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प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्
सानोठिमी, भक्तपुि।
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प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ६.२, ६.७, ६.१६ ि
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् धनयमािली, २०५१ को परिच्छे द ५ को
उद्देश्य प्राधिका लाधि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् ऐन २०४५ को दफा
१२ बमोशिम दे हाय बमोशिमको काययविधिहरू बनाइएको छ।
परिच्छे द-१
प्रािशम्भक
१.

संशक्षि नाम ि प्रािम्भः (१) यो काययविधिको नाम “प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा ि
तालीम काययक्रम सम्बन्िन काययविधि २०७८” िहे को छ।
(२) यो काययविधि स्िीकृत भएको धमधतदे शि लािू हुनेछ।

२.

परिभाषाः विषय िा प्रसँिले अको अथय नलािेमा यस काययविधिमा,
(क) “ऐन” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् ऐन, २०४५
सम्झनु पछय।
(ि) “धनयमािली” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्
धनयमािली, २०५१ सम्झनु पछय।
(ि) “शिक्षालय” भन्नाले आंधिक प्राविधिक शिक्षालय, सामुदावयक विद्यालयमा
प्राविधिक शिक्षा

sfo{qmd,

सिकािी धनकायद्वािा सञ्चाधलत प्राविधिक शिक्षालय,

साझेदािीमा सञ्चाधलत प्राविधिक शिक्षालय, धनिी शिक्षालय ि
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रुपमा सञ्चाधलत सं स्थाित शिक्षालय तथा प्रधतष्ठान समेतलाई सम्झनु पछय।
(घ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशिम” भन्नाले परिषद् ऐन अन्तियत बनेका धनयम,
विधनयम िा धनदे िनहरूमा तोवकएको िा तोवकए बमोशिम सम्झनु पछय।
(ङ) “धनदे िन” भन्नाले सम्बन्िन स्िीकृधत पत्रमा उल्लेशित ितय तथा परिषद्
कायायलयले समय समयमा ििे को धनर्यय बमोशिम ठदइएको धनदे िन समेतलाई
सम्झनु पछय।
(च) “प्रशिक्षक” भन्नाले शिक्षालयको शिक्षार्, प्रशिक्षर् काययमा काययित व्यशक्त
सम्झनु पछय।
(छ) “परिषद् कायायलय” भन्नाले परिषद्को सं घीय तथा प्रदे ि कायायलय समेतलाई
सम्झनु पदयछ।
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(ि) “विभाि” भन्नाले प्राविधिक शिक्षालयमा धिप्लोमा तहको िैशक्षक काययक्रम
अध्यापन/सञ्चालन ििाउने िािा सम्झनु पदयछ।
(झ) “ट्रेि” भन्नाले प्राविधिक शिक्षालयमा प्राविधिक वप्र-l8Knf]df तहको िैशक्षक
काययक्रम अध्यापन÷ सञ्चालन ििाउने िािा सम्झनु पदयछ।
(ञ)

“सं स्था” भन्नाले नेपाल सिकािका धनकायहरूमा दताय भएका साियिधनक
प्रकृधतका िुिी, प्रधतष्ठान, सहकािी, धनिी तथा िैि नाफामूलक सं स्थालाई
सम्झनु पदयछ।

३.

शिक्षालयको स्थापनाः परिषद्ले प्राविधिक िनिशक्त उत्पादन िनय आिश्यकता अनुसाि
शिक्षालयहरू स्थापना िनेछ।

४.

परिषद् अन्तियत सञ्चालन हुने शिक्षालयहरूः (१) परिषद् अन्तियत दे हायका शिक्षालयहरू
हुनेछन्:
(क) आंधिक प्राविधिक शिक्षालयः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम
परिषद्को पूर् य स्िामीत्िको शिक्षालयलाई आंधिक प्राविधिक शिक्षालय भधननेछ।
(ि) सामुदावयक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा
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नेपाल सिकािबाट सञ्चाधलत

सामुदावयक विद्यालयले परिषद्ले धनिायिर् ििे को िनिशक्त, प्रयोिात्मक अभ्यास िने
सुधनशितता ि पूिायिाि तयािी ििी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लाधि प्रस्ताि पेि
ििे मा पूिायिाि धनिीक्षर् िदाय उपयुक्त िहिे मा परिषद्बाट सम्बन्िन स्िीकृधत धलई
काययक्रमहरू सञ्चालन िनय सक्नेछन्।
(ि) साझेदािीमा संचाधलत प्राविधिक शिक्षालय: परिषद् ि कानूनद्वािा स्थावपत धनकाय
धबच दुई पक्षीय िा बहु-पक्षीय सम्झौताको आिािमा शिक्षालय सञ्चालन िनय
सवकनेछ। साझेदािीमा दे हाय बमोशिमको शिक्षालयहरू सञ्चालन हुनेछन्:
१. स्थानीय तहद्वािा संचाधलत प्राविधिक शिक्षालय: (१) परिषद्ले धनिायिर्
ििे को िनिशक्त, प्रयोिात्मक अभ्यास िने सुधनशितता ि पूिायिाि तयािी ििी
स्थानीय तहद्वािा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लाधि प्रस्ताि पेि ििे मा
पूिायिाि धनिीक्षर् िदाय उपयुक्त िहिे मा धनयमानुसाि परिषद्ले सम्बन्िन
स्िीकृधत प्रदान िनुप
य नेछ। यसिी स्थावपत शिक्षालयको कमयचािीको सेिा
ितय तथा सुवििा ि प्रशिक्षाथीहरूको िुल्क प्राविधिक शिक्षाको पहुँच सबै
िियका नािरिकमा पुग्ने ििी स्थानीय तहले तोके बमोशिम हुनेछ।
(२) स्थानीय तहद्वािा सञ्चाधलत प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालक सधमधत
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स्थानीय तह प्रमुिको अध्यक्षतामा ििन िनुय पनेछ ि उक्त सधमधतमा
कशम्तमा ४० प्रधतित विषय विज्ञ हुन ु पनेछ।
(३) स्थानीय तहद्वािा सञ्चाधलत प्राविधिक शिक्षालयमा काययित प्रशिक्षक
कमयचािीहरूको

प्रशिक्षक

प्रशिक्षर्

तालीमको

व्यिस्था

परिषद्ले

िनय

सक्नेछ।
२. साियिधनक प्रकृधतका िुिी, प्रधतष्ठान, सहकािी िा िैह्ननाफामुलक संस्थाद्वािा
संचाधलत प्राविधिक शिक्षालय: (१) कम्पनी ऐन बमोशिम स्थापना भएका
सं स्थाहरू तथा नेपाल सिकािका धनकायमा धनयमानुसाि सेिामूलक काययका
लाधि स्थावपत िैह्र-नाफामूलक साियिधनक प्रकृधतका िुिी, प्रधतष्ठान, सहकािी
िा िैह्ननाफामुलक सं स्थाद्वािा सं चाधलत सं स्थाले परिषद्ले धनिायिर् ििे को
िनिशक्त, प्रयोिात्मक अभ्यास िने सुधनशितता ि पूिायिाि तयािी ििी
प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लाधि प्रस्ताि पेि ििे मा पूिायिाि धनिीक्षर्
िदाय उपयुक्त िहिे मा धनयमानुसाि परिषद्बाट सम्बन्िन स्िीकृधत प्रदान िनय
सवकनेछ।
(२)

साियिधनक

प्रकृधतका

िुिी,

प्रधतष्ठान,

सहकािी

िा

िैह्ननाफामुलक सं स्थाद्वािा सं चाधलत प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन िनयका लाधि
दे हायका ितयहरू पालना िनुप
य नेछ।
(क) काययक्रमसँि सम्बशन्ित पूिायिाि धनदे शिका बमोशिमका भौधतक
पूिायिाि ि िायिेथाहरू सं स्थाकै स्िाधमत्िमा हुनपु ने ।
(ि) शिल्ला प्रिासन कायायलय ि समाि कल्यार् परिषद् िा नेपाल
सिकािका अन्य धनकायमा धनयमानुसाि दताय भएका प्रधतष्ठानहरू
विघटन भएको अिस्थामा उक्त सं स्था माफयत सञ्चाधलत काययक्रमसँि
सम्बशन्ित चलअचल सम्पशि नेपाल सिकािको स्िाधमत्िमा हुने।
(ि) प्रधतष्ठानको हकमा नामाकिर् िदाय िाविय पवहचान झल्कने विशिष्ठ
व्यशक्त, िाउँ िा सम्पदासँि िोधिएको हुनपु ने ि पारििारिक िुिीलाई
शिक्षालय सञ्चालन िनय स्िीकृधत ठदइने छै न।
(घ) शिक्षालयको व्यिस्थापन सधमधतमा ६० प्रधतित सदस्य सं स्थाको
विशिष्ट व्यशक्तत्ि सवहतको सञ्चालक सधमधतबाट ि बाँवक ४० प्रधतित
काययक्रम अनुरुप विषय विज्ञ िािी व्यिस्था भएको हुनपु ने।
(ङ) सं स्थाको आधथयक स्थावयत्ि सिल हुनपु ने।
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(च) काययक्रम सञ्चालन विधनयमािली तयाि ििी सञ्चालक सधमधतबाट
अनुमोदन ििी प्रशिक्षक, कमयचािीले पाउने सेिा सुवििाको व्यिस्था
िरिनुपने।
(छ) सं स्थाका पदाधिकािीहरूका लाधि तोवकएका भिा बाहे कका कुनै
सुवििा उपलब्ि नहुने कानूनी व्यिस्था िरिनुपने।
(ि) सं स्थाले काययक्रम सञ्चालनका लाधि सं स्थाको नाममा २५ लाि
अक्षय कोष स्थापना िनुय पने।
(झ) एक सं स्थाले एक स्थानमा मात्र शिक्षालय सञ्चालन िनय पाउने।
(ञ) शिक्षालय िहे को शिल्ला बाहे क अन्यत्र िाउँसािी िनय नपाइने।
कािमाण्िौ, भक्तपुि ि लधलतपुि (कािमाण्िौ उपत्यका) लाई एउटै
शिल्ला माधनने छ।
(३) यो काययविधि लािु हुनपु ूि य सम्बन्िन स्िीकृधत धलई सञ्चालनमा
िहेका प्रधतष्ठानहरूले
छ। साथै

b'O{

िषय धभत्र यस काययविधिको अधिनमा आउनुपने

यो काययविधि प्रािम्भ

धनयमानुसाि

प्रस्ताि पेि ििे का

सम्बन्िन

स्िीकृधत

सं स्थाहरूका

हकमा

सं स्थाहरू

बषयधभत्र यो काययविधिको अधिनमा आइसक्नु पनेछ।

b'O{

समेत

हुन ु अिािै

पाएका

३. सिकािी धनकायद्वािा सं चाधलत प्राविधिक शिक्षालय: सिकािी धनकायले आफ्नो
काययक्षेत्रसँि सम्बशन्ित प्राविधिक विषयको काययक्रम सञ्चालन िने ििी परिषद्ले
धनिायिर् ििे को िनिशक्त, प्रयोिात्मक अभ्यास िने सुधनशितता ि पूिायिाि तयािी
ििी सिकािी धनकाय स्िं मले नै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लाधि प्रस्ताि
पेि ििे मा पूिायिाि धनिीक्षर् िदाय उपयुक्त िहिे मा परिषद्बाट प्राविधिक
शिक्षालय सञ्चालनको सम्बन्िन स्िीकृधत धलन सक्नेछ।
(घ)

संस्थाित प्राविधिक शिक्षालयः (१) कम्पनी ऐन, शिल्ला प्रिासन कायायलय

िा प्रचधलत कानून बमोशिम स्थावपत नेपाल सिकािका अन्य धनकायमा दताय भै
परिषद्बाट सम्बन्िन

स्िीकृधत

प्राि धनिी स्तिमा

सञ्चाधलत

शिक्षालयलाई

सं स्थाित प्राविधिक शिक्षालय भधननेछ।
(२) सं स्थाित प्राविधिक शिक्षालय िहे को शिल्ला िा स्थानबाट दुिम
य
शिल्ला िा स्थानमा िाउँसािी िनय सवकनेछ । कािमाण्िौ, भक्तपुि ि लधलतपुि
(कािमाण्िौ उपत्यका) लाई एउटै शिल्ला माधनने छ।
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(२) उपदफा (१) बमोशिम सं चाधलत शिक्षालयहरूको पाठ्यक्रम, प्रशिक्षर् अिधि,
तालीम अिधि, पिीक्षा प्रर्ाली, प्रमार् पत्र ि शिक्षालयमा प्रिेिको धनशम्त आिश्यक न्यू नतम
िैशक्षक योग्यता परिषद्ले धनिायिर् ििे बमोशिम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) को िण्ि (क) बाहे कका शिक्षालयहरूको आधथयक,
प्रिासधनक लिायतका सम्पूर् य शिम्मेिािी सम्बशन्ित धनकायले तोके बमोशिम हुनेछ ि सोको
ििाफदे ही सोही धनकाय हुनेछ, उक्त पक्षमा परिषद् ििाफदे ही हुनेछैन।
परिच्छे द-२
सम्बन्िन सम्बन्िी व्यिस्था
५.

