प्रदे श प्राविधिक शशक्षा परिषद स्थापना ि सञ्चालन गनन बनेको वििेयक
प्रस्तािना: प्रदे शमा योजनाबद्ि रूपमा प्राविधिक शशक्षा तथा व्यािसाययक ताशलमको व्यिस्था गिी प्राविधिक
जनशक्तत उत्पादन तथा प्राविधिक सीपको स्ति यनिानिण एिं प्रमाणीकिणको लाधग प्राविधिक शशक्षा परिषदको
स्थापना ि सञ्चालन गनन आिश्यक भएकोले,
प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।
१.

संक्षक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श प्राविधिक शशक्षा परिषद ऐन २०७५” िहे कोछ।
(२) यो ऐन तरू
ु न्त प्रािम्भ हुनेछ ।

२.

परिभाषा: विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमााः(क) “तोककएको” िा “तोककए बमोक्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको यनयम िा
वियनयममा तोककएको िा तोककए बमोक्जम सम्झनु पछन ।
(ख) “परिषद” भन्नाले दफा ३ बमोक्जम गठित प्राविधिक शशक्षा परिषद सम्झनु पछन ।
(ग) “प्रदे श” भन्नाले प्रदे श नम्बि ३ सम्झनु पछन ।
(घ) “प्रमख
कायनकािी यनदे शक” भन्नाले दफा ४ बमोक्जम यनयक्ु तत भएको प्रमख
ु
ु
कायनकािी यनदे शकलाई सम्झनु पछन ।
(ङ) “मन्रालय” भन्नाले सामाक्जक विकास मन्रालय सम्झनु पछन ।

३.

परिषदको स्थापना: (१) प्राविधिक शशक्षा तथा व्यािसाययक ताशलम लगायतका कायन सञ्चालन गनन
प्राविधिक शशक्षा परिषदको गिन गरिनेछाः(२) प्राविधिक शशक्षा परिषदको गिन दे हाय बमोक्जम हुनेछ:–
(क) सामाक्जक विकास मन्री

–

अध्यक्ष
(ख) सदस्य, प्रदे श नीयत तथा योजना आयोग (जनशक्तत हेने)

–

सदस्य
(ग)

सधचि, सामाक्जक विकास मन्रालय

–सदस्य

(घ)

सधचि, मख्
ु यमन्री तथा मक्न्रपरिषदको कायानलय

–सदस्य

(ङ)

सधचि, आधथनक माशमला तथा योजना मन्रालय

–सदस्य

(च)

सधचि, आन्तरिक माशमला तथा कानन
ू मन्रालय

–

सदस्य
(छ) सधचि, भौयतक पि
ू ानिाि विकास मन्रालय

–

सदस्य
(ज) सधचि, उद्योग, पयनटन, िन तथा िाताििण मन्रालय

–सदस्य

(झ) सधचि, भशू म ब्यिस्था, कृवष तथा सहकािी मन्रालय

–सदस्य
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(ञ)

प्राविधिक शशक्षा तथा व्यािसाययक ताशलम विज्ञ तथा संस्था मध्येबाट
मन्रालयले मनोनीत गिे को कम्तीमा एक जना मठहला सठहत चाि जना–

सदस्य
(ट)

िोजगािदाता मध्येबाट मन्रालयले मनोनीत गिे को एक जना

(ि)

प्रमख
ु कायनकािी यनदे शक

– सदस्य
–सदस्य सधचि

(३) खण्ड (ञ), (ट) ि (ि) बमोक्जम यनयक्ु तत एिं मनोनीत हुने सदस्यको पदािधि पााँच िषनको
हुनेछ ।
(४) प्रमख
ु कायनकािी यनदे शकको पारिश्रशमक, सेिा शतन ि सवु ििा तोककए बमोक्जम हुनेछ ।
४.

प्रमख
ु कायनकािी यनदे शकको नियक्ु ति र योग्यता सम्बन्िी व्यिस्था: (१) दे हाय बमोक्जमको योग्यता
पग
ु ेको व्यक्ततलार्न अध्यक्षको शसफारिसमा प्रदे श सिकािले प्रमख
ु कायनकािी यनदे शकमा यनयत
ु त गनेछ
।
(क)

नेपाली नागरिक,

(ख)

मान्यता प्राप्त विश्िविद्यालयबाट र्क्न्जयनयरिङ्ग, अथनशास्र, व्यिस्थापन, शशक्षा,

विज्ञान मध्ये
(ग)

कुनै विषयमा स्नातकोत्ति िा सो सिह उपाधि हाशसल गिे को,

प्राविधिक शशक्षा तथा व्यािसाययक ताशलमसाँग सम्बन्िीत विषय ि क्षेरमा कम्तीमा
पााँच िषनको कायन अनभ
ु ि प्राप्त गिे को,

५.

