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प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ 

  प्रमाणीकिण ि प्रकािन धमधत 

२०४५।७।२८ 

संिोिन गने ऐन 

१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्  

      (पविलो संिोिन) ऐन, २०४९      २०५०।२।२७ 

२.  शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन  

संिोिन गने ऐन,२०६३       २०६३।९।१४ 

३.  गणतन्र सदुृढीकिण तथा केिी नेपाल काननु  

संिोिन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

४.   नेपालको संवििान अनकूुल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई  

संिोिन गने ऐन, २०७५                            २०७५।११।१९ 

२०४५ सालको ऐन नं. २० 

............. 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्को स्थापना ि व्यिस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तािनााः आिािभतू, मध्यमस्तिीय तथा उच्चस्तिीय प्राविधिक जनिशि उत्पादन गनन सधुनयोशजत 
रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीमको व्यिस्था तथा सीपको स्ति धनिानिण एिं 
प्रमाणीकिण गननको लाधग प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्को स्थापना ि व्यिस्था 
गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ मिािाजाधििाज िीिेन्र िीि विक्रम िािदेिबाट िाविय पञ् चायतको सल्लाि ि सम्मधतले 
यो ऐन बनाईिक्सेकोछ । 

१.  संशक्षप् त नाम ि प्रािम्भाः  

१.१  यस ऐनको नाम “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् ऐन, २०४५” 
ििेकोछ । 

                                                           

    यो ऐन संित ्२०६३ साल साउन १७ गतेदेशख लागू भएको । 

  यो ऐन संित ्२०६५ साल जेठ १५ गतेदेशख लागू भएको । 

  गणतन्र सदुृढीकिण तथा केिी नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६ द्वािा शिवकएको । 
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१.२ यो ऐन नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकाशित गिी तोकेको धमधतदेशख 
प्रािम्भ  िनुेछ । 

२. परिभाषााः  

२.१ विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

२.१.१  “सभा” भन् नाले दफा २क. बमोशजम गठठत प्राविधिक शिक्षा तथा 
व्यािसावयक तालीम सभा सम्िन ुपछन ।  

२.१.२ “परिषद्” भन् नाले दफा ३ बमोशजम स्थावपत प्राविधिक शिक्षा तथा 
व्यािसावयक तालीम परिषद् सम्िन ुपछन ।  

२.१.३ “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन् नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम 
िा विधनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोशजम सम्िन ुपछन ।  

२क.  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम सभाको गठनाः  

२क.१ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम सभाको गठन देिायबमोशजम   िनुेछाः-  

२क.१.१  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्री िा िा्य मन्री       -अध्यक्ष 

२क.१.२ .... .... ....  

२क.१.३ सदस्य, िाविय योजना आयोग (जनिशि िेने)   -सदस्य 

२क.१.४ सदस्य, लोकसेिा आयोग     -सदस्य  
२क.१.५ सशचि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालय           -सदस्य 

२क.१.६  सशचि¸ उद्योग¸ बाशण्य तथा आपूधतन मन्रालय        -सदस्य 

२क.१.७  सशचि, श्रम, िोजगाि तथा सामाशजक सिुक्षा मन्रालय    -सदस्य 

२क.१.८  सशचि¸ संस्कृधत¸ पयनटन तथा नागरिक उड्डयन मन्रालय  -सदस्य 

±२क.१.८क उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम परिषद् - सदस्य 

                                                           

   धमधत २०४५ फागनु १२ गते देशख प्रािम्भ िनुे गिी तोवकएको । (ने.िा.प. २०४५।११।९) 
   पविलो संिोिनद्वािा संिोधित ।  

   पविलो संिोिनद्वािा थप । 

  नेपालको संवििान अनकूुल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्धािा संिोधित । 

  गणतन्र सदुृढीकिण तथा केिी नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६ द्वािा शिवकएको । 

±   शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा थप । 
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२क.१.९ ....  

२क.१.१० शिक्षाध्यक्ष, धरभिुन विश् िविद्यालय                  -सदस्य 

२क.१.११ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग िाशण्य मिासंघ              -सदस्य 

२क.१.१२ विश् िविद्यालयिरूका प्राविधिक डीनिरूमध्येबाट 

  अध्यक्षले मनोनीत गिेका पााँच जना                 -सदस्य  
२क.१.१३ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीममा वििेष योगदान 

   परु् याएका व्यशििरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गिेका 
   तीन जना                                        -सदस्य 