सम्बन्िन धसफारिि सधमधतः (१) परिषद्द्वािा सञ्चालन ििीने शिक्षालयहरूलाई प्रदान िरिने
सम्बन्िनको

धसफारििका लाधि दे हाय बमोशिम एक सम्बन्िन धसफारिि सधमधत ििन

हुनेछ।
क. उपाध्यक्ष, प्रा.शि. तथा व्या.ता. परिषद्

अध्यक्ष

ि. सदस्य सशचि, प्रा.शि. तथा व्या.ता. परिषद्

सदस्य

ि. शिक्षा, धबज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्राविधिक महािािाका सहसशचि सदस्य
घ. सम्बशन्ित पेिाित सं स्थाको प्रमुि िा प्रधतधनधि

सदस्य

ङ. पोधलटे शक्नक महािािाका धनदे िक

सदस्य

च. सामुदावयक विद्यालय प्राविधिक शिक्षा महािािाका धनदे िक

सदस्य

छ. स्ति धनिायिर् तथा सम्बन्िन महािािाका धनदे िक

सदस्य–सशचि

(२) सम्बन्िन धसफारिि सधमधतको बैिक सम्बन्िी काययविधि सधमधत आफैले
तोके बमोशिम हुनेछ।
(३) सम्बन्िन धसफारिि सधमधतको काम, कतयव्य ि अधिकाि दे हाय बमोशिम
हुनेछ।
क. विषय तथा काययक्रम अनुसािका पूिायिाि धनदे शिका स्िीकृत ििी लािु िने ।
ि. स्थलित तथा पूिायिाि धनिीक्षर् धनदे शिका स्िीकृत ििी लािु िने।
ि. विषय विज्ञहरूको योग्यता धनिायिर् िने तथा सूची धनमायर् िने।
घ. काययविधि बमोशिम आिेदन ठदएका आिेदकहरूका प्रस्ताि विज्ञहरूबाट छानविन
भै प्राि विज्ञहरूको धसफारिि प्रधतिेदन उपि छलफल ििी आिश्यक धनर्यय
िने।
ङ. प्राि प्रधतिेदनका आिािमा सम्बन्िनका लाधि उपयुक्त नभएका प्रस्तािहरू िािे ि
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िने।
च. प्रकृया पुिा भएका सं स्था÷काययक्रमहरूलाई मनसाय पत्र प्रदान िने।
छ. मनसाय पत्र प्राि ििे का सं स्था÷काययक्रमहरूमा विज्ञहरूबाट पूिायिाि धनिीक्षर् भै
प्राि धसफारिि प्रधतिेदन बमोशिम आिश्यक धनर्यय िने।
ि. प्रकृया पुिा भएका सं स्था÷काययक्रमहरूलाई सम्बन्िन स्िीकृधत िनयका लाधि
परिषद् समक्ष धसफारिि िने।
झ. सम्बन्िनका सबै ितयहरू पुिा ििी परिषद्ले समय समयमा धनिायिर् ििे को
िैशक्षक, भौधतक, प्राविधिक (प्रयोिात्मक) ि प्रिासधनक स्ति कायम ििी २ िषय
सम्म धनिन्ति अस्थायी सम्बन्िन प्राि शिक्षालयलाई तोवकएको मापदण्ि पुिा
ििे मा स्थायी स्िीकृधत प्रदान िनयका लाधि परिषद् समक्ष धसफारिि िने।

६.

प्रस्तािनाका लाधि सूचना माि िने: (१) दफा ४ (१) (ि), ४(१) (ि) ि दफा ४ (१)
(घ) िमोशिमका शिक्षालय सञ्चालन िनय परिषद् कायायलयले नक्िाङ्कनको आिािमा
धसफारिि भएको स्थान ि काययक्रमको आिािमा िषयको एक पटक शिक्षालय सञ्चालन
िनय इच्छु क सं स्थाहरूलाई प्रस्ताि पेि िनयको लाधि आव्हान िनय सक्नेछ। स्िीकृधतको
धनशम्त, परिषद् कायायलयमा पिे को धनिेदन उपि छानिीन ििी तोवकएको मापदण्ि अनुरुप
दे िेमा परिषद्बाट त्यस्तो शिक्षालय सञ्चालन प्रकृया अिाधि बढाईने छ।
(२) दफा ४ (१) (ि) (१) बमोशिमका शिक्षालय सञ्चालन िनय स्थानीय तहबाट
माि भै आएमा िैशक्षक सत्रमा कुनै िािा नपने ििी प्रकृया अिाधि बढाईने छ।
(३) परिषद्ले उप-दफा (१) ि उप-दफा (२) बमोशिम शिक्षालय सञ्चालन िने
स्िीकृधत प्रदान िदाय धनिेदन साथ सं लग्न प्रस्ताि ि परिषद् कायायलयले ििे को सम्भाव्यता
अध्ययन, स्थलित अध्ययन ि पूिायिाि धनिीक्षर् प्रधतिेदन एिं तोवकएको मापदण्िको
आिािमा त्यस्तो शिक्षालयलाई स्िीकृधत प्रदान िनय सक्नेछ।

७.

सम्बन्िन प्राि िनय आिेदन ठदनु पने:– (१) परिषद्बाट सम्बन्िन प्राि िनय चाहने सं स्था
/ शिक्षालयले प्रस्ताि सं लग्न ििी तोवकएको ढाँचामा तोवकए बमोशिम आिेदन िुल्क

बुझाई परिषद् कायायलय समक्ष धनिेदन ठदनु पनेछ।
(२) उपधनयम (१) बमोशिम सम्बन्िन प्राि िनय परिषद् समक्ष धनिेदन ठदं दा
सम्बशन्ित शिक्षालयले परिषद्ले धनिायिर् ििे को प्राविधिक, िैशक्षक, भौधतक, आधथयक आठद
मापदण्ि पुिा ििे को छ िा िनेछ भन्ने कुिा परिषद् कायायलयलाई विश्वास ठदलाउनु
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पनेछ। आिेदन ठदं दा दे हायका ितयहरू पालना िनुय पनेछ:
क. परिषद् कायायलयले तोके बमोशिमको िुल्क िम्मा ििी आिेदन फािाम दताय िनय
सवकने छ।
ि. यस परिषद् ि सम्बशन्ित व्यािसायी परिषद्हरूबाट धनिायिर् िरिएका पूिायिाि
धनदे शिकामा उल्ले शित ितयहरू

/ k|rlnt sfg'gn] tf]s]sf] dfkb08x?

पालना

िने ििी आ-आफ्नो प्रस्ताि पेि िनुप
य नेछ।
ि. प्रस्ताि सवहत आिेदन फािाम बुझाउने समयमा परिे षद्ले तोकेको ितय ि
काििात पुिा भएको हुनपु नेछ।
घ. आिेदन फािाम बुझाउने बेलामा पेि िरिएका सम्पूर् य काििात कुन कुन छन्
भधन आिेदक ि आिेदन बुझ्न िवटएका कमयचािीले प्रमाशर्त ििी एक÷एक प्रधत
धलने÷ठदने िनुप
य ने छ।
ङ. आिेदन÷प्रस्ताि स्िीकृत भएका सं स्थाहरूलाई काययक्रम सञ्चालन िनय स्िीकृधत
(सम्बन्िन)

ठदने

अशन्तम

धनर्यय

परिषद्मा

हुनेछ

ि

दताय

भएका

सबै

प्रस्तािहरूलाई अध्ययन ििी परिषद् बैिकबाट पारित नीधत तथा प्रस्तािमा सं ग्लन
िरिएका काििातहरूको आिािमा प्रस्ताि छनौट ििी प्रवक्रया थाधलने छ। साथै
छनौटमा नपिे का प्रस्तािहरू स्ितः िद्द हुनेछ ि आिेदन फािम िुल्क वफताय हुने
छै न।
च. स्थलित धनिीक्षर्/अध्ययन िुल्क ि पूिायिाि धनिीक्षर् िुल्क परिषद् कायायलयले
तोके बमोशिम दाशिला िनुय पनेछ।
छ. िुन शिल्लाको लाधि आिेदन दताय ििाएको हो सोही शिल्लाको लाधि

मात्र

स्िीकृधत ठदइने छ।
ि. पाठ्यक्रम सम्बन्िी िानकािी परिषद्को पाठ्यक्रम महािािाबाट प्राि िनय सवकने
छ।
झ. परिषद्को ऐन, धनयम, विधनयम, धनदे शिका, काययविधि ि भएका धनर्ययहरूलाई
आिािमानी आिेदन फािाम स्िीकृत भएका सं स्थाका काययक्रमहरूलाई सञ्चालन
स्िीकृधत ठदने िा नठदने भन्ने धनर्यय परिषद्बाट हुनेछ।
(३) सम्बन्िन प्राि िनय चाहने शिक्षालयले सम्बन्िन पाइसकेपधछ प्रयोिात्मक
अभ्यास स्थानको परिितयन, व्यिस्थापनमा हेिफेि, ि अन्य कुनै मूलभूत परिितयन िदाय
परिषद्लाई सो कुिाको िानकािी तत्कालै ठदइने व्यहोिा आिेदनपत्रमा िुलाइएको हुन ु
पनेछ।
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(४)

काययक्रम

सञ्चालन

िनय सम्बन्िन

स्िीकृधत

ठदं दा

दे हायको

प्रवक्रया

अिलम्बन िरिनेछ।
क. सम्बन्िन÷स्िीकृधतका लाधि आिेदन ठदन कम्तीमा ३० ठदनको समयािधि ठदई
िाविय स्तिको पधत्रकामा सूचना प्रकाशित िने।
ि. समयािधि धभत्र (३० ठदन) प्राि आिेदनहरू स्िीकृत िा अस्िीकृत भएको
प्रस्तािको नाम सवहतको सूचना परिषद् कायायलयको सूचना पाटीमा बढीमा ३
मवहना धभत्रमा टांस िने।
ि. सूचना टांस भएको ३० ठदन धभत्रमा स्थलित धनिीक्षर्का लाधि िुल्क िम्मा
िने।
घ. िुल्क िम्मा भएको ३ मवहना धभत्र सम्बशन्ित विषयको विज्ञ सवहतको टोलीले
स्थलित धनिीक्षर् िने ि धनिीक्षर् सवकएको ७ ठदन धभत्र स्पष्ट वकटानी िाय
(हुन्छ िा हुँदैन) सवहतको धसलिन्दी प्रधतिेदन सम्बन्िन धसफारिि सधमधत समक्ष
पेि िने।
ङ. प्राि प्रधतिेदनका आिािमा सम्बन्िन धसफारिि सधमधतले सम्बन्िन स्िीकृधतका
लाधि योग्य प्रस्तािलाई आसय पत्र प्रदान िनय धसफारिि िने ि अयोग्यलाई
िािे ि िने।
च. आसयपत्र प्राि ििे काहरूले २ िषय धभत्र पूिायिाि तयाि िरिसक्ने ि सो अिधि
धभत्र पूिायिाि तयाि नििे मा / प्रकृया पुिा नभएमा आियपत्र स्ित: िद्द हुने।
छ. प्रस्तािकले परिषद्द्वािा िािी पूिायिाि धनदे शिका बमोशिम तयािी पुिा भए पिात
धनिीक्षर्

ििी पाउन धनिेदन दताय ििाएको ३० ठदन धभत्र परिषद् कायायलयले

विज्ञ टोलीद्वािा पूिायिाि धनिीक्षर् ििाउने।
ि. पूिायिाि धनिीक्षर् टोलीले स्पष्ट वकटानी िाय (हुन्छ िा हुदैन) सवहतको प्रधतिेदन
धनिीक्षर् सवकएको ७ ठदन धभत्र धसलिन्दी ििी सम्बन्िन धसफारिि सधमधत समक्ष
पेि िने।
झ. पूिायिाि धनिीक्षर् टोलीको प्रधतिेदनका आिािमा ३० ठदन धभत्र सम्बन्िन
धसफारिि सधमधतले उपयुक्त िहि भएको प्रस्ताि स्िीकृधतको लाधि परिषद् समक्ष
पेि िने।
ञ. पूिायिाि धनिीक्षर् टोलीको प्रधतिेदनका आिािमा १५ ठदन धभत्र सम्बन्िन
धसफारिि सधमधतले अनुपयुक्त िहि भएको प्रस्ताि सम्पूर् य पूिायिाि तयाि ििी
आउनका लाधि एकपटकका लाधि ३ मवहनाको म्याद ठदन सक्नेछ।
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ट. सम्बन्िन धसफारिि सधमधतले धसफारिि ििे को ३५ ठदन धभत्र परिषद्ले सम्बन्िन
धसफारिि सधमधतको धसफारिि उपि अध्ययन ििी सम्बन्िन स्िीकृधत ठदने िा
नठदने िा तोवकए बमोशिमका कायय पुिा ििी ३ मवहना धभत्र परिमाियन सवहत पुनः
पेि िनय धनदे िन ठदन सक्नेछ।
ि. सम्बन्िन स्िीकृधत ठदं दा प्रशिक्षाथी भनाय प्रकृया सुरु हुन ु भन्दा ३० ठदन पूि य
सम्बन्िन, स्िीकृधत प्राि प्रस्तािहरूलाई सोही िैशक्षक सत्रबाट प्रशिक्षाथी भनाय िने
ििी ि अन्यका हकमा आिामी िैशक्षक सत्रबाट प्रशिक्षाथी भनाय िने ििी
सम्बन्िन स्िीकृधत पत्र प्रदान िरिनेछ।

%=
८.

5f]6f] cjlwsf] tfnLd ÷sfo{qmd ;DaGwg ;DaGwL Joj:yf tt\ ;DaGwL
sfo{ljlwdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .

धनिेदन साथ प्रस्ताि संलग्न हुनपु नेः

(१) शिक्षालय सञ्चालन िनय धनिेदन ठदं दा धनिेदन

साथ उपदफा (२) मा उल्लेशित विििर्हरू सवहत सञ्चालन िनय चाहेको काययक्रमको
प्रस्ताि सं लग्न िनुप
य नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम सं लग्न ििे को प्रस्तािमा दे हायका कुिाहरू समेत
िुलाएको हुन ु पनेछ:
क. शिक्षालय सञ्चालन िने स्थान ि प्रशिक्षर् ठदइने काययक्रमको विििर्
ि. शिक्षालय सं चालक सधमधतमा िहने सदस्यहरूको सं ख्या, नाम, िे िाना ि धनिहरूले
प्राविधिक शिक्षामा ििे को योिदान ि िैशक्षक योग्यता िुलाएको विििर्
ि. शिक्षालयले सञ्चालन िने काययक्रम सम्बन्िी सम्भाव्यता अध्ययन प्रधतिेदन
घ. काययक्रम सञ्चालनका लाधि आिश्यक पने भौधतक पूिायिाि सम्बन्िी विििर्
ँ ीको विििर्
ङ. शिक्षालय सञ्चालनको लाधि चावहने आिािभूत पूि
च. शिक्षालयमा भनाय हुने सम्भावित प्रशिक्षाथी सम्बन्िी विििर्
छ. प्रशिक्षकहरूको तह, सं ख्या तथा योग्यता आठदको विििर्
ि. प्रयोिात्मक अभ्यास ििाउने धनशित स्थान, उपकिर् ि प्रष्ट अििािर्ा

;lxt

sfo{zfnfsf] ljj/0f .
९.

