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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको 
ऐन सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 20 

ूदेश ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा एवं तािलम पिरषद 
ःथापना र स ालन गनर् बनेको ऐन 

ूःतावना: ूदेशमा योजना ब  पमा ूािविधक तथा व्यवसाियक 
िशक्षा एवं तािलमको व्यवःथा गरी ूािविधक जनशिक्त उत्पादन 
तथा ूािविधक सीपको ःतर िनधार्रण एवं ूमाणीकरणको लािग 



v08 @_ cltl/Qmf° @$-3_ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.(.!! 

2 
 

ूदेश  ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा एवं तािलम पिरषदको 
ःथापना र स ालन गनर् आवँयक भएकोले, 

ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम " ूदेश 
ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा एवं तािलम पिरषद 
ऐन,२०७५" रहेको छ । 

 (२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२.   पिरभाषा: िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस 
ऐनमा,- 

(क)  "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ ाले 
यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम वा 
िविनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम 
सम्झन ुपछर् । 

(ख) "पिरषद" भ ाले दफा ३ बमोिजम गिठत 
ूदेश ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा 
एवं तािलम पिरषद सम्झन ुपछर्। 

(ग) "ूदेश" भ ाले ूदेश नं. ३ सम्झन ु 

पछर् । 

(घ) "ूमखु कायर्कारी िनदशक" भ ाले दफा 
४ बमोिजम िनयिुक्त भएको ूमखु 
कायर्कारी िनदशकलाई सम्झन ुपछर् । 
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(ङ)  "मन्ऽालय" भ ाले सामािजक िवकास 
मन्ऽालय सम्झन ुपछर् । 

३. पिरषदको ःथापना: (१) ूदेश ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा 
एवं तािलम लगायतका कायर् स ालन गनर् ूदेश ूािविधक तथा 
व्यवसाियक िशक्षा एवं तािलम पिरषदको गठन गिरनेछः- 

(२) पिरषदको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क)  सामािजक िवकास मन्ऽी -अध्यक्ष  

(ख)  सदःय, ूदेश नीित तथा योजना आयोग  

     (जनशिक्त हेन) -सदःय  

(ग) सिचव, मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको  
कायार्लय -सदःय  

(घ)  सिचव, आन्तिरक मािमला तथा कानून 
मन्ऽालय -सदःय 

(ङ)  सिचव, आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालय -सदःय 

(च)  सिचव, सामािजक िवकास मन्ऽालय  -सदःय 

(छ)  सिचव, भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय -सदःय 

(ज)  सिचव, उ ोग, पयर्टन, वन तथा 
वातावरण मन्ऽालय     -सदःय  

(झ) सिचव, भिूम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी 
मन्ऽालय -सदःय 
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(ञ)  ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम 
िव  तथा संःथा मध्येबाट मन्ऽालयले 
मनोनीत गरेको कम्तीमा दईु जना मिहला 
सिहत पाँच जना  -सदःय 

(ट) औ ोिगक क्षेऽका रोजगारदाता मध्येबाट 
मन्ऽालयले मनोनीत गरेको एक जना -सदःय 

(ठ) ूदेश ःतरीय शेड यिुनयन समन्वय 
सिमितबाट एक जना -सदःय 

(ड)  ूमखु कायर्कारी िनदशक    -सदःय सिचव 

(३) खण्ड (ञ), (ट), (ठ) र (ड) बमोिजम िनयिुक्त 
एवं मनोनीत हनेु सदःयको पदाविध पाँच वषर्को हनेुछ । 

(४) ूमखु कायर्कारी िनदशकको पािरौिमक, सेवा 
शतर् र सिुवधा तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

४.  ूमखु कायर्कारी िनदशकको िनयिुक्त र योग्यता सम्बन्धी 
व्यवःथा: (१) देहाय बमोिजमको योग्यता पगेुको व्यिक्तलाइर् 
अध्यक्षको िसफािरसमा ूदेश सरकारले ूमखु कायर्कारी 
िनदशकमा िनयकु्त गनछ । 

(क) ूदेश नं. ३ िभऽ ःथायी बसोबास गन 
नेपाली नागिरक, 

(ख) मान्यता ूा  िव िव ालयबाट इिञ् जिनयिर , 
अथर्शा , व्यवःथापन, िशक्षा, िव ान,कृिष   
िव ान र सूचना ूिविध मध्ये कुनै  िवषयमा 
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ःनातको र वा सो सरह उपािध हािसल 
गरेको, 

(ग) ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलमसँग 
सम्बिन्धत िवषय र क्षेऽमा कम्तीमा पाँच 
वषर्को कायर् अनभुव ूा  गरेको, 