२क.१.१४ औद्योधगक प्रधतष्ठानिरूका व्यशििरूमध्ये अध्यक्षबाट मनोनीत 

  तीन जना                                   -सदस्य 

२क.१.१५ प्रधतधनधि, नेपाल .... .... ....  विज्ञान तथा प्रविधि  

  प्रज्ञा प्रधतष्ठान                                       -सदस्य 

२क.१.१५क.  ............... 
२क.१.१५ख.  ............... 
२क.१.१५ग.  ............... 
२क.१.१५घ.  ............... 
२क.१.१५ङ.  ............... 
२क.१.१६ परिषद्का कमनचािीिरू मध्येबाट नेपाल सिकािले 

     तोकेको व्यशि                                -सदस्य सशच  

२क.२ सभाका मनोनीत सदस्यिरूको पदािधि चाि िषनको िनुेछ ि पदािधि समाप् त भएपधछ 
धनजिरू पनुाः मनोनीत िनु सक्नेछन ्।  

२क.३ सभाको बैठक सम्बन्िी कायनविधि सभा आफैले धनिानिण गिे बमोशजम िनुेछ । 

३. परिषद्को स्थापनााः 

                                                           

   शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा शिवकएको । 

  गणतन्र सदुृढीकिण तथा केिी नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६ द्वािा शिवकएको । 


   शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा संिोधित । 

 

   पविलो संिोिनद्वािा संिोधित ।  
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३.१ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीमलाई सवु्यिशस्थत ि स्तियिु गनन एिं त्यस्ता 
तालीम ठदन ेविधभन् न धनकायिरूका बीच समन्िय कायम गनन तथा सीपको स्ति धनिानिण 
एिं प्रमाणीकिण गननको लाधग एक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्को 
स्थापना गरिएको छ । 

३.२  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम परिषद्को गठन देिाय बमोशजम िनुेछ :-  

३.२.१ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्री िा िा्यमन्री       - अध्यक्ष 

३.२.२  नेपाल सिकािबाट मनोनीत व्यशि                 - उपाध्यक्ष 

३.२.३  सदस्य, िाविय योजना आयोग (जनिशि िेने)        - सदस्य 

३.२.४ सशचि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालय           - सदस्य  

३.२.५ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलमको क्षेरमा  

वििेष योगदान परु् याएका व्यशििरूमध्येबाट अध्यक्षले  

मनोनीत गिेका दईुजना                            -सदस्य 

३.२.६ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलमसाँग सम्बशन्ित  

विधभन् न संघ संस्थाबाट अध्यक्षले मनोनीत गिेका दईुजना    - सदस्य 

३.२.७  परिषद्का कमनचािीिरूमध्येबाट नेपाल सिकािले तोकेको 
 व्यशि                                    - सदस्य सशचि 

३.३. नेपाल सिकािले आिश्यक देखेमा नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकािन गिी परिषद्का 
सदस्यिरूमा आिश्यक थपघट िा िेिफेि गनन सक्नेछ ।  

३.४ परिषद्ले आिश्यक देखेमा कुनै स्िदेिी िा विदेिी वििेषज्ञ िा सल्लािकािलाई 
परिषद्को बैठकमा पयनिेक्षकको रूपमा भाग धलन आमन्रण गनन सक्नेछ ।  

३.५ परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यिरूको काम, कतनव्य ि अधिकाि तोवकए बमोशजम िनुेछ।  

३.६ परिषद् मा मनोनीत सदस्यिरूको पदािधि चाि िषनको िनुेछ ि पदािधि समाप् त भएपधछ 
धनजिरू पनुाः मनोनीत िनु सक्नेछन ्। 

                                                           

   शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा संिोधित । 

 

 नेपालको संवििान अनकूुल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्धािा संिोधित । 
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±३.६क परिषद्का उपाध्यक्षको काम, कतनब्य, अधिकाि ि सेिाका अन्य ितनिरू तोवकए बमोशजम 
िनुेछन ्। 

३.७ .....  

४. परिषद् संगठठत संस्था िनुाेः 
४.१ दफा ३ बमोशजम स्थावपत परिषद् अविधछन् न उत्तिाधिकाििाला एक स्ििाधसत ि संगठठत 

संस्था िनुेछ ।  

४.२ परिषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप िनुेछ ।  

४.३ परिषद्ले व्यशि सिि चल अचल सम्पशत्त प्राप् त गनन, उपभोग गनन, बेचविखन गनन िा 
अन्य वकधसमले बन्दोिस्त गनन सक्नेछ ।  

४.४ परिषद्ले व्यशि सिि नाधलस उजिु गनन ि परिषद् उपि पधन सोिी नामबाट नाधलस 
उजिु लाग्न सक्नेछ ।  

५. परिषद्को बैठक ि धनणनयाः 
५.१ परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय ि स्थानमा बस्नेछ ।  