सम्बन्िन ठदने आिािहरुः (१) परिषद्ले सम्बन्िन प्रदान िदाय काययविधिमा ले शिएका
कुिाहरूका अधतरिक्त धनम्न धलशित कुिाहरूलाई समेत आिाि बनाउनेछः
क. सम्बन्िन माि भएको स्थान ि क्षेत्रमा अध्ययनित प्रस्तावित काययक्रमको
व्यिहारिक अध्ययन सम्बन्िी शस्थधत तथा स्थानीय आिश्यकता।
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ि. नेपाल सिकािको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम सम्बन्िी नीधत,
योिना ि काययक्रमसँिको अनुकुलता।
ि. सम्बन्िन ठदइने शिक्षालय स्थापना हुने स्थान िा क्षेत्रको प्राविधिक शिक्षाको
ितयमान अिस्था, सो क्षेत्रमा हाल सं चाधलत माध्याधमक विद्यालय, क्याम्पस िा
शिक्षर् सं स्थाहरूको सं ख्या ि धतनमा अध्ययनित प्रशिक्षाथीहरूको सं ख्या।
ु ोल, िनसं ख्या ि
घ. नेपाल सिकाि िा परिषद्को नीधत धनयम, मापदण्ि एिं भि
स्थानीय आिश्यकता समेतलाई मध्यनिि ििी सम्बन्िन ठदइनेछ।
(२)

शिक्षालय

सम्बन्िन

स्िीकृधतका

लाधि

तपशिलका

नीधतहरूलाई

क्रमिः प्राथधमकता ठदइने छ।
क. आंधिक, सामुदावयक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षालय
ि. सिकािी धनकायद्वािा सं चाधलत प्राविधिक शिक्षालय
ि. साझेदािीमा सञ्चाधलत प्राविधिक शिक्षालय तथा बहु-प्राविधिक शिक्षालय
(१) स्थानीय तहद्वािा सं चाधलत प्राविधिक शिक्षालय
(२) साियिधनक प्रकृधतका िुिी, प्रधतष्ठान, सहकािी

jf u}x|gfkmfd"ns ;+:yfद्वािा

सं चाधलत प्राविधिक शिक्षालय
घ. धनिीरूपमा सं चाधलत सं स्थाित प्राविधिक शिक्षालय
(३) दुिम
य , पहािी क्षेत्र, मध्य पहािी क्षेत्र, लोकमािय क्षेत्र ििपिका क्षेत्रमा
काययक्रम सञ्चालन िनय चाहनेलाई उच्च प्राथधमकता ठदइनेछ।
(४) एक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन िनय प्राथधमकता
ठदइनेछ।
१०.

सम्बन्िन ठदइने तह:- (१) परिषद्ले छोटो ि लामो अिधिको तालीम काययक्रम,

l8Knf]df

lk|

ि धिप्लोमा तथा प्रमार्पत्र तहको प्राविधिक काययक्रमहरूको सञ्चालन िनयका

लाधि सम्बन्िन प्रदान िनेछ।
(२) परिषद्ले प्रादे शिक तह िा स्थानीय तहसँिको साझेदािीमा उच्च स्तिको
प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन िनय सक्नेछ।
११.

अस्थायी सम्बन्िन प्रदान िने: (१) परिषद्द्वािा सम्बन्िन प्राि शिक्षालयहरूमा सञ्चालन
िरिने प्रवक्रया पुिा भएका काययक्रमहरूलाई सुरूमा दुई बषयको लाधि अस्थायी सम्बन्िन
प्रदान िरिनेछ।
(२) उपधनयम (१) बमोशिम अस्थायी सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले स्थायी
सम्बन्िन प्राि निदाय सम्म प्रत्येक िैशक्षक सत्रको सुरु हुन ु पूि य अस्थायी सम्बन्िन
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स्िीकृधतको अद्यािधिक िनुय पनेछ। परिषद्द्वािा अस्थायी सम्बन्िन अद्यािधिक िदाय
परिषद्को प्रदे ि कायायलयहरू माफयत अनुसूची १: अनुिमन फािाम

ि सम्बशन्ित

काययक्रमको लाधि परिषद्ले तयाि ििे को पूिायिाि धनदे शिकाको प्रयोि ििी अनुिमन
ििीनेछ।

अनुिमन

फािाम

ि

पूिायिाि

धनदे शिकाहरू

समयानुसाि

परिमाियन

िनय

सवकनेछ।
(३) अस्थायी सम्बन्िन अद्यािधिक नििाई नयाँ प्रशिक्षाथी भनाय तथा पिन पािन
िनय पाइने छै न।
(४) अस्थायी सम्बन्िन स्िीकृधत अद्यािधिक िनयका लाधि तपधसलमा उल्ले शित
प्रमाशर्त काििात सवहत धनिेदन पेि िनुप
य नेछ।
क. विषय ि िुल्क समेत उल्ले ि ििी सं स्थाद्वािा सं चाधलत काययक्रमको नविकिर्
ििी पाउं भन्ने धनिेदन पत्र
ि. कम्पनी

/lhi6«f/

कायायलय, घिे ल,ु समाि कल्यार् परिषद्, शिल्ला प्रिासन

कायायलय, िा धनयमानुसाि सिकािी सं स्थामा दताय भएको दताय प्रमार्पत्रको प्रधत
ि. कम्पनी

/lhi6«f/

तथा अन्य माधथ उल्लेशित कायायलयहरूको ित आधथयक िषयको

अद्यािधिक तथा नविकिर् ििे को पत्र, प्रमार्पत्र समेतको प्रधत
घ. िेयििनी परिितयन भएमा परििधतयत विििर् िुल्ने कम्पनी िशििाि कायायलय िा
उपदफा (४) (ि) बमोशिमको प्रिन्िपत्र ि धनयमािली ि वििान लिायतका
पत्रको प्रधत
ङ. ित आधथयक िषयको कि च ुक्ता प्रमार्पत्र िा कि दाशिला प्रमार्पत्रको प्रधत
च. िांउसािी, स्िाधमत्ि हस्तान्तिर्, नामसािी ि काययक्रम थप, ििे को भए, प्रकृया पुिा
ििी सञ्चालन स्िीकृधत प्राि पत्रको प्रधतधलवप
छ. परिषद्को अनुिमन प्रधतिेदनमा योग्य भएको हुनपु ने
ि. सम्बशन्ित काययक्रमहरूमा प्रयोिात्मक अभ्यासका लाधि मापदण्ि बमोशिम प्रयोि
िरिएको सं स्थाको शस्िकृधत पत्र ि उक्त सं स्था नविकिर् भएको पत्र
झ. चालु िैशक्षक िषयमा धलईदै ििे को िुल्कको प्रमाशर्त विििर् पत्र
ञ. परिषद्ले तोकेको िुल्क भन्दा बढी धलएको छै न भन्ने प्रधतिद्धता पत्र
ट. परिषद् कायायलयबाट िािी भएको ित आधथयक िषयको सक्कल नविकिर् पत्र
ि. परिषद्ले तोके बमोशिमको नविकिर् िुल्क परिषद् कायायलयले तोकेको िातामा
िम्मा िनुय पनेछ।
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(५) उपदफा ४ बमोशिमको धनिेदन उपि छानविन ििी अस्थायी सम्बन्िन
अद्यािधिक िनय सवकनेछ।
(६) माधथ िुनसुकै कुिा उल्ले ि भएको भएता पधन आंधिक शिक्षालयको हकमा
अस्थायी सम्बन्िन अद्यािधिकको प्रकृया लािु हुने छै न।
१२. शिक्षालयले पालन िनुप
य ने ितयहरूः (१) परिषद्बाट काययक्रम सञ्चालन िनय स्िीकृधत प्राि
ििे का शिक्षालयले दे हायका ितयहरू पालन िनुय पनेछ:
क. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्ले धनिायिर् ििे को पाठ्यक्रम
तथा पाठ्यपुस्तक ि पूिायिाि धनदे शिका लािू िनुय पने।
ि. सं चाधलत काययक्रमको पिीक्षा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्ले
धनिायिर् ििे िमोशिम हुने।
ि. पिीक्षा सञ्चालन िचय परिषद्ले तोके िमोशिम व्यहोनुय पने।
घ. परिषद्ले धनिायिर् ििे िमोशिम योग्यता ि अनुभि भएका प्रशिक्षक तथा
कमयचािीहरूको व्यिस्था िनुय पने।
ङ. शिक्षालयले प्रत्येक आधथयक िषयको आम्दानी ि िचय स्िीकृत प्राि ले िा
पिीक्षकबाट लेिा पिीक्षर् ििाई सो को प्रधतिेदन आधथयक बषय समाि भएको छ
मवहना धभत्र परिषद् कायायलयमा पिाउनु पने।हिे क बषय आफ्नो बिेट ि काययक्रम
सं चालक सधमधतबाट स्िीकृत ििाई लािु िनुय पने।
च. परिषद्ले

शिक्षालय सञ्चालनको सन्दभयमा आिश्यक धनिीक्षर् िनय ििाउन

सक्ने।यसिी धनिीक्षर् िनय आउने कमयचािीलाई शिक्षालयले सहयोि िनुक
य ा साथै
ठदइएको धनदे िन पालना िनुय सं स्थाको कतयव्य हुने।
छ. शिक्षालयले ऐन, धनयम, विधनयमािली विपरित कुनै काम ििे ििाएमा िा परिषद्को
धनदे िनको पालना नििे मा परिषद्ले शिक्षालयद्धािा सं चाधलत कुनै काययक्रमलाई
केवह समयको लाधि सञ्चालन िनय नपाउने ििी स्थिन िनय िा अिधि तोकी
शिक्षालयका सम्पूर् य काययक्रमलाई नै स्थिन िनय िा शिक्षालयले पाएको सम्बन्िन
िद्ध िनय सक्ने।
ि.

सम्बन्िन

िद्ध

भएको

अिस्थामा

शिक्षालयले

शिक्षालयमा

भनाय

भएका

प्रशिक्षाथीहरूको िांकी अध्ययन पूिा िनुय पनेछ। यठद नििाएमा शिक्षालयले
िािेको ििौटी िकम वफताय पाउने छै न।यदी शिक्षालय स्थिनमा पिी भनाय भएका
प्रशिक्षाथीहरूको िांकी अध्ययन पूिा नििाएमा सम्बन्िन स्ितः िद्द हुने।
झ. प्रशिक्षाथीहरूको अध्ययन अिधि पुिा नििी शिक्षालयले विचै मा छोिे को अिस्थामा
प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा ि तालीम काययक्रम संबन्िन काययविधि २०७७

12

प्रशिक्षाथीहरूको िांकी अध्ययन अिधि पुिा िनयलाई लाग्ने सम्पूर् य िचय प्राविधिक
शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्ले त्यस सं स्थाले िािेको ििौटीबाट
आिश्यक व्यिस्थापन िनय सक्ने।
ञ. उपदफा (झ) बमोशिम िदाय पधन शिक्षालयको शिम्मेिािी पुिा हुन नसकेमा
सिकािी

बांकी

सिह

असुल

उपि

ििी

परिषद्

कायायलयले

प्रशिक्षाथीको

व्यिस्थापन िने।
ट. शिक्षालयले आफ्नो काम, काििाहीको सन्दभयमा ििे को कुनै आधथयक अथिा
प्रिासधनक कािोिाि प्रधत परिषद् ििाफदे ही नहुने।
ि. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् कायायलयको पूि य स्िीकृधत विना
प्रशिक्षाथी भनायको लाधि विज्ञापन िा प्रशिक्षाथी भनाय िनय पाइने छै न। प्रशिक्षाथी
भनायको लाधि न्यूनतम योग्यता परिषद्ले तोके बमोशिम हुनेछ। एक िैशक्षक
सत्रका लाधि तोवकए भन्दा िढी प्रशिक्षाथीहरू भनाय िनय पाईने छै न।
ि. परिषद्ले धनयधमत रुपमा सञ्चाधलत काययक्रमको अनुिमन तथा सुपरििेक्षर् िने।
ढ. परिषद्ले धनयधमत अनुिमन िदाय एक पटक मात्र पुन: अनुिमनको धसफारिि
हुनेछ ि उक्त पुन: अनुिमनमा पधन आिश्यक मापदण्ि पुिा नििे मा सो िैशक्षक
सत्रमा प्रशिक्षाथी भनाय िनय पाउने छै न।
र्. छात्रािास, िाना, पुस्तकालयका साथै अधतरिक्त वक्रयाकलापको व्यिस्था परिषद्
कायायलयबाट तोवकएको मापदण्ि िमोशिम िनुय पने।
त. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् ि सम्बशन्ित व्यािसायी
परिषद्बाट तोवकएको पूिायिािहरूको व्यिस्था ििी कक्षा सञ्चालन िनुय पने।
थ. शिक्षालयले मन्त्रालयहरू िा सिकािी धनकायमा काययक्रमको सन्दभयमा पत्राचाि
िदाय परिषद् माफयत िनुय पने।
द. शिक्षालयको सम्पूर् य आम्दानी शिक्षालयको आफ्नै नाममा नेपाल धभत्रको नेपाल
सिकािको स्िीकृधत प्राि बैकमा िाता िोली दाशिला िनुय पने।
ि. शिक्षालयले कुनै व्यशक्त, सं घ िा सं स्थासँि सं झौता िनुय पदाय िा दान, दातव्य ि
ऋर् धलं दा ठदं दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्मा विस्तृत
विििर् सवहत पेि िनुय पने ि परिषद् कायायलयको स्िीकृधतमा मात्र सो कायय िनय
पाईने।
न. हिे क िैशक्षक सत्रमा िावषयक पाियोिना तथा कायय योिना तयाि िनुय पने।
प.

