।
१.४ लक्ष्य :
सीप सृजना तथा उद्यमशीलता न्सिकासको माध्यमबाि गररबी न्सनिारण गनाका लान्सग युिालाई सक्षम बनाउन
सहयोग गने ।
१.५ उद्देश्यहरू :
 टिरोजगारलाई लन्सक्षत गरी सीप न्सिकाससम्ब्िी तान्सलम संचालन गने ।
 टथानीय स्रोतको पररचालन गरी उद्योग र व्यिसाय टथापना गना सहयोग गने ।
 सीप न्सिकास तथा खबन्सगभ अजबष्ल को न्सिकासको माध्यमबाि बजारको पहँुुचमा िृन्सि गराउन
सहयोग गने ।
 कदगोरुपमा समुदायको जीिनटतर उठाउँ न र बजारसंगको पहँुुच बढाउँ न युिाहरूको क्षमता अन्सभिृन्सि
गना सहयोग गने ।
 टथानीय युिालाई समाजको पररितानका बाहकको रुपमा न्सिकन्ससत गना सहयोग गने ।
 रान्सिय तथा अ्तराान्सिय टतरका संटथाहरूसंग संजालको न्सिकास गरी नेपालमा एक उच्च प्रन्सिन्सि सीप
सृजना के ्र टथापना गना सहकाया गने ।
 न्सिन्सभन्न क्षेत्रसंग सम्बन्स्ित न्सनम्न तथा मध्यम प्रान्सिन्सिक सीपलाई उच्च प्रान्सिन्सिक सीपमा रुपा्तरण गना
प्रटतािना (क्सेप्ि पेपर) तयार गरी टथानीय सरकार संग सहकाया गने ।
२. क्षमता
२.१ जनशन्सक्त :
न्ससिाम्स् न्सिन्सिि क्षेत्रमा लामो अनुभि र िहुआयान्समक क्षमतािान न्सिज्ञहरूको समुह हो । यसका अन्सतररक्त
अनुभिी न्सिज्ञहरूको एक सल्लाहकार सन्समन्सत छ, जसले यस संटथाको प्रान्सिन्सिक क्षमतालाई समय सापेक्ष रुपमा
अगान्सड लैजान मद्दत पुयााएको छ ।

२.२ भौन्सतक क्षमता :
ँ र तान्सलमको लान्सग बालाजु माछापोखरीमा सुन्सििायुक्त एक
न्ससिाम्टको कपोरे ि अकफस ज्ञानेश्वर, काठमाडौमा
तान्सलम के ्र रहेको छ जसमा अध्ययन अनुस्िानको लान्सग आिश्यक भौन्सतक सुन्सििाहरू उपलब्ि छन् ।
२.३ सेिाग्राहीहरू :
न्ससिाम्टले मुख्यतया सरकारी, अिा सरकारी संटथा, गैर सरकारी संटथा, अ्तराान्सिय गैर सरकारी संटथा र
िैदन्से शक न्सनयोगहरूलाई सेिा प्रदान गदाछ ।
३. मुख्य–मुख्य सेिाहरू :
३.१ अनुस्िान तथा परामशा सेिा :
न्ससिाम्टले प्रान्सिन्सिक न्सिकास र यसको प्रयोग संग सम्बन्स्ित क्षेत्रमा अनुस्िान गने कायालाई लन्सक्षत गरे को छ ।
यसले अनुस्िानबाि प्राप्त न्ससकाइको आिारमा तान्सलम र परामशा सेिा प्रदान गदाछ । अनुस्िान तथा परामशा
सेिामा न्सनम्न सेिाहरू पदाछन् :
 न्सिन्सिि क्षेत्रहरू तथा उच्च प्रान्सिन्सिकसंग सम्बन्स्ित औद्योन्सगक आिश्यकता र उच्च प्रान्सिन्सिक सीपयुक्त
जनशन्सक्तको िीचको अ्तर पन्सहचानसम्ब्िी अध्ययन ।
 प्रन्सिन्सिको न्सिकाससंग सम्बन्स्ित अध्ययन अनुस्िान ।
 तान्सलम न्सनदेन्सशका तयारी र तान्सलम संचालन ।
 न्सिद्यमान नीन्सतको समीक्षा तथा रणनीन्सतक योजना तजुामा ।
 सोसल म्यान्सपङ्ग तथा कायाक्रम तजुामा ।
३.२ तान्सलम तथा उद्यमन्सशलता न्सिकास
न्ससिाम्टले न्सिन्सिि न्सिियमा तान्सलम कायाक्रमहरू तजुामा गने र आिश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम तथा तान्सलम
संचालन न्सिन्सिहरूमा सुिार गरी लन्सक्षत कायाक्रमहरू संचालन गने गदाछ । हाल यस संटथाले न्सनम्न न्सिियहरूमा
तान्सलम कायाक्रमहरू तयार गररसके को छ :