५.२ परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रधतित सदस्यिरू उपशस्थत भएमा बैठकको 
लाधग गणपूिक संख्या पगेुको माधननेछ ।  

५.३ परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले ि धनजको अनपुशस्थधतमा उपाध्यक्षले गनेछ । 
अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष दिैुको अनपुशस्थधतमा बैठकमा उपशस्थत सदस्यिरूले आफूमध्येबाट 
छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

५.४ परिषद्को बैठकमा बिमुतको िाय मान्य िनुेछ ि मत बिाबि भएमा अध्यक्षले 
धनणनयात्मक मत ठदनेछ ।  

५.५ परिषद्को धनणनय सदस्य-सशचिद्वािा प्रमाशणत गरिनेछ ।  

५.६ परिषद्को बैठक सम्बन्िी अन्य कायनविधि परिषद् आफैले धनिानिण गिे बमोशजम िनुेछ।  

५.क. सभाको काम, कतनव्य ि अधिकािाः सभाको काम, कतनव्य ि अधिकाि देिाय बमोशजम िनुेछाः-  

५क.१ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्लाई मागनदिनन ठदने । 

                                                           

±   शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा थप । 

   शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा शिवकएको । 

   पविलो संिोिनद्वािा संिोधित ।  

   पविलो संिोिनद्वािा थप । 
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५क.२ परिषद्को नीधत धनिानिण गने ि त्यसको प्रभािकािी कायानन्ियनको व्यिस्था गने 
गिाउने।  

५क.३ प्राविधिक शिक्षा एिं व्यािसावयक तालीमको विकास ि विस्ताि समयानकूुल भए नभएको 
मूल्याङ्कन गने गिाउने ।  

५क.४ परिषद्को िावषनक बजेट तथा कायनक्रम स्िीकृत गने ।  

५क.५ दीघनकालीन योजना तयाि गनन लगाउने ि त्यसको कायानन्ियनको लाधग आिश्यक 
व्यिस्था धमलाउन लगाउने ।  

५क.६ आिश्यकतानसुाि सधमधत, उपसधमधत िा अध्ययन अनसुन्िान टोली गठन गने गिाउने।  

५क.७ परिषद् अन्तगनतका कुनै धनकाय िा अधिकािीलाई आिश्यक धनदेिन ठदने ।  

५क.८ यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयममा तोवकएका अन्य कामिरू गने  

गिाउने ।  

६. परिषद्को काम, कतनव्य ि अधिकाि देिायबमोशजम िनुछेाः 
६.१ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीमको विकास गननको लाधग तोवकए बमोशजमका 

विधभन् न शिक्षण प्रशिक्षण ि अनसुन्िानको व्यिस्था गने ि त्यसको सञ् चालनको व्यिस्था 
धमलाउने ।  

६.२ धनजी एिं गैि सिकािी क्षेरमा स्थापना िा सञ् चालन िनुे प्राविधिक शिक्षा एिं 
व्यािसावयक तालीमको अध्यापन िा सञ् चालनको स्िीकृधत ठदने ि धतनीिरूले पाउन े
सवुििा ि सियोग सम्बन्िी व्यिस्था गने ।  

६.३ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीमको सम्बन्िमा स्िदेिी विश् िविद्यालय िा 
िैशक्षक संस्थासाँग सम्बन्ि कायम गने ि स्तियिु शिक्षा िा तालीममा जोड  ठदने ।  

६.४ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम सम्बन्िी नीधत धनिानिण गिी सभामा 
स्िीकृधतको लाधग पेि गने ।  

६.५ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम कायनक्रमिरूको क्षेर ि स्ति धनिानिण गने।  

६.६ आिािभतू तिको सीप तथा तालीम सञ् चालन गने ि मध्यम स्तिीय जनिशि उत्पादन 
गने ।  

६.७ बि-ुप्राविधिक (पोधलटेशक्नक) शिक्षालय स्थापना एिं सञ् चालन गने गिाउने ।  

                                                           

  पविलो संिोिनद्वािा संिोधित ।  
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६.८ नेपाल सिकािको स्िाधमत्िमा ििेका संगठठत संस्था तथा गैि सिकािी संगठठत संस्थाद्वािा 
सीप विकासको धनधमत्त ठदइने व्यािसावयक तालीमको पाठ्यक्रम ि पाठ्यपसु्तक धनिानिण 
सधमधतले धनिानिण गिे बमोशजम लागू गने गिाउने ।  