शिक्षालयको

सं चालक

सधमधतमा
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प्रधतधनधिसदस्य अधनिायय िाख्नु पने।
फ. प्रधत प्रशिक्षाथी िशिष्टे «िन िुल्क, प्रमार् पत्र िुल्क, विकास िुल्क तथा पिीक्षा
िुल्क परिषद्ले तोके बमोशिम परिषद् कायायलयमा वफताय नहुने ििी बुझाउनु
पने।
ि. अस्थायी सम्बन्िनको म्याद धनयमानुसाि नविकिर् िनुय पने। नविकिर् िदाय
परिषद्ले धनिायिर् ििे को मापदण्ि बमोशिम सम्बशन्ित शिक्षालयले स्ि-मूल्यांकन
िरिएको प्रधतिेदन

अधनिायय पेि िनुप
य ने।

भ. शिक्षालयमा काययित प्राचायय, ले क्चिि, प्रशिक्षक तथा कमयचािीहरूलाई शिक्षर् तथा
सीप अधभबृवद्ध तालीमको व्यिस्था िनुय पने।
म. प्रशिक्षाथीहरूको िैशक्षक तथा व्यशक्तित विििर्हरूको अधभले ि अद्यािधिक िाख्नु
पने।

उत्पाठदत

िनिशक्तको

िोििाि,

स्ििोििाि,

उच्च

शिक्षाको

लाधि

सहशिकिर् ि समन्िय िनुप
य ने ि प्रत्येक ५ िषयमा ट्रेसि स्टधि िनुप
य ने।
य. परिषद्को मापदण्ि धभत्र िही िुल्क धनिायिर् िनुय पने। प्रशिक्षाथीहरूको िुल्क
सम्िन्िी विििर् शिक्षालयको शचनािी पुशस्तकामा स्पष्ट रुपमा उल्ले ि हुन ु पने।
ि. प्रशिक्षाथीको भनाय िुल्क, अध्ययन िुल्क िा कुनै पधन अन्य िकम सम्िन्िमा
पािदिी बनाउन बैंक माफयत मात्र कािोिाि िने।
ल. परिषद्बाट छात्रिृशिको लाधि धसफारिि भएका प्रशिक्षाथीहरूसँि परिषद्ले तोके
बमोशिमको ििौटी बाहेक परिषद्को अनुमधत विना अन्य कुनै पधन िुल्कहरू धलन
नपाइने।
ि. शिक्षालयले आफ्नो वििान ि धनयमािली अनुसाि शिक्षालय सञ्चालनाथय कमयचािी
सेिा, ितय ि सुवििा, शिक्षालय सञ्चालनका साथै आधथयक तथा अन्य िैशक्षक
प्रिासनसँि सम्बशन्ित धनयमािली, धनदे शिका सं चालक सधमधतबाट स्िीकृत ििाई
काययक्रम सञ्चालन ििे को ३ मवहना धभत्र लािु िनुय पने।
स. सं चालक सधमधतको िैिक कशम्तमा ३ मवहनामा एक पटक ििी बषयमा ४ पटक
बस्नुपने।
ष. िावषयक पाियोिनामा आिारित प्रयोिात्मक प्रशिक्षर् ििाउने सं स्थासँि समय
सािीर्ी बनाई काययक्रम अनुिमन िने धनकायलाई अधिम िानकािी ििाउनु पने।
ि. सम्िशन्ित व्यिसायी परिषद्बाट मान्यता धलनु पने भएमा सोका लाधि सं स्था
आफैले पहल िनुय पने।
ह. शिक्षालयले प्रचधलत धनयमानुसाि कि कट्टी ििी सम्बशन्ित कायायलयमा दाशिला
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िनुय पने।
क्ष. स्िीकृत काययक्रमको सम्पूर् य दावयत्ि सम्बशन्ित सं स्थामा धनवहत िहने।
(२) उपदफा (१) मा उल्ले शित कुनै ितय पूिा निने शिक्षालयको स्िीकृधत
समय तोकी स्थिन िनय िा स्िीकृधत परिषद्ले िद्द िनय सक्नेछ।
१३.

सम्बन्िनमा थप िैशक्षक

sfo{s|d

समािेि िनय सवकनेः- सम्बन्िन प्राि शिक्षालयको

सम्बन्िनमा पवहले उल्लेि भएका काययक्रमहरू िाहे क थप काययक्रमहरू समािेि िनय
चाहेमा यस काययविधिमा उल्ले शित सबै प्रवक्रया पुिा ििी सम्बन्िन स्िीकृधत प्रदान िरिने
छ।
१४.

सम्बन्िन प्राि नििी प्रशिक्षाथी भनाय िनय नहुनःे - (१) परिषद्बाट सम्बन्िन प्राि
काययक्रमहरू बाहेक अन्य काययक्रममा प्रशिक्षाथी भनाय िनय पाइने छै न।
(२) कुनै पधन काययक्रममा परिषदले तोकेको सं ख्या भन्दा बढी प्रशिक्षाथी भनाय
धलन पाइने छै न ि तोवकएको भन्दा बढी सं ख्यामा भनाय धलइएको पाइएमा त्यस्ता
प्रशिक्षाथीको भनाय िद्द हुनेछ। यसिी भनाय िद्द भएका प्रशिक्षाथीलाई भनाय धलने शिक्षालयले
परिषद्बाट सं चाधलत कुनै पधन पिीक्षामा समािेि ििाउन िा पिीक्षा ठदलाउन पाउने
छै न।
(३) परिषद्को नीधत धनयम ि धनदे िन विपरित प्रशिक्षाथी भनाय िने सं स्थाले
पाएको सम्बन्िन स्िीकृधत स्थिन िा िािे िी हुनेछ।

१५.

प्रशिक्षाथीको नाम दताय िनुय पने ि छात्रबृशि ठदनु पनेः- (१) सम्बन्िन प्राि शिक्षालयमा
भनाय हुने प्रत्येक प्रशिक्षाथीको नाम परिषद्मा दताय हुन ु पनेछ। नाम दताय नभएका
प्रशिक्षाथीहरूले परिषद्बाट सं चाधलत कुनै पधन पिीक्षामा सशम्मधलत हुन पाउने छै न।
(२) उपदफा (१) बमोशिम नाम दताय िनय तोवकएको िुल्क बुझाई परिषद् समक्ष
तोवकएको ढाँचामा सम्बशन्ित शिक्षालय माफयत धनिेदन ठदनु पनेछ। यसिी तोवकएको
िुल्क बुझाई दताय हुन धनिेदन ठदने प्रशिक्षाथीको नाम परिषद्ले ३० ठदनधभत्र दताय ििी
नाम दताय भएको प्रमार्पत्र धनस्सा सम्बशन्ित शिक्षालय माफयत उपलव्ि ििाउनेछ।
(३) सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले भनाय भएका प्रशिक्षाथीहरूलाई तोवकए बमोशिम
छात्रबृशि प्रदान िनुय पनेछ।

१६.

पाठ्यक्रमः- (१) शिक्षालयले स्िीकृधत पाएका काययक्रमको पाठ्यक्रममा तोवकएको िैशक्षक
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प्रयोिात्मक तथा अन्य आिश्यकता पूिा हुने ििी अध्ययन अध्यापन सञ्चालन िनुय पनेछ।
(२) परिषद्ले पाठ्यक्रममा परिितयन िा परिमाियन भएमा सो कुिाको िानकािी
सम्बशन्ित शिक्षालयलाई ठदइनेछ।
१७.

पिीक्षाः- (१) सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले परिषद्को पिीक्षा सम्बन्िी विधनयम तथा
धनदे शिका पालना िनुय पनेछ।
(२) परिषद्ले तोकेको पिीक्षा ताधलका अनुसाि सम्बन्िन प्राि शिक्षालयका
पिीक्षाहरूको पिीक्षा परिषद्ले तोकेको समय ि स्थानमा सञ्चालन हुनेछ।

१८.

उपाधि प्रदान िने:- सम्बन्िन प्राि शिक्षालयमा भनाय भई पाठ्यक्रम अनुसािको अध्ययन
पुिा

ििी

धनयमानुसाि

धलइएको

पिीक्षामा

सफल

सम्बशन्ित विषय तथा काययक्रमको उपाधि प्रदान िनेछ।
१९.

हुने

प्रशिक्षाथीहरूलाई

परिषद्ले

धनिीक्षर्:- (१) परिषद् कायायलयले वििेषज्ञहरू सवहतको टोलीबाट सम्बन्िन प्राि
शिक्षालयको धनयधमत धनिीक्षर् िनेछ।
(२) यसिी तोवकएका धनिीक्षर् टोलीले माि ििे को िानकािी िा तथयांक
उपलव्ि ििाउनु सम्बशन्ित शिक्षालय िा शिक्षालयको सं चालक सधमधत िा सं चालक
सधमधतका पदाधिकािी तथा सदस्यहरूको कतयव्य हुनछ
े ।
(३) धनिीक्षर् टोलीले धनिीक्षर् िदाय परिषद्को ऐन, धनयम, विधनयम ि धनिायरित
मापदण्ि तथा सम्बन्िन स्िीकृधतका ितय ि धनदे िनहरूका पालना नभएको पाइएमा
त्रुटीहरू सच्याउन सम्बशन्ित शिक्षालयलाई तत्कालै धलशित िानकािी ठदनु पनेछ ि सो
कुिा धनिीक्षर् प्रधतिेदनमा उल्ले ि िनुय पनेछ।
(४) उपदफा (३)

बमोशिमको धनिीक्षर् प्रधतिेदन उपि विचाि ििी परिषद्

कायायलयले उपयुक्त ि आिश्यक आदे ि धनदे िन ठदन सक्नेछ ि यसिी ठदइएको आदे ि
एिं धनदे िन सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले पूर् य रुपमा पालना िनुय पनेछ।
(५) कुनै शिक्षालय उपि उिुिी पिे मा िा परिषद् कायायलयले आिश्यक दे िेमा
शिक्षालयको

आकशस्मक धनिीक्षर् तथा छानविन

ििी प्राि प्रधतिेदनका आिािमा

आिश्यक धनर्यय िनय सक्नेछ।
२०.

प्रधतिेदन पेि िनुय पनेः– सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले प्रत्येक िषय आफ्नो काम काििाहीको
प्रिधत प्रधतिेदन तथा अन्य आिश्यक सूचना तथा तथयांक परिषद् कायायलय समक्ष पेि
िनुप
य नेछ।
परिच्छे द–३
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स्थायी सम्बन्िन
२१.

स्थायी सम्बन्िन प्रदान िनेः– (१) परिषद्ले धनिायिर् ििे का मापदण्ि तथा सम्बन्िनका
ितयहरू पुिा ििी अस्थायी सम्बन्िन प्राि शिक्षालयलाई सम्बन्िन धसफारिि सधमधतको
धसफारििमा परिषद्ले स्थायी सम्बन्िन ठदन सक्नेछ।
(२) स्थायी सम्बन्िन स्िीकृधत प्राि िनय शिक्षालयले सूचना प्रकाशित भएको
समयसीमा धभत्र दे हायका विििर् उल्लेि ििी प्रस्ताि सवहत धनिेदन पेि िनुय पनेछ।
क. सं स्थाको लक्ष्य, उद्देश्य तथा सं िचनाको स्िरुप
ि. सं स्थालाई सक्षम ि ठदिो बनाउने योिना
ि. प्रशिक्षक तथा कमयचािीको विििर्
घ. सञ्चालन भएका िैशक्षक काययक्रमको विििर्
ङ. भौधतक पूिायिाि, िैशक्षक सामािी तथा मेधसन÷औिाि उपकिर्को विििर्
च. प्रयोिात्मक अभ्यासको सुधनशितता,

sfo{zfnfsf]] -js{;k_ सुधनशितता

ि. पाठ्यक्रमको कायायन्ियनको अिस्था ि प्रशिक्षाथीहरूको नधतिा
झ. िोििािीका लाधि उद्योि व्यिसायसँिको सम्बन्ि ि उपलव्िी साथै
उत्पाठदत िनिशक्तको िोििािी तथा स्ििोििािीको अिस्था विििर्
ञ. प्रशिक्षाथीका लाधि उपलव्ि सुवििाहरूको विििर्
ट. शिक्षालय सञ्चालन सम्बन्िी विधनयमािली
ि. शिक्षालय कमयचािी सम्बन्िी विधनयमािली (धनयुशक्त, सेिा ितय ि सुवििा)
ि. शिक्षालय आधथयक प्रिासन सम्बन्िी विधनयमािली
ढ. स्िास्थय काययक्रमको हकमा अस्पतालको अिस्था
(३) शिक्षालयले सम्बन्िन प्राि ििे को प्रत्येक काययक्रमको स्थायी सम्बन्िनका
लाधि छु ट्टा-छु ट्टै िा एकै साथ आिेदन ठदन सक्नेछ।
(४) प्राि धनिेदनका आिािमा परिषद् कायायलयबाट धनिीक्षर् ििाई प्राि
प्रधतिेदनका आिािमा सम्बन्िन धसफारिि सधमधतको धसफारििमा परिषद्ले

स्थायी

सम्बन्िन सम्बन्िी धनर्यय िनय सक्नेछ।
(५) स्थायी सम्बन्िनको अिधि ५ (पांच) िषयको हुनेछ ि प्रत्येक ५ (पांच) िषयमा
धनयमानुसाि तोवकएको िुल्क बुझाई काययक्रम अद्यािधिक िनुय पने छ।
ु ै ले शिए भएपधन सम्बन्िन प्राि कुनै शिक्षालयले परिषद्ले
(६) उपदफा (५) मा िेसक
तोकेको मापदण्ि तथा धनदे िन पालन नििे मा िा नििे को सम्िन्िमा

उिुिी पिे मा

परिषद् कायायलयले सम्िशन्ित शिक्षालयको धनिीक्षर् तथा छानविन िनय सक्ने छ। प्राि
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प्रधतिेदनका आिािमा आिश्यक काििावहको लाधि परिषद्मा धसफारिि िनय सवकनेछ।
(७) परिषद्द्वािा स्थायी सम्बन्िन ठदं दा अनुसूची २: मा व्यिस्था भए बमोशिमको स्थायी
सम्बन्िन मूल्याङ्कन फािाम प्रयोि ििीनेछ।
(८) स्थायी सम्बन्िनका लाधि दििास्त ठदं दा दििास्त दस्तुि रु. १०,०००÷– ि
धनिीक्षर्

िुल्क

धिप्लोमा

रू

100000।,प्राविधिक

एस.एल.सी.को

50000।ि छोटो अििीको ताधलमको रू 25000 तथा

लाधि

रू

स्थायी सम्बन्िन िुल्क प्रधत

काययक्रम धिप्लोमा तथा प्रमार्पत्र तहको रु २,००,०००÷–, प्राविधिक एस.एल.सी.को रु.
१,००,०००÷– छोटो अििीको तालीमको रु. ५०,०००÷–

ि प्रधत थप काययक्रम

धिप्लोमा तथा प्रमार्पत्र तहको लाधि रू १,००,०००/-, प्राविधिक एस.एल.सी.को लाधि
रु. ५०,०००÷– ि छोटो अििीको तालीमको प्रधत थप काययक्रम रु. २५०००÷– को
बैंक भौचि सम्लग्न िनुप
य नेछ।
(९) स्थायी सम्बन्िन प्राि ििे को पाँच बषय पधछ नविकिर् िदाय प्रधत काययक्रम धिप्लोमा
तथा प्रमार्पत्र तहको लाधि रु. 2,0०,०००÷– ि प्रधत थप काययक्रम िुल्क रु.
1,00,०००÷–, प्राविधिक

एस.एल.सी.को

लाधि

रु.

1,00,०००÷– ि

प्रधत

थप

काययक्रमको लाधि िुल्क रु. 50,०००÷– ि छोटो अििीको तालीमको प्रधत काययक्रम रु.
१०,०००÷– को बैंक भौचि सम्लग्न िनुप
य नेछ।
२२.

आिेदन वफताय धलन सवकनेः- सम्बन्िन स्िीकृधत धसफारिि सधमधतले आिेदन स्िीकृत िा
अस्िीकृत िनुय अिािै आिेदकले आफ्नो सम्बन्िन सम्बन्िी आिेदन वफताय धलन चाहे मा
सं िन्िन धसफारिि सधमधतको धनर्ययानुसाि वफताय धलन सक्नेछ।
परिच्छे द–४
सम्बन्िन स्थिन िा िािे िी

२३.