(घ)

पैतीस बषन उमेि पिू ा भर्न पचपन्न िषन ननाघेको,

(ङ)

कुनै कानन
ू ले अयोग्य निहरिएको ।

प्रमख
ु कायनकािी यनदे शकको काम, कतनव्य ि अधिकाि: प्रमख
ु कायनकािी यनदे शकको काम, कतनव्य ि
अधिकाि दे हाय बमोक्जम हुनेछ :(क)

दै यनक प्रशासयनक कायन सञ्चालन गने, गिाउने,

(ख)

प्राविधिक शशक्षा तथा व्यािसाययक ताशलम सम्बन्िी नीयत यनिानिण गनन परिषदलाई
सहयोग गने,

६.

(ग)

परिषदको बैिकको यनणनय प्रमाणीकिण एिं कायानन्ियन गने, गिाउने,

(घ)

परिषदबाट स्िीकृत नीयत, योजना ि कायनक्रम कायानन्ियन गने, गिाउने,

(ङ)

िावषनक योजना, कायनक्रम तथा बजेट तयाि गिी परिषद समक्ष पेश गने,

(च)

िावषनक प्रयतिेदन तयाि गिी परिषद समक्ष पेश गने,

(छ)

परिषदले तोकेको अन्य कायन गने, गिाउने ।

पद रितत हुने व्यिस्था: दे हायको अिस्थामा प्रमख
ु कायनकािी यनदे शक ि मनोनीत सदस्यको पद रितत
भएको मायननेछाः(क)

प्रदे श सिकाि समक्ष ठदएको शलखखत िाजीनामा स्िीकृत भएमा,

(ख)

प्रदे श सिकािले यनजलाई पदबाट हटाएमा,
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७.

(ग

यनजको पदािधि पिू ा भएमा,

(घ)

नैयतक पतन दे खखने फौजदािी कसिू मा अदालतबाट कसिू दाि िहिे मा,

( ङ)

यनजको मत्ृ यु भएमा ।

परिषद संगठित संस्था हुने: (१) दफा ३ बमोक्जम गठित परिषद अविक्छछन्न उत्तिाधिकाििाला एक
स्िशाशसत ि संगठित संस्था हुनेछ।
(२) परिषदको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
(३) परिषदले व्यक्तत सिह चल अचल सम्पवत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, िा बेचविखन गनन
सतनेछ।
(४) परिषदले व्यक्तत सिह उजिु गनन ि परिषद उपि पयन सोही नामबाट उजिु लाग्न सतनेछ।
(५) परिषदको मख्
ु य कायानलय प्रदे श िाजिानीमा िहनेछ।

८.

परिषदको बैिक ि यनणनय: (१) परिषदको बैिक अध्यक्षले तोकेको शमयत, समय ि स्थानमा बस्नेछ।
(२) परिषदको कूल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य उपक्स्थत भएमा बैिकको
लाधग गणपिू क संख्या पग
े ो मायननेछ।
ु क
(३) परिषदको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ। अध्यक्षको अनप
ु क्स्थयतमा बैिकमा
उपक्स्थत
सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैिकको अध्यक्षता गनेछ।
(४) परिषदको बैिकमा बहुमतको िाय मान्य हुनेछ ि मत बिाबि भएमा बैिकको अध्यक्षता
गने
व्यक्ततले यनणानयक मत ठदनेछ।
(५) परिषदको यनणनय अध्यक्ष ि सदस्य-सधचिद्िािा प्रमाखणत गरिनेछ।
(६) परिषदको बैिक सम्बन्िी अन्य कायनविधि परिषद आफैले यनिानिण गिे बमोक्जम हुनेछ।
(७) सदस्यले परिषदको बैिकमा भाग शलए बापत तोककए बमोक्जम बैिक भत्ता पाउनेछ ।

९.

परिषदको काम, कतनव्य ि अधिकाि: (१) परिषदको काम, कतनव्य ि अधिकाि दे हाय बमोक्जम हुनेछाः(क)

प्राविधिक शशक्षा तथा व्यािसाययक ताशलम सम्बन्िी नीयत यनिानिण गने,

(ख)

प्राविधिक शशक्षा तथा व्यािसाययक ताशलम कायनक्रमको क्षेर ि स्ति यनिानिण गने,

(ग

प्राविधिक शशक्षा तथा व्यािसाययक ताशलमका लाधग शशक्षण संस्था, प्रशशक्षण केन्र ि
अनस
ु न्िानशाला स्थापना ि सञ्चालन गने गिाउने,

(घ)

बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना एिं सञ्चालन गने गिाउने,

(ङ)