(घ) पैतीस वषर् उमेर पूरा भइर् पचप  वषर् 
ननाघेको, 

(ङ) कुनै कानूनले अयोग्य नठहिरएको । 

५.  ूमखु कायर्कारी िनदशकको काम, कतर्व्य र अिधकार: ूमखु 
कायर्कारी िनदशकको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय 
बमोिजम हनेुछ :- 

(क) दैिनक ूशासिनक कायर् स ालन गन, 
गराउने, 

(ख) ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम 
सम्बन्धी नीित िनधार्रण गनर् पिरषदलाई 
सहयोग गन, 

(ग)  पिरषदको बैठकको िनणर्य ूमाणीकरण एवं 
कायार्न्वयन गन, गराउने, 

(घ) पिरषद् बाट ःवीकृत नीित, योजना र 
कायर्बम कायार्न्वयन गन, गराउने, 

(ङ)  वािषर्क योजना, कायर्बम तथा बजेट तयार 
गरी पिरषद समक्ष पेश गन, 
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(च) वािषर्क ूितवेदन तयार गरी पिरषद समक्ष 
पेश गन, 

(छ)  पिरषदले तोकेको अन्य कायर् गन,  
गराउने । 

६. पद िरक्त हनेु व्यवःथा: देहायको अवःथामा ूमखु कायर्कारी 
िनदशक र  मनोनीत सदःयको पद िरक्त भएको मािनने छः- 

(क)  ूदेश सरकार समक्ष िदएको िलिखत 
राजीनामा ःवीकृत भएमा, 

(ख) ूदेश सरकारले िनजलाई पदबाट हटाएमा, 

(ग  िनजको पदाविध पूरा भएमा, 

(घ)  नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूरमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा,  

(ङ) िनजको मतृ्य ुभएमा ।  

७.  पिरषद संगिठत संःथा हनेु: (१) दफा ३ बमोिजम गिठत 
पिरषद अिविच्छ  उ रािधकारवाला एक ःवशािसत र 
संगिठत संःथा हनेुछ।  

(२) पिरषदको आफ्नो एउटा छु ै छाप हनेुछ।  

(३) पिरषदले व्यिक्त सरह चल अचल सम्पि  
ूा  गनर्, उपभोग गनर्, वा बेचिवखन गनर् सक्नेछ।  

(४) पिरषदले व्यिक्त सरह उजरु गनर् र पिरषद 
उपर पिन सोही नामबाट उजरु लाग्न सक्नेछ।  
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(५) पिरषदको मखु्य कायार्लय ूदेश राजधानीमा 
रहनेछ। 

८.  पिरषदको बैठक र िनणर्य: (१) पिरषदको बैठक अध्यक्षले 
तोकेको िमित, समय र ःथानमा बःनेछ। 

(२) पिरषदको कूल सदःय संड्ख्याको बहमुत 
सदःय उपिःथत भएमा बैठकको लािग गणपूरक संड्ख्या 
पगेुको मािननेछ।  

(३) पिरषदको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले 
गनछ। अध्यक्षको अनपुिःथितमा बैठकमा उपिःथत सदःयले 
आफूमध्येबाट छानेको सदःयले बैठकको अध्यक्षता गनछ।  

(४) पिरषदको बैठकमा बहमुतको राय मान्य 
हनेुछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गन व्यिक्तले 
िनणार्यक मत िदनेछ।  

(५) पिरषदको िनणर्य अध्यक्ष र सदःय-सिचव ारा 
ूमािणत गिरनेछ।  

(६) पिरषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध 
पिरषद आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ। 

(७) सदःयले पिरषदको बैठकमा भाग िलए बापत 
तोिकए बमोिजम बैठक भ ा पाउनेछ।  

९.  पिरषदको काम, कतर्व्य र अिधकार: (१) पिरषदको काम, 
कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः- 
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(क) ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम 
सम्बन्धी नीित, रणनीित र योजना िनधार्रण 
गन, 

(ख) ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम 
कायर्बमको क्षेऽ र ःतर िनधार्रण गन, 

(ग ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलमका 
लािग िशक्षण संःथा, ूिशक्षण केन्ि र 
अनसुन्धानशाला ःथापना र स ालन गन 
गराउने, 

(घ) बहुू ािविधक महािव ालय ःथापना एवं 
स ालन गन गराउने, 

(ङ) सामदुाियक, िनजी, सहकारी र गैर सरकारी 
क्षेऽमा ःथापना वा स ालन हनेु ूािविधक 
िशक्षा एवं व्यवसाियक तािलम स ालन गनर् 
ःवीकृित िदने, 