सम्बन्िन स्थिन िा िािे िी हुनःे –(१) सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले सम्बन्िनका लाधि
तोवकएको मापदण्िहरू पुिा िनय नसकेमा िा परिषद्को ऐन, धनयम, विधनयम, आदे ि,
धनदे िन विपरित कायय िा िैशक्षक उद्देश्य विपरित हुने ििी कायय ििे ििाएको पाइएमा िा
झुिो विििर् पेि ििे मा त्यस्तो शिक्षालयले प्राि ििे को सम्बन्िन पुिै िा आंशिक रुपमा
स्थिन िा िािे ि हुन सक्नेछ।
(२) यसिी सम्बन्िन स्थिन िा िािे ि िनुय अशघ सम्बशन्ित शिक्षालयलाई
सफाइको मनाधसि मौका ठदइनेछ।
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(३) परिषद् िा परिषद् कायायलयले उपदफा २ बमोशिम शिक्षालयको स्पवष्टकिर्,
छानविन सधमधतको प्रधतिेदन प्राि भएपधछ शिक्षालयलाई दे हाय बमोशिमको सिाय िनय
सक्नेछ।
क. सामान्य सिाय
१. नधसहत ठदने
२. काययक्रम तोकी दुई िषय सम्म सम्बन्िन, स्िीकृधत स्थिन िने
३. शिक्षालयले पाएको सम्पूर् य काययक्रमको सम्बन्िन, स्िीकृधत समय तोकी
स्थिन िने
ि. वििेष सिाय
१. काययक्रम तोकी शिक्षालयले पाएको सम्बन्िन स्िीकृधत िद्द िने
२. शिक्षालयले पाएको सम्पूर् य काययक्रमको सम्बन्िन स्िीकृधत िद्द िने
(४) उपदफा (३) क. बमोशिमको सिाय परिषद् कायायलयले िने ि (३) ि.
बमोशिमको सिायका लाधि परिषद् समक्ष धसफारिस िनेछ।
(५) छोटो अिधिका तालीम काययक्रमहरूको सामान्य ि वििेष सिाय परिषद्
कायायलयले िनय सक्नेछ।
२४.

सम्बन्िन स्थिन िा िािे ि िने प्रवक्रयाः– (१) सम्बन्िन स्थिन िा िािे ि िनुय पने
अिस्था

धसियना

भएमा

िा

िानकािी

हुन

आएमा

परिषद्

कायायलयले

सम्बशन्ित

शिक्षालयलाई तत्सम्बन्िी धनशित अिधि तोवक स्पष्टीकिर् पेि िनय आदे ि ठदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम सम्बशन्ित शिक्षालयबाट स्पष्टीकिर् पेि भएपधछ िा
स्पष्टीकिर्को म्याद समाि भएपधछ परिषद् कायायलयले तत्सम्बन्िमा प्रािशम्भक छानविन
िदाय काििाही िनुय पने दे शिएमा छानविन सधमधत ििन ििी शिक्षालयको छानविन ििाई
प्राि प्रधतिेदनका आिािमा काििावहको धसफारिि िनेछ।
(३) परिषद्ले उपदफा (२) बमोशिम शिक्षालयको स्पष्टीकिर्, छानविन सधमधतको
प्रधतिेदन ि परिषद् कायायलयको धसफारिि प्राि भएपधछ दफा २३ बमोशिम सामान्य िा
वििेष सिाय िने छ।
२५.

सम्बन्िन स्थिन िा िािे िीको सूचनाः– दफा २४ को उपदफा (३) बमोशिम परिषद्को
धनर्ययबाट कुनै शिक्षालयको सम्बन्िन स्थिन िा िािे ि भएमा त्यस्तो कािर् समेत
उल्लेि ििी सम्बन्िन स्थिन िनय िा िािे िीको आदे ि सम्बन्िन प्राि शिक्षालयलाई
त्यस्तो धनर्यय भएको धमधतले ३० ठदन धभत्र ठदईसक्नु पनेछ।
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२६.

सम्बन्िन स्थिन िा िािे िी भएमा अध्ययन पुिा ििाउने दावयत्ि व्यहोनुय पनेः–(१)
सम्बन्िन स्थिन िा िािे ि भएमा सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले नयाँ प्रशिक्षाथी भनाय िनय
पाउने छै न। ति भनाय भइसकेका प्रशिक्षाथीको हकमा सो तह पुिा िनय लाग्ने बाँकी
अिधिसम्म अध्ययन पुिा िनुय पने दावयत्ि सम्बशन्ित शिक्षालयले व्यहोनुय पनेछ।
(२) परिषद्ले आिश्यक दे िेमा उपदफा (१) बमोशिम सम्बन्िन स्थिन िा
िािे ि भएको शिक्षालयमा अध्ययनित प्रशिक्षाथीहरूको बांकी अिधिको अध्ययन आफैले
िा अन्य कुनै धनकायले पुिा ििाउने ििी परिषद्ले आिश्यक धनर्यय िनय सक्नेछ।
(३) सम्बन्िन स्थिन िा िािे ि भएका शिक्षालयले परिषद्बाट आफुलाई प्राि
भएका सबै चल अचल सम्पती परिषद्लाई तुरुन्त वफताय िनुय पनेछ।
परिच्छे द–५
विविि

२७.

नामसािी तथा स्िाधमत्ि हस्तान्तिर्ः- (१) शिक्षालयले सं स्था दताय िहे को धनकायबाट
नामसािी स्िाधमत्ि हस्तान्तिर् भै आएपधछ धनयमानुसाि िुल्क िम्मा ििी नामसािी
स्िाधमत्ि हस्तान्तिर्को लाधि धनिेदन ठदएमा परिषद्का हकमा समेत नामसािी, स्िाधमत्ि
हस्तान्तिर् िरिनेछ।
(२) परिषद्बाट सम्बन्िन स्िीकृधत प्राि शिक्षालयको कुनै काययक्रम अको कुनै
शिक्षालयमा

नामसािी,

स्िाधमत्ि

हस्तान्तिर्

िनुय

पने

भएमा

परिषद्

आधथयक

विधनयमािलीमा तोवकएको नामसािी, स्िाधमत्ि हस्तान्तिर् िुल्कको दोब्बि िुल्क धलई
परिषद् कायायलयले नामसािी, स्िाधमत्ि हस्तान्तिर् िनय सक्नेछ।
२८.

िाउँसािी सम्बन्िी व्यिस्था:- (१) शिक्षालयको िाउँसािी िनुय पिे मा सुिम स्थानबाट
दुिम
य
स्थानमा ि शिल्ला सदिमुकामबाट स्थानीय तहमा

िाउँसािी िनय चाहने

शिक्षालयहरूलाई प्राथधमकताका साथ िाउँसािीको सहमती ठदइने छ। कािमाण्िौ,
भक्तपुि ि लधलतपुि (कािमाण्िौ उपत्यका) लाई एउटै शिल्ला माधनने छ।

यसिी

िाउँसािी स्िीकृधत ठदनु पूि य सम्बशन्ित विषय विज्ञद्वािा धनिीक्षर् मूल्यांकन ििी अधनिायय
रुपमा धसफारिि भएको हुन ु पनेछ।
(२) एउटै प्रदे ि धभत्र िाउसािी िदाय प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालन नभएका
स्थानीय तहहरूमा शिक्षालय िाउँसािी िनय प्राथधमक ठदइनेछ।
(३) नामसािी तथा स्िाधमत्ि हस्तान्तिर् सम्बन्िी व्यिस्था दे हाय बमोशिम
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हुनेछ:
क. तोवकएको िुल्क िम्मा ििी िाउँसािीका लाधि धनिेदन ठदन सवकनेछ।
ि. धनिेदन

प्राि

भएपधछ

सम्बशन्ित

विषयका

विज्ञबाट

धनिीक्षर्

ििी

उक्त

धसफारििका आिािमा िाउँसािी ठदन सवकनेछ।
ि. आफुले

सञ्चालन

ििे को

काययक्रमसँि

सम्बशन्ित

कम्पनीको

नामसािी

िनय

तोवकएको िुल्क धतिी धनिेदन ठदन सवकनेछ।
घ. धनिेदन प्राि भएपधछ दािी वििोिका ३५ ठदनको साियिधनक सूचना प्रकाशित ििी
उपयुक्त िहरिएमा नामसािी ठदइनेछ।
ङ. कुनै कम्पनीले आफुले संम्बन्िन स्िीकृधत पाएको काययक्रम अन्यत्र हस्तान्तिर्
िनय चाहेमा तोवकएको िुल्क धतिी आिेदन ठदन सवकनेछ।
च. काययक्रम हस्तान्तिर् हुने स्थानमा सं म्बशन्ित विषय विज्ञबाट अनुिमन ििी
उपयुक्त िहरिएमा सहमती प्रदान िनय सवकनेछ।
२९.

शिक्षालयका

प्रशिक्षकहरूको

योग्यता

तथा

पदनामः

(१)

प्राविधिक

विषयका

प्रशिक्षकहरूको िैशक्षक योग्यता पाठ्यक्रमले तोके बमोशिम हुन ु पनेछ।
(२) प्रयोििालामा अभ्यास ििाउने कायय कशम्तमा २ िषयको कायय अनुभि सवहत
समानस्तिको योग्यता भएका व्यशक्तले ििाउन सक्ने छन्।
(३) शिक्षालयमा प्रशिक्षर् ििाउने प्रशिक्षकहरूको पद नाम दे हाय बमोशिम िहने
छ।
क. प्रयोििाला सहायक: सम्बशन्ित विषयमा वट.एस.एल.सी. िा सो सिह
ि. सहायक प्रशिक्षक: सम्बशन्ित विषयमा प्रविर्ता प्रमार्पत्र तह िा धिप्लोमा िा सो
सिह
ि. प्रशिक्षक: सम्बशन्ित विषयमा प्राविधिक स्नातक उिीर्य िा सो सिह
घ. िरिष्ठ प्रशिक्षक: प्रशिक्षक पदमा न्यू नतम ५ िषय सम्म कायय ििी बढु िा प्राि
ि. मुख्य प्रशिक्षक: िरिष्ठ प्रशिक्षक पदमा न्यू नतम ५ िषय काययििी बढु िा प्राि
३०.

न्यूनतम पारिश्रधमक ठदनु पनेः– सम्बन्िन प्राि शिक्षालयहरूले धनयुक्त ििे का प्रशिक्षक
कमयचािीको स्ति िा तह अनुसाि नेपाल सिकािबाट तोवकएको पारिश्रधमकमा नघट्ने ििी
ु ानी भएको विििर् धनयमानुसाि कि कट्टी
पारिश्रधमक ठदनु पनेछ ि उक्त पारिश्रधमक भक्त
तथा ले िा परिक्षर्बाट पुवष्ट भएको हुन ु पनेछ।

३१.

शिक्षालयको सं चालक हुन नपाउने:– (१) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम
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सम्बन्िी शिक्षालय सञ्चालनका लाधि कुनै एक (प्राकृधतक) व्यशक्त बढीमा ३ िटा
(कृधतम व्यशक्त) शिक्षालयको सञ्चालक िा स्िाधम हुन सक्नेछ।
(२) यो काययविधि प्रािम्भ हुन ु पूि य कुनै एक व्यशक्त ३ भन्दा बढी शिक्षालयको
सञ्चालक कायम िहेको भएमा यो धनयम प्रािम्भ भएको धमधतले एक िषय धभत्र उपदफा
(१)

बमोशिमको प्राििानलाई कायायन्ियन ििी सक्नु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशिमको अिधि धभत्र काययविधि कायायन्ियन निने व्यशक्त

िा शिक्षालयलाई यस काययविधि २४ मा उल्ले ि भए बमोशिमको काययिाही िरिनेछ।
३२.

सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले बुझाउनु पने िुल्कहरुः– (१) प्रत्येक सम्बन्िन प्राि
शिक्षालयले परिषद्ले तोवकठदएको दे हाय बमोशिमका िुल्कहरू धनिायरित समयधभत्र
परिषद्लाई बुझाउनु पनेछ।
क. आिेदन दताय िुल्क
ि. बावषयक सम्बन्िन िुल्क
ि. प्रशिक्षाथी दताय (िशिस्ट्रेसन) िुल्क
घ. पिीक्षा िुल्क
ङ. प्रमार्पत्र िुल्क
च. धनिीक्षर् िुल्क
छ. स्थलित धनिीक्षर् िुल्क
ि. पूिायिाि धनिीक्षर् िुल्क
झ. पुन धनिीक्षर् िुल्क
ञ. फमय िरिद िुल्क
ट. सम्बन्िन िुल्क
ि. नामसािी स्िाधमत्ि हस्तान्तिर्÷समायोिन
ि. नाम परिितयन
ढ. नविकिर्
न. तोवकएका अन्य िुल्क
(२) परिषद्बाट तोवकएका िुल्कहरू ि िुल्कका दिहरू समय समयमा
परिितयन हुन सक्नेछ।
(३) उपदफा १ मा उल्ले शित

िाहे कका अन्य िुल्क परिषद्ले तोके

बमोशिम हुने छ।
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३३.

िचय व्यहोनुय पनेः- सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले यस परिच्छे द बमोशिम धनिीक्षर् िा
छानविन ििाउनु पने भनी धनिेदन ििे मा आधथयक विधनयमािली बमोशिमको िुल्क
बुझाउनु पने छ।

३४.

ििौटी, धनिीक्षर् ि सम्बन्िन िुल्क सम्बन्िी व्यिस्था: (१) सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले
धनयमािलीमा तोवकएको ििौटी िकम परिषद् कायायलयले तोकेको बैंक िा विशिय
सं स्थामा िम्मा िनुय पनेछ। उक्त कोषको साँिा िकम िचय िनय पाइने छै न। व्यािको
७५

(पचहति प्रधतित) िकम

िैशक्षक विकास काययमा

शिक्षालय िा शिक्षर् सं स्थाको भौधतक विकास धनमायर्,

िचय िनुय पनेछ ि २५ (पच्चीस प्रधतित) अक्षय कोषमा नै थप

िदै लै िानु पनेछ। धनयम विपरित कायय ििे मा िुनसुकै बेला परिषदले उक्त ििौटी िकम
िफत

िनय

सक्नेछ।

परिषद्द्वािा

सञ्चालन

ििीने

आंधिक

शिक्षालय,

सामुदावयक

विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षालय, स्थानीय तहको साझेदािीमा सञ्चालन हुने शिक्षालय ि
सिकािी धनकायद्वािा सञ्चाधलत प्राविधिक शिक्षालयहरूले ििौवट िमक िम्मा िनुय पनेछैन।
(२) सामुदावयक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा काययक्रमका लाधि धनिीक्षर् िुल्क
तोवकएको िुल्कको ५०% धलइनेछ। स्थानीय सिकािको साझेदािीमा सञ्चालन हुने
काययक्रम िा सिकािी धनकायद्वािा सञ्चाधलत काययक्रमहरूको लाधि कुनै पधन धनरिक्षर्
िुल्क धलइने छै न।
(३)

सामुदावयक

विद्यालयमा

प्राविधिक

शिक्षा

काययक्रम,

स्थानीय

तहको

साझेदािीमा सञ्चालन हुने काययक्रम ि सिकािी धनकायद्वािा सञ्चाधलत काययक्रमहरूको लाधि
सम्बन्िन िुल्क धलइने छै न।
३५.