सामद
ु ाययक, यनजी, सहकािी ि गैि सिकािी क्षेरमा स्थापना िा सञ्चालन हुने

प्राविधिक
(च)

शशक्षा एिं व्यािसाययक ताशलम सञ्चालन गनन स्िीकृयत ठदने,
प्रदे श सिकािको स्िाशमत्िमा िहे का संगठित संस्था तथा गैह्र सिकािी संगठित

संस्थाद्िािा
सीप विकासको यनशमत्त ठदर्ने व्यािसाययक ताशलमको अिधि, सञ्चालन शशक्षण विधि.
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पाठ्यक्रम, पाठ्यपस्
ु तक ि सीप पिीक्षण यनिानिण गिी लागू गने गिाउने,
(छ)

विशभन्न ताशलम सञ्चालन ि समन्िय गने गिाउने,

(ज)

प्राविधिक प्रशशक्षक प्रशशक्षण सञ्चालन गने गिाउने,

(झ)

प्रशशक्षाथी कामदाि (एप्रेक्न्टसशीप) सम्बन्िी आिश्यक व्यिस्था शमलाउने,

(ञ)

प्राविधिक शशक्षालयको क्षेरशभर विशभन्न स्थानमा अल्पकालीन िा घम्
ु ती ताशलम

कायनक्रम
सञ्चालन गनन प्रशशक्षण केन्रहरू, पाठ्य विषय (ट्रे यनङ्ग प्याकेज) तथा प्रशशक्षक
सम्बन्िी आिश्यक व्यिस्था शमलाउने,
(ट)

सीपको िगीकिण, पिीक्षण तथा प्रमाणीकिण सम्बन्िी व्यिस्था गने गिाउने,

(ि)

सीप विकास ताशलमका लाधग पाठ्यक्रम, शशक्षण विधि, गण
तथा सीपको स्ति
ु

यनिानिण
(ड)

गने,
सिकािी तथा गैि सिकािी यनकायले सञ्चालन गिे का ताशलमको मल्
ू याङ्कन गिी स्ति
यनिानिण, प्रमाणीकिण तथा मान्यता प्रदान गने,

(ढ)

आिािभत
ू , मध्यम तथा उछचस्तिीय प्राविधिक जनशक्तत उत्पादन गनन आिश्यक

कायन
गने गिाउने,
(ण)

प्रदे श, िाक्रट्रय ि अन्तिानक्रट्रय स्तिबाट प्राप्त सहयोगको व्यिक्स्थत रूपले परिचालन

गने

गिाउने,

(त)

प्रदे श सिकािलाई प्राविधिक शशक्षा तथा व्यािसाययक ताशलमका लाधग आिश्यक

पिामशन
ठदने,
(थ)

नेपाल सिकािको पि
ू न स्िीकृयत शलई विदे शी िा अन्तिानक्रट्रय संघसंस्थासाँग प्राविधिक
शशक्षा तथा सीप विकास ताशलमको सम्झौता िा किाि गने,

(द)

िावषनक बजेट ि प्रगयत प्रयतिेदन, लेखापिीक्षण प्रयतिेदन ि अन्य प्रयतिेदन स्िीकृत

(ि)

यस ऐनको उद्दे श्य कायानन्ियनको लाधग अन्य कायन गने गिाउने ।

(न)

अध्यक्षले परिषदको बावषनक प्रयतिेदन मख्
ु यमन्री समक्ष पेश गने ।

गने,

१०.

प्रमाणपरको मान्यता: (१) परिषदबाट सञ्चाशलत ि स्िीकृत संस्थाबाट तोककएको पाठ्यक्रममा आिारित
भर्न सञ्चालन गरिएको ताशलमका कुनै शैक्षक्षक उपाधिको प्रमाणपरलार्न परिषदले मान्यता ठदनेछ ।
(२) कक्षा १० (माध्यशमक शशक्षा पिीक्षा) उत्तीणन गिी परिषदबाट सम्बन्िन प्राप्त शैक्षक्षक
संस्थामा कम्तीमा दईु िषन अध्ययन ि ताशलम प्राप्त गिी तोककएको पिीक्षा उत्तीणन प्रशशक्षाथीलार्न
परिषदद्िािा प्रदान गरिएको प्रमाणपर अन्य शैक्षक्षक संस्थाको कक्षा १२ (माध्याशमक शशक्षा उत्तीणन
पिीक्षा) उत्तीणन गिे सिह हुनेछ।
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११.

सम्बन्िन सम्बन्िीाः सम्बन्िन सम्बन्िी व्यिस्था तोककए बमोक्जम हुनेछ ।

१२.

सीप प्रमाणीकिण सम्बन्िी व्यिस्थााः सीप प्रमाणीकिण सम्बन्िी व्यिस्था तोककए बमोक्जम हुनेछ ।

१३.