(च) ूदेश सरकारको ःवािमत्वमा रहेका संगिठत 
संःथा तथा गैर सरकारी संगिठत संःथा ारा 
सीप िवकासको िनिम  िदइने व्यवसाियक 
तािलमको अविध, स ालन िशक्षण िविध, 
पा बम, पा पःुतक र सीप परीक्षण 
िनधार्रण गरी लागू गन गराउने, 

(छ) िविभ  तािलम स ालन र समन्वय गन, 
गराउने, 
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(ज) ूािविधक ूिशक्षक ूिशक्षण स ालन गन एवं 
अनमुित पऽ ूणालीको व्यवःथा गन, गराउने, 

(झ) ूिशक्षाथीर् कामदार (एूिेन्टसशीप) सम्बन्धी 
आवँयक व्यवःथा िमलाउने, 

(ञ)  ूािविधक िशक्षालयको क्षेऽिभऽ िविभ  
ःथानमा अल्पकालीन वा घमु्ती तािलम 
कायर्बम स ालन गनर् ूिशक्षण केन्िह , 
पा  िवषय (शेिन  प्याकेज) तथा ूिशक्षक 
सम्बन्धी आवँयक व्यवःथा िमलाउने, 

(ट) सीपको वगीर्करण, परीक्षण तथा ूमाणीकरण 
सम्बन्धी व्यवःथा गन, गराउने, 

(ठ) सीप िवकास तािलमका लािग पा बम, 
िशक्षण िविध, गणु तथा सीपको ःतर िनधार्रण 
गन, 

(ड) सरकारी तथा गैर सरकारी िनकायले स ालन 
गरेका तािलमको मूल्या न गरी ःतर िनधार्रण, 
ूमाणीकरण तथा मान्यता ूदान गन, 

(ढ) आधारभतू, मध्यम तथा उच्चःतरीय ूािविधक 
जनशिक्त उत्पादन गनर् आवँयक कायर् गन , 
गराउने, 

(ण) ूदेश, राि य र अन्तरार्ि यःतरबाट ूा  
सहयोगको व्यविःथत पले पिरचालन गन, 
गराउने, 
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(त) ूदेश सरकारलाई ूािविधक िशक्षा तथा 
व्यवसाियक तािलमका लािग आवँयक परामशर् 
िदने, 

(थ) नेपाल सरकारको पूवर् ःवीकृित िलई िवदेशी वा 
अन्तरार्ि य संघसंःथासँग ूािविधक िशक्षा तथा 
सीप िवकास तािलमको सम्झौता वा करार 
गन, 

(द) वािषर्क बजेट र ूगित ूितवेदन, लेखापरीक्षण 
ूितवेदन र अन्य ूितवेदन ःवीकृत गन, 

(ध) यस ऐनको उ ेँय कायार्न्वयनको लािग अन्य 
कायर् गन, गराउने, 

(न) अध्यक्षले पिरषदको वािषर्क ूितवेदन 
मखु्यमन्ऽीसमक्ष पेश गन, 

(प)   ूाचीन सीपकला संरक्षण सम्ब र्न र िवकास 
गन, 

(फ)  अनगुमन र िनयमन गन । 

१०.  ूमाणपऽको मान्यता: (१) पिरषद् बाट स ािलत र ःवीकृत 
संःथाबाट तोिकएको पा बममा आधािरत भइर् स ालन 
गिरएको तािलमका कुनै शैिक्षक उपािधको ूमाणपऽलाइर् 
पिरषदले मान्यता िदनेछ । 

(२) कक्षा १० (माध्यिमक िशक्षा परीक्षा) उ ीणर् 
गरी पिरषद बाट सम्बन्धन ूा  शैिक्षक संःथामा कम्तीमा 
दईु वषर् अध्ययन र तािलम ूा  गरी तोिकएको परीक्षा 
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उ ीणर् ूिशक्षाथीर्लाइर् पिरषद् ारा ूदान गिरएको ूमाणपऽ 
अन्य शैिक्षक संःथाको कक्षा १२ (माध्यािमक िशक्षा 
उ ीणर् परीक्षा) उ ीणर् गरे सरह हनेुछ।  

११.  सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवःथा: सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवःथा 
तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

१२.  सीप ूमाणीकरण सम्बन्धी व्यवःथाः सीप ूमाणीकरण 
सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ। 

१३. सिमित, उप-सिमित गठन : पिरषदले आफ्नो कायर् 
स ालनका लािग आवँयकता अनसुार िविभ  सिमित वा 
उप-सिमित गठन गनर् सक्नेछ।  