परिषद् ििाफदे ही नहुनःे – सम्बन्िन प्राि शिक्षालयले ििे को कुनै प्रकािको आधथयक
प्रिासधनक एिं अन्य काम काििाही ि कािोबािको दावयत्ि प्रधत परिषद् ििाफदे ही हुने
छै न।

३६.

आदे ि िा धनदे ि ठदन सक्नेः– परिषद् कायायलयले आिश्यक िानेमा सम्बन्िन प्राि
शिक्षालयलाई यस काययविधिमा ले शिए बाहे क अन्य थप आदे ि िा धनदे िन ठदन सक्नेछ
ि यस्तो आदे ि िा धनदे िनको पालना िनुय सम्बशन्ित शिक्षालयको कतयव्य हुनेछ।

३७.

अधिकाि प्रत्यायोिनः– परिषद्ले यस काययविधि अन्तियत प्राि अधिकािहरू मध्ये आंशिक
िा सम्पूर् य अधिकाि सम्बन्िन धसफारिि सधमधत िा कुनै पदाधिकािीलाई प्रत्यायोिन िनय
सक्नेछ।
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३८.

काययविधिमा नपिे का कुिाहरू सम्बन्िमाः– यस काययविधिमा उल्लेि भएका कुिाका
हकमा यसै काययविधि बमोशिम हुनेछ ि सो बाहे कका कुिाहरूका हकमा ऐन, धनयम,

विधनयम ि परिषद्को धनर्ययसँि नबाशझने ििी सम्बन्िन धसफारिि सधमधतले आिश्यक
धनर्यय िनय सक्नेछ। सम्बन्िन धसफारिि सधमधतको धनर्यय अनुसाि भए ििे का काययहरू
यसै काययविधि बमोशिम भए ििे को माधननेछ।
३९.

काययविधिको

व्याख्याः–

यस

काययविधिको

व्याख्या

कायायलयलाइ हुनछ
े ।
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अनुसूची १: अनुिमन फािाम

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्
अनुिमन फािाम

अनुगमनको उद्दे श्यहरू:
१. प्राविधिक तथा व्यािसाविक धिक्षा एं ि तालीमको गुणस्तर कािम राधि धिक्षालिको लगानी, िैधक्षक वििाकलाप, प्रवतफल, तथा
प्रभाबलाई वनिवमत तथा व्यिस्थित गनन।
२. सूचना तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराई सापेधक्षक सुिारको प्रत्याभूत गनन।
३. पारदधिनता तथा सामाधिक िबाफदे वहता अधभबृवि गरी सुिासन प्रबिनन गने कािनमा मद्दत पुर्िाउन।
वनदेिन:
िो फाराम धिक्षालिमा प्राविधिक तथा व्यािसाविक धिक्षा (प्रा. एसएलसी, विप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह) कािन िमहरुको अनुगमन
गननको लावग तिार गररएको हो। िो फाराम धिक्षालिहरूले स्व-मूल्ांकन गनन पवन प्रिोग गनन सक्नेछन्। अनुगमन गने
विज्ञ/पदाधिकारी/कमनचारीले िो फाराममा भनन पने सम्पूणन वििरणहरु िलगत भ्रमण गरी कािनिलमा स्पष्टसँ ग भनुनका साथै प्रमाणको
लावग आिश्यक पने अन्य कागिातहरु िसै फाराम साथ सं लग्न गरी पधिका समेत बनाई सम्बस्थित वनकािमा तोवकएको समि धभत्र पेि
गनुन पनेछ।
अनुगमनको प्रकार:-

□वनिवमत

□आकस्थिक

अनुगमन आकस्थिक भए सोको कारण:
अधिल्लो अनुगमन गररएको वमवत:
प्राविधिक धिक्षालि सम्बिी वििरण:क. प्राविधिक धिक्षालिको नाम:
ि. धिक्षालिको प्रकारः

□आंगिक □सामुदागिक/सरकारी

□साझेदारी

□ गिजी / िैह्निाफामुलक

ग. प्राचािन/प्रिानाध्यापकको नाम र फोन नं :
घ. सञ्चालक/व्यििापन सवमवतको अध्यक्षको नाम:
ङ. कोअविननेटर/सम्पकन व्यविको नाम र फोन नं :
च. सञ्चाधलत प्राविधिक तथा व्यािसाविक विषि/कािनिमहरु:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तह

छ. ठे गाना:

प्र-विप्लोमा तह

प्रदे ि:

ििा नं . :

धिल्ला:

फोन नं . :

गाउँ पाधलका/नगर पाधलका:

सम्पकन व्यविको मोिाईल नं . :

पत्राचार गने ठे गाना:

ई-मेल/फ्याक्स:
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१. मापदण्ड १: भौवतक पूिानिार

ि.
सं .
१.

आिार/वििरण

छ

छै न

कै वफित

(छै न भने के -के

छै न उल्लेि गने )

धिक्षालि भिन [िान्त, स्वच्छ िातािरण िुि, िुल्ला भाग भएको र पिानलले घेररएको]
*कक्षाकोठा: प्रवत विद्याथी ०.७५ बगन मीटर

२.

(३ िषे कािनिमको लावग कस्थततमा ३ िटा कक्षा कोठा र प्र-विप्लोमाको लावग कस्थततमा १ कोठा
प्रवत कािनिमको लावग)

३.
४.
५.

कक्षाकोठामा Multimedia: प्र-विप्लोमाकोलावग: १ (प्रवत कािनिम) र
प्रमाणपत्र/विप्लोमा तहकोलावग: प्रत्येक कक्षा कोठामा हुनुपने।
प्रत्येक कक्षाकोठामा white/black board र प्रिोगात्मक अभ्यासको लावग skill lab पाठ्यिम
अनुसार भएको
कक्षाकोठाको सरसफाई र प्रकाि, भेधिलेिन र तापिमको अििा: कक्षाकोठा सफा, िैधक्षक
सामाग्रीहरु व्यिस्थित र सुरधक्षत तरीकाले राधिएको।

६.

िुि वपउने पानी

७.

विद्युत तथा विद्युतको िैकस्थिक व्यििा

८.

चमेना गृह: व्यिस्थित (मेनु प्रदिनन गररएको, सफा र िाने/िस्ने ठाउँ भएको)

९.

इिरनेट/फोन/फोटोकपी मेधिन

१०. पठन पाठनकोलावग उपिुि िेक्स-िेन्च
११. प्रधिक्षक/कमनचारीहरुलाई बस्न र काम गनन पिानप्त िान (प्रवत व्यवि कस्थततमा २ िगन वमटर)
१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

िौचालि (सफा; पिानप्त पानीको व्यििा साथै मवहला र पुरुष कोलावग छु ट्टा छु ट्टै हुने गरी १:२०
को अनुपातमा)
पुस्तकालि: एक कािनिमको लावग कततीमा ४० िगन वमटर क्षेत्रफल र एउटा भन्दा बढी कािनिम
सञ्चालन हुने भएमा थप कािनिमको लावग १५ िगन वमटर थप क्षेत्रफल।
पुस्तकालिमा अध्यिन कक्षको व्यििा: एक चौथाई प्रधिक्षाथी एकै साथ बसेर अध्यिन गनन
पुग्ने।
पुस्तकालिमा पाठ्यिममा उल्लेि भए बमोधिमका पाठ्यपुस्तकहरु: प्रत्येक विषिको लावग
विद्याथी सं ख्याको कततीमा ५० प्रवतित पाठ्यपुस्तकको व्यििा।
पुस्तकालिमा Reference Book, Manual का साथै पत्र पवत्रकाहरु र िुलवे टनहरुको पिानप्त
व्यििा।

१७. पुस्तकालि कस्थततमा पवन १ घण्टा कक्षा समि बाहेक िुला राख्ने व्यििा।

१८. पुस्तकालिमा आिश्यक फवननचर, दराि, कु सी, र्िाकको व्यििा।

१९.

धिक्षालिमा िेलकु दका वनस्थतत आिश्यक िेल मैदान (भधलिल, बास्के टिल, व्यािवमण्टन र
टे िलटे वनस मध्ये कततीमा एउटा Outdoor िा Indoor कोटन ) को व्यििा
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ि.
सं .
२०.

आिार/वििरण

छ

छै न

छ

छै न

कै वफित

(छै न भने के -के

छै न उल्लेि गने )

प्राविधिक धिक्षालिमा प्राथवमक उपचारको लावग सुवििा र सुरक्षा (व्यविगत, कािनिल, औिार
तथा उपकरण) को अििा।

२. मापदण्ड २: मानि सं िािन (प्रधिक्षण तथा प्रिासवनक कमनचारीहरुको व्यििा)

ि.
सं .

कै वफित

आिार/वििरण

(छै न

भने

के -के

उल्लेि गने)

प्राचािन/प्रिानाध्यापक:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सं िामा सञ्ञाधलत प्राविधिक विषिमा स्नातक तह उविणन गरी
५ िषनको कािन अनुभि िा स्नातकोिर उविणन
१.

प्र-विप्लोमाको लावग: सं िामा सञ्ञाधलत प्राविधिक विषिमा प्रमाणपत्र िा विप्लोमा तह उविणन
गरी ५ िषनको कािन अनुभि िा स्नातक तह उविणन
नोट:


प्राचािन/प्रिानाध्यापकको लावग छु ट्टै कािन कक्षको व्यििा भएको हुनुपने छ।

* कािनिम सं िोिक:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा स्नातक तह उविणन गरी ३ िषनको कािन
२.

अनुभि िा स्नातकोिर उविणन
प्र-विप्लोमाको लावग: सम्वस्थित विषिमा प्रमाणपत्र िा विप्लोमा तह उविणन गरी ३ िषनको कािन
अनुभि िा स्नातक तह उविणन
नोटः कािनिम सं िोिक पूणक
न ाधलन हुन पनेछ।
* प्रधिक्षक (१:१०):
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा कस्थततमा स्नातक तह उविणन

३.

प्र-विप्लोमाको लावग: सम्वस्थित विषिमा कस्थततमा प्रमाणपत्र िा विप्लोमा तह उविणन
नोटः प्रधिक्षकहरु कस्थततमा ५० प्रवतित पूणक
न ाधलन र व्यििा भए अनुसार सम्वस्थित व्यािसावि
पररषद्को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुन पनेछ।

४.
५.
६.

७.

८.

प्रधिक्षण/कािनिाला सहािक (१):
कस्थततमा १० वदने क्षमता अधभिृवि तालीम [प्रधिक्षण प्रधिक्षक तालीम (IS/TOT) िा
व्यािसाविक दक्षता तालीम (OSU)] प्राप्त प्रधिक्षक प्रवत कािनिम कस्थततमा १ िना
प्रधिक्षक तथा प्रिासवनक कमनचारीहरुसँ गको वनिवमत िैठक (िषनको कस्थततमा ४ पटक)
प्रधिक्षकहरुको कािन सम्पादन मूल्ांकन पारदिी ढं गले गने गररएको (प्रधिक्षाथीहरुको पृष्ठपोषण
र अन्य सूचकका आिारमा तिार गरीएको फाराम प्रिोग गरी)

प्रधिक्षक तथा कमनचारीहरुलाई कािन सम्पादनको आिारमा प्रोत्सावहत गने प्रणालीको प्रमाण
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छैन

ि.
सं .

९.

कै वफित

आिार/वििरण

छ

छै न

(छै न

भने

के -के

उल्लेि गने)

प्रधिक्षकहरुको वटकाउ दर (Retention rate)
नोटः कस्थततमा ७५% प्रधिक्षकहरुले एक िैधक्षक सत्र सम्म अध्यापन गरेको हुन पने।
सहिोगी कमनचारीहरुको व्यििा (लाईव्रेररिन, ररिेप्सवनष्ट, लेिा तथा प्रिासवनक कमनचारी,

१०. कािानलि सहिोगी आवद)
नोट: सोिपुछ कक्ष र लेिा/प्रिासन कक्ष छु ट्टै हुनु पनेछ।

३. मापदण्ड ३: सं िागत व्यििापन तथा िोिना

कै वफित
ि.सं .

आिार/वििरण

छ

छै न

(छै न भने के -के छै न उल्लेि
गने)

१.

िावषनक बिेट तथा िोिना (प्रधिक्षणको लावग बिेटको व्यििा)

२.

धिक्षालिको ५ िषे रणनीवतक िोिना र िावषनक कािन िोिना तिार गरी लागु

३.

धिक्षालि सञ्चालन सम्विी नीवत र कमनचारी सम्विी विवनिमािली/ वनदे धिका तिार
गरी लागु

िावषनक उपलस्थब्धको ग्रावफकल स्वरुपमा प्राचािन कक्ष तथा धिक्षालि हातामा प्रदिनन
४.

५.

६.

गररएको (Bar or Pie Diagram showing no.of applicants, enrollment, sex,
disadvantaged groups, dropouts and graduates per year and the
records of free ship and scholarships)

धिक्षालिको सं गठनात्मक ढाँ चा तिार गरी प्राचािन कक्षमा प्रदिनन
प्रत्येक कमनचारीलाई कािन विभािन र वट.ओ.आर (Job description and Terms of
Reference) प्रदान

७.

* िुल्क सं रचना पररषद्ले तोके बमोधिम

८.

िावषनक प्रगती प्रवतिेदन पररषद् िा पररषद् को प्रदे ि कािानलिमा पेि गरेको

९.

धिक्षालि सञ्चालक सवमवतको िैठक िषनमा कस्थततमा १ पटक बसेको

१०.