सशमयत, उप-सशमयत गिन : परिषदले आफ्नो कायन सञ्चालनका लाधग आिश्यकता अनस
ु ाि विशभन्न
सशमयत िा उप-सशमयत गिन गनन सतनेछ।

१४.

आधथनक स्रोतको व्यिस्था : परिषदले प्रदे श सिकािको पि
ू न स्िीकृयत शलई ऋण शलन, अनद
ु ान प्राप्त
गनन िा अन्य कुनै स्िीकृत प्रकक्रयाको अधिनमा िही आधथनक स्रोतको व्यिस्था गनन सतनेछ।

१५.

कमनचािी सम्बन्िी व्यिस्था: (१) परिषदमा प्रदे श सिकािबाट स्िीकृत संगिन संिचना ि दिबन्दी
बमोक्जमको कमनचािी िहनेछन ् ।
(२) कमनचािीको यनयक्ु तत, पारिश्रशमक, सेिाको शतन तथा सवु ििा सम्बन्िी व्यिस्था तोककए
बमोक्जम हुनेछ।
(३) परिषदले आिश्यकता अनस
ु ाि विज्ञ, प्रशशक्षक लगायतका अन्य व्यक्ततलार्न सेिा किाि
गिी काममा लगाउन सतनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोक्जमको कमनचािी यनयत
ु त नभएसम्मका लाधग परिषदलार्न आिश्यक
कमनचािी प्रदे श सिकािले उपलव्ि गिाउनेछ ।

१६.

परिषदको कोष: (१) परिषदको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा दे हाय बमोक्जमको िकम िहनेछ:–
(क)

नेपाल सिकाि ि प्रदे श सिकािबाट प्राप्त अनद
ु ान,

(ख)

नेपाल सिकािको अनम
ु यतमा कुनै विदे शी सिकाि, अन्तिानक्रट्रय विकास
साझेदाि िा विदे शी संघसंस्थाबाट प्राप्त िकम,

(ग)

परिषदको चल अचल सम्पवत्तबाट आजनन हुने िकम,

(घ)

कोषमा प्राप्त अन्य कुनै िकम ।

(२) परिषदको सबै िकम परिषदको नाममा "क" िगनको बाखणज्य बैंकमा जम्मा गरिनेछ।
(३) परिषदको तफनबाट गनप
ुन ने सम्पण
ू न खचनहरू उपदफा (१) बमोक्जमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
(४) परिषदको खाता सञ्चालन ि खचन गने विधि ि प्रकृया सिकािी लेखा प्रणाली बमोक्जम
हुनेछ ।
१७.

परिषदको लेखा ि लेखापिीक्षण: (१) परिषदको लेखा नेपाल सिकािको स्िीकृत ढााँचा बमोक्जम हुनेछ।
(२) परिषदको आन्तरिक लेखा पिीक्षण प्रदे श लेखा यनयन्रकको कायानलयले गनेछ ।
(३) परिषदको अक्न्तम लेखापिीक्षण महालेखा पिीक्षकको कायानलयबाट हुनेछ।
(४) मन्रालयले परिषदको ठहसाि ककताब सम्बन्िी कागजातहरू ि अरू नगदी क्जन्सी समेत
जुनसक
ु ै बखत जााँछन िा जााँछन लगाउन सतनेछ।

१८.

कािबाही ि सजाय: परिषदको कुनै सदस्य िा कमनचािीले जानी जानी िा लापििाही गिी िा
बदयनयतसाथ

परिषद्लाई हानी नोतसानी पिु याएमा
प्रचशलत कानन
्
ू बमोक्जम सजाय हुनेछ ।
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१९.

अधिकाि प्रत्यायोजन: परिषदले यस ऐन बमोक्जम आफूलाई प्राप्त अधिकाि मध्ये सबै िा केही
अधिकाि आिश्यकता

अनस
ु ाि

परिषदको

सशमयत,

उप-सशमयत िा

कुनै अधिकृत कमनचािीलाई

प्रत्यायोजन गनन सतनेछ।
२०.

प्रदे श सिकािसाँग सम्पकन: परिषदले प्रदे श सिकािसाँग सम्पकन िाख्दा सामाक्जक विकास मन्रालय
माफनत िाख्नु पनेछ।

२१.

यनयम बनाउने अधिकाि: यस ऐनको कायानन्ियन गनन प्रदे श सिकािले आिश्यक यनयम बनाउन
सतनेछ।

२२.

बचाउ: यो ऐन प्रािम्भ हुनु अयघ प्रचशलत कानन
ू बमोक्जम भएका काम ि प्रदे श सिकािको अधिकाि
क्षेरशभर पनन आएमा यसै ऐन बमोक्जम भए गिे को मायननेछ।
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