१४. कमर्चारी सम्बन्धी व्यवःथा: (१) पिरषद् मा ूदेश 
सरकारबाट ःवीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी 
बमोिजमको कमर्चारी रहनेछन ्। 

   (२) कमर्चारीको िनयिुक्त, पािरौिमक,  सेवाको शतर् तथा 
सिुवधा सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ।  

(३) पिरषदले आवँयकता अनसुार िव , ूिशक्षक 
लगायतका अन्य व्यिक्तलाइर् सेवा करार गरी काममा 
लगाउन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको कमर्चारी िनयकु्त 
नभएसम्मका लािग पिरषद्लाइर् आवँयक कमर्चारी ूदेश 
सरकारले उपलव्ध गराउनेछ । 
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१५. पिरषदको कोष: (१) पिरषदको एउटा छु ै कोष हनेुछ । 
सो कोषमा देहाय बमोिजमको रकम रहनेछ:– 

(क) नेपाल सरकार र ूदेश सरकारबाट 
ूा  अनदुान,  

(ख)  नेपाल सरकारको अनमुितमा कुनै 
िवदेशी सरकार, अन्तरार्ि य िवकास 
साझेदार वा िवदेशी संघसंःथाबाट ूा  
रकम,  

(ग)  पिरषदको चल अचल सम्पि बाट आजर्न 
हनेु रकम,  

(घ)  ू देश सरकारको पूवर् ःवीकृितमा िलएको 
ऋण, 

(ङ)  कोषमा ूा  अन्य कुनै रकम । 

(२) पिरषदको सबै रकम पिरषदको नाममा नेपाल 
सरकारको ःवािमत्व रहेको बकमा जम्मा गिरनेछ ।  
   

(३) पिरषदको तफर् बाट गनुर्पन सम्पूणर् खचर्ह  
उपदफा (१) बमोिजमको कोषबाट व्यहोिरनेछ। 

(४) पिरषदको खाता स ालन र खचर् गन िविध र 
ूिबया सरकारी लेखा ूणाली बमोिजम हनेुछ 

१६. पिरषदको लेखा र लेखापरीक्षण: (१) पिरषदको लेखा 
नेपाल सरकारको ःवीकृत ढाँचा बमोिजम हनेुछ। 
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  (२) पिरषदको आन्तिरक लेखापरीक्षण ूदेश लेखा 
िनयन्ऽकको कायार्लयले गनछ । 

(३) पिरषदको अिन्तम लेखापरीक्षण महालेखा 
परीक्षकको कायार्लयबाट हनेुछ।  

(४) मन्ऽालयले पिरषदको िहसाव िकताब सम्बन्धी 
कागजातह  र अ  नगदी िजन्सी समेत जनुसकैु बखत जाँच्न 
वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ। 

१७.  कायर्बमको अनमुित सम्बन्धी व्यवःथाः ूािविधक िशक्षा तथा 
व्यवसाियक िशक्षा एवं तािलमको क्षेऽमा कायर्बम स ालन 
गन,राि य अन्तरार्ि य संघ संःथा एवं गैर सरकारी संःथाले 
पिरषद्सँग सम्बिन्धत कायर्बमको लागतको िववरण सिहत 
अनमुित िलन ुपनछ । 

१८.  कारबाही र सजाय: पिरषदको कुनै सदःय वा कमर्चारीले 
जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदिनयतसाथ पिरषदलाई 
हानी नोक्सानी परु् याएमा ूचिलत कानून बमोिजम सजाय 
हनेुछ ।  

१९.   अिधकार ूत्यायोजन: पिरषदले यस ऐन बमोिजम आफूलाई 
ूा  अिधकार मध्ये सबै वा केही अिधकार आवँयकता 
अनसुार पिरषदको सिमित, उप-सिमित वा कुनै अिधकृत 
कमर्चारीलाई ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ।  

२०.   ूदेश सरकारसगँ सम्पकर् : पिरषदले ूदेश सरकारसँग 
सम्पकर्  राख्दा सामािजक िवकास मन्ऽालय माफर् त राख्न ु
पनछ।  
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२१.   िनयम बनाउने अिधकार: यस ऐनको कायार्न्वयन गनर् 
ूदेश सरकारले आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ।  

२२.   बचाउ: यो ऐन ूारम्भ हनु ुअिघ ूचिलत कानून बमोिजम 
भएका काम र ूदेश सरकारको अिधकार क्षेऽिभऽ पनर् 
आएमा यसै ऐन बमोिजम भए गरेको मािननेछ। 

 

ूमाणीकरण िमित : २०७५।०9।11                                 

                                    
आ ाले, 

 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 
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