व्यििापन सवमवतको िैठक िषनमा कस्थततमा ४ पटक बसेको (कस्थततमा १ पटकको
िैठकमा १ िना पररषद् प्रवतवनधि हुनपने )
अनुसूची १: अनुिमन फािाम

4

छैन

कै वफित
ि.सं .

आिार/वििरण

छ

छै न

(छै न भने के -के छै न उल्लेि
गने)

११.

धिक्षालिको नाममा बैंक िाता सञ्चालन र िुल्क बैङ्क माफनत धलएको हुनुपने।

१२.

धिस्थि व्यििापन तथा अधभलेि

१३.

नागरीक ििापत्र र सुझाि-पेवटका दे धिने िानमा

१४.

अधिकार प्राप्त व्यविको अनुपस्थिवतमा अधिकार प्रत्यािोिन सम्विी व्यििा

१५.

अधिल्लो अनुगमनबाट प्राप्त पृष्ठपोषण कािानन्विनको अििा

४. मापदण्ड ४: प्रधिक्षण तथा धसकाई

ि.
सं .

आिार/वििरण

१.

धिक्षालिको िैधक्षक क्यालेण्डर तिारी तथा प्रिोग

२.

* विषिगत िावषनक प्रधिक्षण कािनिोिना तिारी तथा प्रिोग

३.

प्रत्येक विषिको पाठ-िोिना र िैधक्षक सामाग्री वनमानण तथा प्रिोग

४.

प्रधिक्षण लग बुक तिारी

५.

प्रधिक्षाथीको हाधिरी व्यििापन

६.

सैिास्थन्तक तथा प्रिोगात्मक आन्तररक परीक्षा सञ्चालन तथा अधभलेधिकरण

७.

सैिास्थन्तक तथा प्रिोगात्मक विषिको धसफ्ट प्लान (Shift Plan) तिार गरी प्रिोग गने

८.

९.

१०.

११.

छ

छै न

कै वफित
(छै न भने के -के छै न उल्लेि गने)

कािनिाला/प्रिोगिाला तथा स्थस्कल ल्ाि रुम (Skill Lab Room) को सामाग्रीहरुको
प्रभािकारी उपिोग तथा व्यििापन (प्रिोगात्मक अभ्यास लगबुकको प्रिोग)
प्रधिक्षाथीको पृष्ठपोषणको आिारमा सुिारको पहल
विषि सम्विी अवतररि सह-कृ िाकलापको व्यििा
(िस्तै: हाधिरीििाफ, िवित्वकला, वनिि लेिन, सीप प्रदिनन प्रवतिोवगता आवद)
उद्यमधिलता विकास सम्विी प्रधिक्षण (श्रोत व्यवि/विज्ञसँ गको छलफल)
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ि.
सं .
१२.

१३.

१४.

आिार/वििरण

छ

छै न

छ

छै न

कै वफित
(छै न भने के -के छै न उल्लेि गने)

समुदाि/उद्योग व्यिसाि, सम्वस्थित कािानलि र अन्य सरोकारिालाहरुसँ ग आधिकारीक
सम्वि कािम गरेको अििा

* पाठ्यिममा उल्लेधित प्रिोगात्मक तथा सैिास्थन्तक विषिको िे विट आिर अनुसार
प्रधिक्षण

महत्वपूणन सूचना तथा िानकारीहरु सूचना पावटमा टाँ स गने व्यििा (िस्तै: कक्षा
ताधलका, पररषद् द्वारा िारी आिश्यक िानकारीहरु)

१५.

पाठ्यिममा आिाररत िैधक्षक भ्रमण

१६.

प्रिोगात्मक कािनको लावग मूल्ांकन औिारको वनमानण, प्रिोग तथा अधभलेधिकरण

५. मापदण्ड ५: प्रधिक्षाथीहरुको सहि अििा र अनुसिान तथा विकास

ि.
सं .

आिार/वििरण

१.

प्रधिक्षाथीहरुलाई भनान पश्च्यात अधभमुधिकरण प्रदान

२.

आिश्यकता अनुसार प्रधिक्षाथीहरुलाई अवतररि कक्षाको व्यििा

कै वफित
(छै न भने के -के छै न उल्लेि गने)

प्लेसमेि र काउस्थिधलङ्ग इकाई
३.

४.

(Placement and Counceling unit)को गठन तथा सञ्चालन

*

पररषद्को वनिमानुसार छात्रिृविको व्यििा

धिक्षालि व्यििापन र िैधक्षक सुवििाहरु प्रवत प्रधिक्षाथीहरुको सन्तुष्टी
५.

नोटः अनुगमन टोलीले प्रधिक्षाथीहरुसँ ग अन्तरवििा गरेको आिारमा

६.

प्रधिक्षाथीहरुको िर प-आउट दर (५ प्रवतित भन्दा कम हुनु पने)

अनुसूची १: अनुिमन फािाम
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ि.
सं .

आिार/वििरण

छ

छै न

कै वफित
(छै न भने के -के छै न उल्लेि गने)

प्रधिक्षाथी वदधक्षत दर (Successful graduate rate)
७.

नोटः गत िषनको तुलनामा िृिी भएमा अङ्क वदने।

टरे सर स्टवि (Tracer Study) गने व्यििा, टरेसर स्टविको प्रवतिेदन र वदधक्षत
८.

(Graduate ) हरुको रोिगारी अधभलेि
अनुसिान र विकासको लावग धिक्षालिमा बिेटको व्यििा

९.

१०.

धिक्षालिद्वारा वनिवमत रुपमा िुलवे टन/ब्रोसर/पवत्रका प्रकािन गने व्यििा

११.

प्रधिक्षाथीहरुका लावग विषिसँ ग सम्वस्थित सेिा/क्याम्पको व्यििा

१२.

विषि सम्विी प्रदिननीको आिोिना िा सहभावगता

अनुसूची १: अनुिमन फािाम
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सम्वधित धिक्षालिलाई पृष्ठपोषण
प्राविधिक धिक्षालिको नाम:
ठे गानाः
कािनिमको नाम:
सूझाि (Recommendation)
























अनुगमन वमवतः
अनुगमन टोलीको तफनबाट

धिक्षालिको तफनबाट

टोली प्रमुिको नाम तथा हस्ताक्षर:

धिक्षालि प्रमुिको नाम तथा हस्ताक्षर:

सदस्यहरुः

धिक्षालि प्रवतवनधिहरुः
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स्व-मूल्ांकन/अनुगमनको सारांि/प्रवतिेदन
प्राविधिक धिक्षालिको नाम:

ठे गानाः

स्व-मूल्ांकनकतान/अनुगमन टोलीको वटप्पणी:-

कािनिमः
कािनिम सम्बिन प्राप्त वमवत:

कािनिम सञ्चालन सुरू वमवत:

सं िेदनिील मापदण्डहरू

ि.सं .

आिार/वििरण

छ

छै न

कै वफित

*कक्षाकोठा: प्रवत विद्याथी ०.७५ बगन मीटर
१.

(३ िषे कािनिमको लावग कस्थततमा ३ िटा कक्षा कोठा र प्र-विप्लोमाको
लावग कस्थततमा १ कोठा प्रवत कािनिमको लावग)

* कािनिम सं िोिक:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा स्नातक तह उविणन
२.

गरी ३ िषनको कािन अनुभि िा स्नातकोिर उविणन
प्र-विप्लोमाको लावग: सम्वस्थित विषिमा प्रमाणपत्र िा विप्लोमा तह
उविणन गरी ३ िषनको कािन अनुभि िा स्नातक तह उविणन
नोटः कािनिम सं िोिक पूणक
न ाधलन हुन पनेछ।
* प्रधिक्षक (१:१०):
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा कस्थततमा स्नातक
तह उविणन

३.

प्र-विप्लोमाको लावग: सम्वस्थित विषिमा कस्थततमा प्रमाणपत्र िा
विप्लोमा तह उविणन
नोटः प्रधिक्षकहरु कस्थततमा ५० प्रवतित पूणनकाधलन र व्यििा भए
अनुसार सम्वस्थित व्यािसावि पररषद् को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुन
अनुसूची १: अनुिमन फािाम
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ि.सं .

आिार/वििरण

छ

छै न

कै वफित

पनेछ।
४.

* िुल्क सं रचना पररषद् ले तोके बमोधिम

५.

* विषिगत िावषनक प्रधिक्षण कािनिोिना तिारी तथा प्रिोग

६.
७.

* पाठ्यिममा उल्लेधित प्रिोगात्मक तथा सैिास्थन्तक विषिको िे विट
आिर अनुसार प्रधिक्षण
*

पररषद् को वनिमानुसार छात्रिृविको व्यििा

*मापदण्ड
८.

६:

पाठ्यिमले तोके बमोधिमको पूिानिार, सामाग्रीहरु र

प्रिोगात्मक अभ्यासको व्यििा” मा सं िेदनिील (Critical) भवन तोवकएका
आिार/वििरणहरू

नोटः

मापदण्डमा * धचन्ह्र लगाईएका बुँ दाहरुमा अनुगमनको िममा पिानप्त प्रमाणहरु उपलब्ध हुन नसके मा धिक्षालिलाई पुनः अनुगमन (Re-

visit) को अिसर प्रदान गरीने छ र उि अििामा पवन सुिार नभएमा कारिाहीको धसफारीि गररने छ। पररषद् कािानलिले सामान्य अििामा सोही
टोलीलाई पुनः अनुगमन (Re-visit) गनन वनदे िन वदनेछ।
प्राविधिक धिक्षा तथा व्यािसाविक तालीम पररषद्लाई सुझािः

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
स्व-मूल्ांकनकतान िा धिक्षालि प्रमुि/प्रवतवनधि

अनुगमन टोलीको वििरण

नाम तथा हस्ताक्षर:

टोली प्रमुिको नाम तथा हस्ताक्षर:

पद तथा श्रेणी:

पद तथा श्रेणी:

कािनरत कािानलि/महािािा

कािनरत कािानलि/महािािा

सम्पकन फोन नं .:

सम्पकन फोन नं .:

नाम तथा हस्ताक्षर:

टोली सदस्यको नाम तथा हस्ताक्षर:

पद तथा श्रेणी:

पद तथा श्रेणी:

कािनरत कािानलि/महािािा

कािनरत कािानलि/महािािा

सम्पकन फोन नं .:

सम्पकन फोन नं .:

नाम तथा हस्ताक्षर:

विषिविज्ञको नाम तथा हस्ताक्षर:

पद तथा श्रेणी:

पद तथा श्रेणी:

कािनरत कािानलि/महािािा

कािनरत कािानलि/महािािा

सम्पकन फोन नं .:

सम्पकन फोन नं .:

अनुसूची १: अनुिमन फािाम
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अनुसूची १-१: प्रधिक्षाथी तथा प्रधिक्षकहरूको िानकारी

हाल सम्म वदधक्षत प्रधिक्षाथीहरूको अधभलेि
बषन

पुरुष

मवहला

िम्मा प्रधिक्षाथी

कै वफित

पुरुष

मवहला

िम्मा प्रधिक्षाथी

कै वफित

पुरुष

मवहला

िम्मा प्रधिक्षाथी सं ख्या

कै वफित

प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह प्रथम िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह दोस्रो िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह तेस्रो िषन
वटएसएलसी
गत िैधक्षक िषनमा वदधक्षत प्रधिक्षाथीहरूको अधभलेि (प्रवतितमा)
बषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह प्रथम िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह दोस्रो िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह तेस्रो िषन
वटएसएलसी
अध्यिनरत प्रधिक्षाथीहरूको अधभलेि
बषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह प्रथम िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह दोस्रो िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह तेस्रो िषन
वटएसएलसी
कािनरत प्रधिक्षकहरूको अधभलेि
ि.

प्रधिक्षकको नाम

वनिुवि वमवत

पद

िैधक्षक िोग्यता

पूणक
न ाधलन/आं धिक
Full time/Part time

सं .

अनुसूची २: स्थायी सम्बन्िन धनिीक्षर् फािाम
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अनुसूची १-२: मापदण्ड ६ पाठ्यिमले तोके बमोधिमको पूिानिार, सामाग्रीहरू र प्रिोगात्मक अभ्यासको व्यििा

अनुसूची २: स्थायी सम्बन्िन धनिीक्षर् फािाम

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्
स्थायी सम्बन्िन धनिीक्षर् फािाम

वनदेिन:
िो फाराम पररषद्ले वनिानरण गरेका मापदण्ड तथा सम्बिनका ितनहरू पुरा गरी अिािी सम्बिन प्राप्त धिक्षालिहरूमा सञ्चाधलत
कािनिमहरूलाई िािी सम्बिन प्रदान गने प्रिोिनको लावग हो। धिक्षालि वनरीक्षण गने विज्ञ सवहतको टोलीले िो फाराममा भनन पने
सम्पूणन वििरणहरु िलगत भ्रमण गरी कािनिलमा स्पष्टसँ ग भनुक
न ा साथै प्रमाणको लावग आिश्यक पने अन्य कागिातहरु िसै फाराम
साथ सं लग्न गरी पधिका समेत बनाई सम्बस्थित वनकािमा तोवकएको समि धभत्र पेि गनुन पनेछ।
धिक्षालि सम्बिी वििरण:ि. धिक्षालिको नाम:

झ. धिक्षालिको प्रकारः

□सामुदाविक विद्यालिमा प्राविधिक धिक्षालि
□िानीि तहद्वारा सञ्चाधलत प्राविधिक धिक्षालि
□सािनिवनक प्रकृ वतका गुठी, प्रवतष्ठान, िा सहकारीद्वारा सञ्चाधलत प्राविधिक धिक्षालि
□सरकारी वनकािद्वारा सञ्चाधलत प्राविधिक धिक्षालि
□वनिी स्तरमा सञ्चाधलत सं िागत प्राविधिक धिक्षालि

ञ. प्राचािन/प्रिानाध्यापकको नाम र फोन नं :
ट. सञ्चालक/व्यििापन सवमवतको अध्यक्षको नाम:
ठ. कोअविननेटर/सम्पकन व्यविको नाम र फोन नं :
ि. सञ्चाधलत प्राविधिक तथा व्यािसाविक कािनिमहरु:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तह

ढ. ठे गाना:

प्र-विप्लोमा तह

प्रदे ि:

ििा नं . :

धिल्ला:

फोन नं . :

गाउँ पाधलका/नगर पाधलका:

सम्पकन व्यविको मोिाईल नं . :

पत्राचार गने ठे गाना:

ई-मेल/फ्याक्स:

अनुसूची २: स्थायी सम्बन्िन धनिीक्षर् फािाम
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भार: १५ प्रवतित

स्तर तथा मापदण्ड १: सं िागत व्यििापन तथा िोिना
ि.