आिश्यकतामा आिाररत व्यािसान्सयक तान्सलम कायाक्रमका साथै उद्यम, कृ न्सि र टिाट्य न्सबियका






तान्सलमहरू
आिारभूत तथा एड्भा्स प्रन्सशक्षक प्रन्सशक्षण
न्सनम्न तथा उच्च प्रान्सिन्सिक सीप न्सिकास तान्सलम
व्यिसाय सुरु तथा सुिारसम्ब्िी तान्सलम
पररयोजना प्रटतािना तथा प्रन्सतिेदनलेखन



व्यािसान्सयक योजना तयारी तान्सलम, आकद ।

ँ ा र दोस्रो चरणमा
३.३ उच्च प्रन्सिन्सि सीप सृजना के ्र टथापना र संचालन (पन्सहलो चरणमा काठमाडौम
सातििै प्रदेशमा एक एक ििा)

३.४ नेपालमा उच्च प्रन्सिन्सि सीप सृजना के ्र टथापना र संचालन गने स्दभामा सहकाया गना रान्सिय तथा
अ्तरान्सिय संघसंटथाहरूसंग संजाल न्सिकास गने ।
३.५ न्सनम्न तथा मध्यम प्रन्सिन्सिलाई उच्च प्रन्सिन्सिमा रुपा्तरण गने न्ससिाम्टको मोडेल :

न्सनम्न तथा मध्यम प्रन्सिन्सि सीप सृजना
तान्सलम कायाक्रम

उच्च प्रन्सिन्सि सीप सृजना तान्सलम कायाक्रम

न्सनम्न तथा मध्यम प्रन्सिन्सिसम्ब्िी औद्योन्सगक
आबश्यकता र न्सनम्न तथा मध्यम प्रान्सिन्सिक जनशन्सक्त

उच्च प्रन्सिन्सिसम्ब्िी औद्योन्सगक आिश्यकता र उच्च

बीचको खाडल (Gap) कम गराउने

गराउने

प्रान्सिन्सिक जनशन्सक्त बीचको खाडल (Gap) कम

हाम्रो न्सिज्ञहरुको समूह :
नाम

न्सिशेिज्ञ क्षेत्र

१. डा. न्दप्रसाद श्रेष्ठ
२. डा. राजे्र के सी
३. डा. रङ्ग राज ढु ंगाना
४. कृ ष्ण प्रसाद नेपाल
५. शा्ती देिी िामी
६. डा. कदल प्रसाद श्रेष्ठ

पशुिन
योजना व्यिटथापन
टिाट्य र पोिण
उद्यमशीलता न्सिकास
नर्सिंग के यर

७. डा. सुदशान रे ग्मी
८. प्रो. डा. नरन्सबक्रम थापा
९. डा. कदनेश पराजुली
१०. डा. गोपी कृ ष्ण शेढाई

कृ न्सि र पशुिन
सामुदान्सयक ग्रामीण न्सिकास
कृ न्सि र पशुिन

११. प्रन्सतमा शमाा

मनो-सामान्सजक परामशा, न्सलङ्ग, समानता र सामान्सजक समािेशीकरण

१२. सूया राई

ग्रामीण न्सिकास, प्रशासन र न्सित्त

व्यिटथापन, अनुस्िान र परामशा

कृ न्सि न्सिटतार, पशुिन