६.९ विधभन् न तालीम सम्बन्िी कायनक्रमिरू बीच समन्िय कायम गने गिाउने ।  

६.१० प्राविधिक प्रशिक्षक सम्बन्िी तालीम सञ् चालन गने गिाउने ।  

६.११ एप्रशेन्टसधसप तालीम सम्बन्िी आिश्यक व्यिस्था धमलाउने ।  

६.१२ प्राविधिक शिक्षालयको क्षेरधभर विधभन् न स्थानमा अल्पकालीन िा घमु्ती तालीम 
कायनक्रम सञ् चालन गनन प्रशिक्षण केन्रिरू, पाठ्य विषय (टे्रधनङ्ग प्याकेज) तथा तालीम 
ठदने शिक्षक सम्बन्िी आिश्यक व्यिस्था धमलाउने । 

६.१३ सीपको िगीकिण, पिीक्षण तथा प्रमाणीकिण सम्बन्िी व्यिस्था गने गिाउने ।  

६.१४ सीप प्रमाणीका बनाउने ि सीपको स्ति धनिानिण गने ।  

६.१५ सिकािी तथा गैि सिकािी धनकायिरूले सञ् चालन गिी आएका सेिाकालीन तथा पूिन 
सेिाकालीन, प्राविधिक तथा व्यािसावयक तालीम पाठ्यक्रममा सामञ्जस्य ल्याई त्यस्ता 
तालीमिरूको िाविय स्तिमा मूल्याङ्कन गिी स्ति धनिानिण गने ि मान्यता प्रदान गने ।  

६.१६ आिािभतू, मध्यमस्तिीय तथा उच्चस्तिीय प्राविधिक जनिशि उत्पादन गनन आिश्यक 
कायन गने गिाउने ।  

६.१७ सभाले पारित गिेको कायनक्रमको कायानन्ियन गने गिाउने ।  

६.१८ िाविय तथा अन्तिानविय क्षरेबाट सियोग जटुाउने ि प्राप् त सियोगको सवु्यिशस्थत रूपले 
परिचालन गने गिाउने ।  

६.१९ नेपाल सिकािलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीमका लाधग आिश्यक 
पिामिन ठदने ।  

६.२० नेपाल सिकािको पूिन स्िीकृधत धलई स्िदेिी, विदेिी िा अन्तिानविय संघ संस्थासाँग 
सम्िौता िा किाि गने ।  

६.२१ परिषद्को िावषनक बजेट, प्रगधत प्रधतिेदन, लेखापिीक्षण प्रधतिेदन ि अन्य प्रधतिेदन स्िीकृत 
िा अनमुोदन िा जानकािीको लाधग सभामा पेि गने ।  

६.२२ यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्ियनको लाधग आिश्यक अन्य कायनिरू गने गिाउने ।  
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±६क. प्रमाणपरको मान्यता: परिषद् बाट सम्बन्िन प्राप् त िैशक्षक संस्थामा प्रिेशिका पिीक्षा उतीणन गिी 
कम्तीमा दईु िषन अध्ययन गिेका विद्याथीलाई परिषद्द्वािा प्रदान गरिएको प्रमाणपर 
विश् िविद्यालय िा अन्य िैशक्षक संस्थाको प्रिीणता प्रमाणपर सिि िनुेछ । 

७. सधमधत, उप-सधमधत िा कायन टोली गठन गनन सक्नाेः 
७.१ परिषद्ले आफ्नो काम काििािी सचुारु रूपले सञ् चालन गननको लाधग आिश्यकतानसुाि 

विधभन् न सधमधत, उप-सधमधत िा कायनटोलीिरू गठन गनन सक्नेछ । 

७.२ सधमधत, उप-सधमधत िा कायनटोलीिरूको काम, कतनव्य ि अधिकाि तथा बैठक सम्बन्िी 
कायनविधि तोवकए बमोशजम िनुेछ ।  

८. आधथनक स्रोत जटुाउन ेअधिकािाः परिषद्ले आफ्नो काम सचुारु रूपले सञ् चालन गननको लाधग 
आिश्यक पने िकमको लाधग नेपाल सिकािको पूिन स्िीकृधत धलई ऋण धलन, अनदुान प्राप् त 
गनन िा अन्य कुनै वकधसमबाट आधथनक स्रोत जटुाउन सक्नेछ ।  

८क. 
=.............. 