आिार/वििरण

सं .

सन्तोषिनक

सुिारको

असन्तोषिनक

(५)

आिश्यकता

(०)

कै वफित

(३)
सं िाको वदघनकाधलन िोिना:


सं िाको मािी रणनीवत सवहतको लक्ष्य, उद्दे श्य तथा
वदघनकालीन

िोिना

उल्लेि

भएको

पुस्थस्तका

रोिगारमूलक

उद्दे श्यले

उपलब्ध
क. क
.

सं िाको

कािनिमहरू

अधभप्रेररत भएको


वपछविएको िगन, गररि तथा सुवििा अप्राप्त
समूहलाई सेिा पुर्िाउने लक्ष्य/ कािनिम



सं िाको लक्ष्य, उद्दे श्य अनुरुप भौवतक तथा अन्य
सुवििाको विकास गने कािनिम

सं िाको गठन र प्रिासवनक िनािट:

ि.



सं िाको वििान उपलब्ध



सं चालक सवमवतमा समुदािका प्रवतवष्ठत ब्यवित्व,
विषि विज्ञ र सं िाको प्रवतवनधिको सं लग्नता



सं चालक सवमवतको िैठक िषनमा कस्थततमा ३ पटक
िसेको



कमनचारीहरूको

सेिा

ितन

सुवििा

सम्विी

वनिमािली तिार तथा सोवह अनुरूप कािन भएको
सं िाको वदगो आधथनक क्षमता:

ग.

सं िाको नाममा बैङ्क िाता र बावषनक लेिा परीक्षण
भएको



आम्दानीको अन्य श्रोत र आधथनक िषनको अन्तमा
आम्दानीको बचत



आम्दानीका अन्य श्रोत िुटाउन भए गरेका प्रिास
औसत अङ्क
प्राताङ्क
भार: ३० प्रवतित

स्तर तथा मापदण्ड २: धिक्षण सामाग्री तथा औिार, मेधिन र उपकरणहरू
ि.

आिार/वििरण

सं .

सन्तोषिनक

सुिारको

असन्तोषिनक

(३०)

आिश्यकता

(०)

कै वफित

(१८)
धिक्षण सामाग्री तथा औिार, मेधिन र उपकरणहरू
क.

पूिानिार वनदे धिकामा उल्लेधित विषिगत मापदण्ड
बमोधिम भएको
औसत अङ्क
प्राताङ्क
अनुसूची २: स्थायी सम्बन्िन धनिीक्षर् फािाम
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भार: १५ प्रवतित

स्तर तथा मापदण्ड ३: भौवतक पूिानिार
ि.

आिार/वििरण

सं .

सन्तोषिनक

सुिारको

असन्तोषिनक

(५)

आिश्यकता

(०)

कै वफित

(३)
कक्षाकोठा: प्रवत विद्याथी ०.७५ बगन मीटर
(३ िषे कािनिमको लावग कस्थततमा ३ िटा कक्षा कोठा र
प्र-विप्लोमाको लावग कस्थततमा १ कोठा प्रवत कािनिमको
लावग)
क.

िुि वपउने पानी र िौचालिको व्यििा (सफा; पिानप्त
पानीको व्यििा साथै मवहला र पुरुष कोलावग छु ट्टा छु ट्टै
हुने गरी १:२० को अनुपातमा)
नोट: भिन तथा िग्गा सं िाको नाममा नभए कस्थततमा
पाँ च बषनको लावग भािामा धलएको सं झौंता पत्र पेि गने।


प्र-विप्लोमाकोलावग

प्रवत

कािनिम

प्रमाणपत्र/विप्लोमा

तहकोलावग

१

प्रत्येक

र
कक्षा

कोठामा Multimedia Projector साथै सिै
कक्षाकोठामा white/black board को व्यििा


कक्षाकोठा सफा, पिानप्त प्रकाि र भेधिलेिन साथै
िैधक्षक सामाग्रीहरु व्यिस्थित र सुरधक्षत तरीकाले

ि.

राधिएको


पठन पाठनकोलावग उपलब्ध िेक्स-िेन्चको व्यििा



विद्युत/इिरनेट/फोन/फोटोकपी मेधिनको व्यििा



पाठ्यिम अनुसार प्रिोगात्मक अभ्यासको लावग
skill lab को व्यििा र अििा



प्रधिक्षक/कमनचारीहरुलाई बस्न र काम गनन पिानप्त
िान र चमेना गृहको व्यििा

पुस्तकालि:


एक कािनिमको लावग कततीमा ४० िगन वमटर
क्षेत्रफल र एउटा भन्दा बढी कािनिम सञ्चालन हुने
भएमा थप कािनिमको लावग १५ िगन वमटर थप
क्षेत्रफल


ग.

एक चौथाई प्रधिक्षाथी एकै साथ बसेर अध्यिन गनन
पुग्ने गरी टे िल/कू सी सवहत अध्यिन कक्षको
व्यििा



पाठ्यिममा उल्लेि भए बमोधिमका प्रत्येक
विषिको लावग विद्याथी सं ख्याको कततीमा ५०
प्रवतित पाठ्यपुस्तकको व्यििा।



पुस्तकालिमा Reference Book, Manual का
साथै पत्र पवत्रकाहरुहरुको पिानप्त व्यििा।
औसत अङ्क
प्राताङ्क

अनुसूची २: स्थायी सम्बन्िन धनिीक्षर् फािाम
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भार: १५ प्रवतित

स्तर तथा मापदण्ड ४: मानि सं िािन (प्रधिक्षण तथा प्रिासवनक कमनचारीहरुको व्यििा र विकास)
ि.

आिार/वििरण

सं .

सन्तोषिनक

सुिारको

असन्तोषिनक

(५)

आिश्यकता

(०)

कै वफित

(१.८)
प्राचािन/प्रिानाध्यापक:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सं िामा सञ्ञाधलत
प्राविधिक विषिमा स्नातक तह उविणन गरी ५ िषनको कािन
अनुभि िा स्नातकोिर उविणन
क.

प्र-विप्लोमाको लावग: सं िामा सञ्ञाधलत प्राविधिक
विषिमा प्रमाणपत्र िा विप्लोमा

तह उविणन गरी ५

िषनको कािन अनुभि िा स्नातक तह उविणन
नोट: प्राचािन/प्रिानाध्यापकको लावग छु ट्टै कािन कक्षको
व्यििा भएको हुनुपने छ।
कािनिम सं िोिक:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा
स्नातक तह उविणन गरी ३ िषनको कािन अनुभि िा
ि.

स्नातकोिर उविणन
प्र-विप्लोमाको लावग: सम्वस्थित विषिमा प्रमाणपत्र िा
विप्लोमा तह उविणन गरी ३ िषनको कािन अनुभि िा
स्नातक तह उविणन
नोटः कािनिम सं िोिक पूणक
न ाधलन हुन पनेछ।
प्रधिक्षक (१:१०):
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा
कस्थततमा स्नातक तह उविणन

ग.

प्र-विप्लोमाको लावग: सम्वस्थित विषिमा कस्थततमा
प्रमाणपत्र िा विप्लोमा तह उविणन
नोटः प्रधिक्षकहरु कस्थततमा ५० प्रवतित पूणनकाधलन र
व्यििा भए अनुसार सम्वस्थित व्यािसावि पररषद् को
प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुन पनेछ।
प्रधिक्षक कमनचारीहरूलाई कततीमा एक िैधक्षक सं त्रलाई
वनिुविपत्र वदएको, वटकाउ दर ७५% भन्दा माधथ रहेको

घ.

र कस्थततमा १ प्रधिक्षक १० वदने क्षमता अधभिृवि तालीम
[प्रधिक्षण प्रधिक्षक तालीम (IS/TOT) िा व्यािसाविक
दक्षता तालीम (OSU)] प्राप्त गरेको।
अन्य कमनचारीको ब्यििाः


ङ.

प्रधिक्षण/कािनिाला सहािक र लेिा/ प्रिासन
कस्थततमा एक-एक िना कमनचारीको ब्यििा



लाईव्रेररिन/ स्टोरमा एकिना कमनचारीको ब्यििा



चौकीदार/ पाले एकिनाको ब्यििा
औसत अङ्क
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भार: ३० प्रवतित

स्तर तथा मापदण्ड २: धिक्षण सामाग्री तथा औिार, मेधिन र उपकरणहरू
ि.

आिार/वििरण

सं .

सन्तोषिनक

सुिारको

असन्तोषिनक

(३०)

आिश्यकता

(०)

कै वफित

(१८)
प्राताङ्क

स्तर तथा मापदण्ड ५: कािनिममा गुणात्मक प्रधिक्षण तथा रिोग्् तथा पररषद्को पाठ्यिमको पको अििा

भार: ५ प्रवतित

ि.

कै वफित

आिार/वििरण

सं .

सन्तोषिनक

सुिारको

असन्तोषिनक

(१)

आिश्यकता

(०)

(०.६)
क.
ि.
ग.
घ.
ङ.

प्रधिक्षाथी छनौट पररषद्को विवनिम अनुसार भएको।
पाठ्यिम बमोधिम िैधक्षक सत्र कािन िोिना तथा
पाठिोिना तिार
पाठ्य िोिना अनुरुप िैधक्षक सामाग्री तिार गरेको
पाठ्यिममा वनदेधित पाठ्यभार अनुसार प्रधिक्षण तथा
कािनगत तालीम भएको
ििेटको ४०% रकम िैधक्षक सामाग्रीमा िचन भएको
औसत अङ्क
प्राताङ्क
भार: १० प्रवतित

६. स्तर तथा मापदण्ड ६: प्रधिक्षाथीहरुलाई प्रदान गररने सुवििा, अनुसिान तथा विकास
ि.

आिार/वििरण

सं .

सन्तोषिनक

सुिारको

असन्तोषिनक

(२)

आिश्यकता

(०)

कै वफित

(१.२)
क. कपररषद् को वनिमानुसार छात्रिृविको व्यििा र िुल्क
. सं रचना पररषद् ले तोके बमोधिम
धिक्षालिमा उत्पादन इकाईको व्यििा र प्लेसमेि र
ि.

काउस्थिधलङ्ग इकाई (Placement and Counceling
unit) को गठन तथा सञ्चालन

ग.
घ.

वनिवमत स्वास्थ्य परीक्षण र प्राथवमक उपचारको व्यििा
आिश्यकता अनुसार प्रधिक्षाथीहरुलाई अवतररि कक्षाको
व्यििा
टरे सर स्टवि (Tracer Study), अनुसिान र विकासको

ङ.

लावग धिक्षालिमा बिेटको व्यििा र कािानन्विनको
अििा

साथै

धिक्षालिद्वारा

वनिवमत

रुपमा

िुलेवटन/ब्रोसर/पवत्रका प्रकािन गने व्यििा
औसत अङ्क
प्राताङ्क

स्तर तथा मापदण्ड ७: प्रधिक्षाथी मूल्ाकं न तथा उपलब्धी
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ि.

आिार/वििरण

सं .

सन्तोषिनक

सुिारको

असन्तोषिनक

(२)

आिश्यकता

(०)

कै वफित

(१.२)
क.
ि.
ग.
घ.
ङ.

कु नै पवन स्वीकृ त कोटाको कस्थततमा ७५ प्रवतित
प्रधिक्षाथी भनान भएका
प्रधिक्षाथीहरूको मूल्ांकन पाठ्यिम र परीक्षा वनिन्त्रण
कािानलिले तोके बमोधिम भएको
अस्थन्तम परीक्षामा कततीमा ५० प्रवतित प्रधिक्षाथीहरू
उविणन भएको
कक्षा छाि् ने (Drop out) प्रधिक्षाथी १० प्रवतित भन्दा
कम रहेको
उविणन भएका प्रधिक्षाथी मध्ये कततीमा ६० प्रवतितले
रोिगार पाएको (टरे िर स्टविको आिारमा)
औसत अङ्क
प्राताङ्क
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िािी सम्बिन वनरीक्षण सारांि/प्रवतिेदन
धिक्षालिको नाम:
ठे गानाः

िािी सम्बिनको लावग धिक्षालिमा सञ्चाधलत कािनिमको मूल्ांकन:कािनिमः
अिािी सम्बिन प्राप्त वमवत:
ि.सं .

कािनिम सञ्चालन सुरू वमवत:
स्तर तथा मापदण्ड

भार

न्यूनतम

१

स्तर तथा मापदण्ड १: सं िागत व्यििापन तथा िोिना

१५

९

२

स्तर तथा मापदण्ड २: धिक्षण सामाग्री तथा औिार, मेधिन र उपकरणहरू

३०

१८

३

स्तर तथा मापदण्ड ३: भौवतक पूिानिार

१५

९

स्तर तथा मापदण्ड ४: मानि सं िािन (प्रधिक्षण तथा प्रिासवनक कमनचारीहरुको

१५

९

५

३

१०

६

१०

६

४
५
६
७

प्राप्त अङ्क

कै वफित

व्यििा र विकास)
स्तर तथा मापदण्ड ५: कािनिममा गुणात्मक प्रधिक्षण तथा तथा पररषद्को
पाठ्यिमको प्रिोगको अििा
स्तर तथा मापदण्ड ६: प्रधिक्षाथीहरुलाई प्रदान गररने सुवििा, अनुसिान तथा
विकास
स्तर तथा मापदण्ड ७: प्रधिक्षाथी मूल्ाकं न तथा उपलब्धी
िम्मा प्राप्त अङ्क

नोटः िािी स्वीकृ त प्राप्त गनन धिक्षालिले माधथ उल्लेधित प्रत्येक स्तर तथा मापदण्डहरूको भार कस्थततमा ६०% तथा कु लमा
७५% भार प्राप्त गनुन पनेछ।
प्राप्त पररणामको आिारमा

□
िािी सम्बिन वदन नवमल्ने □
िािी सम्बिन वदन वमल्ने

अनुगमन र मूल्ाङ्कनकतान/टोलीको वटप्पणी:-

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
अनुगमन तथा मूल्ाङ्कन टोलीको वििरण
नाम तथा हस्ताक्षर:

नाम तथा हस्ताक्षर:

पद तथा श्रेणी:

पद तथा श्रेणी:

कािनरत कािानलि/महािािा

कािनरत कािानलि/महािािा

सम्पकन फोन नं .:

सम्पकन फोन नं .:

नाम तथा हस्ताक्षर:

विषिविज्ञको नाम तथा हस्ताक्षर:

पद तथा श्रेणी:

पद तथा श्रेणी:

कािनरत कािानलि/महािािा

कािनरत कािानलि/महािािा

सम्पकन फोन नं .:

सम्पकन फोन नं .:
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