९. कमनचािी सम्बन्िी व्यिस्थााः  

९.१ परिषद्ले आिश्यकतानसुाि कमनचािीिरूको धनयशुि गनन सक्नेछ ।  

९.२ परिषद्को कमनचािीको पारिश्रधमक, सेिाको ितन तथा सवुििा सम्बन्िी व्यिस्था तोवकएबमोशजम 
िनुेछ ।  

१०. परिषद्को कोषाः 
१०.१ परिषद्को एउटा छुटै्ट कोष िनुेछ सो कोषमा देिायका िकमिरू ििेछना्ः- 

१०.१.१ नेपाल सिकािबाट प्राप् त अनदुान, 

१०.१.२ नेपाल सिकाि माफन त कुनै अन्तिानविय िा विदेिी संस्थाबाट प्राप् त 
िकम,   

१०.१.३ परिषद्को चल अचल सम्पशत्तबाट आजनन िनुे िकम, 

१०.१.४ परिषद्लाई प्राप् त अन्य कुनै िकम । 

                                                           

±  शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा थप । 

 शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने अध्यादेि, २०६२ द्वािा थप भई शिक्षा तथा 
खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा खािेज। 

   पविलो संिोिनद्वािा संिोधित ।  
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१०.२  परिषद्को सबै िकम परिषद्को नाममा नेपाल िाि बैंक िा कुनै िाशण्य बैंकमा जम्मा   
गरिनेछ ।  

१०.३ परिषद्को तफन बाट गनुन पने सम्पूणन खचनिरू उपदफा १०.१ बमोशजमको कोषबाट 
व्यिोरिनेछ ।  

१०.४ परिषद्को खाता सञ् चालन तोवकए बमोशजम िनुेछ ।  

११. परिषद्को लेखा ि लेखापिीक्षणाः 
११.१ परिषद्को लेखा नेपाल सिकािको प्रचधलत ढााँचा ि तरिका बमोशजम िाशखनेछ ।  

११.२ परिषद्को लेखापिीक्षण मिालेखा पिीक्षकको विभागबाट िनुेछ ।  

११.३ नेपाल सिकािले चािेमा परिषद्को विसाि वकताि सम्बन्िी कागजातिरू ि अरू नगदी 
शजन्सी समेत जनुसकैु बखत जााँच्न िा जााँच्न लगाउन सक्नेछ ।  

१२. अधिकाि प्रत्यायोजनाः परिषद्ले यस ऐन बमोशजम आफूलाई प्राप् त अधिकािमध्ये सबै िा केिी 
अधिकाि आिश्यकतानसुाि परिषद्को सधमधत, उप-सधमधत, कायनटोली ....... िा कुनै अधिकृत 
कमनचािीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

१३. नपेाल सिकािले धनदेिन ठदन सक्नाेः नेपाल सिकािले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम 
तथा सीपको स्ति धनिानिण एिं प्रमाणीकिण सम्बन्िमा परिषद्लाई आिश्यक धनदेिन ठदन 
सक्नेछ ।  

१४. नपेाल सिकािसाँग सम्पकन ाः परिषद्ले नेपाल सिकािसाँग सम्पकन  िाख्दा शिक्षा, विज्ञान तथा 
प्रविधि मन्रालय माफन त िाख्न ुपनेछ ।  

१५. धनयम बनाउन ेअधिकािाः यस ऐनको उदे्दश्य पूधतनका लाधग नेपाल सिकािले आिश्यक धनयमिरू 
बनाउन सक्नेछ ।  

१६. विधनयम बनाउन े अधिकािाः परिषद्ले आफ्नो कायन सञ् चालनको लाधग यो ऐन ि यस ऐन 
अन्तगनत बनेको धनयमको अिीनमा ििी आिश्यक विधनयमिरू बनाउन सक्नेछ ।  

±त्यसिी बनाइएका विधनयमिरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालयबाट स्िीकृत 
भएपधछ मार लागू िनुेछन ।  

                                                           


   पविलो संिोिनद्वािा शिवकएको । 

 नेपालको संवििान अनकूुल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्धािा संिोधित । 

±   शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा थप । 
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१७. खािेजी ि बचाउाः 
१७.१ प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा सधमधत (गठन) आदेि, २०३९ खािेज गरिएको छ 

ि सो आदेि बमोशजम गठठत सधमधतको सबै िक तथा दावयत्ि परिषद् मा सनेछ ।  

१७.२ प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा सधमधत (गठन) आदेि, २०३९ अन्तगनत भए गिेको 
सम्पूणन काम काििािी परिषद् बाट भए गिेको माधननेछ ।1 

                                                           
1 रष्टव्य : शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्िी केिी नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन,२०६३ ले देिायका िब्दिरुलाई देिाय 

बमोशजम रूपान्तिण गिेको छ :  

(क)  “शिक्षा तथा खेलकुद मन्रालय” भन् ने िब्दिरूको सट्टा “शिक्षा तथा खेलकुद मन्रालय” 

(ख)  “आिािभतू तथा मध्यमस्तिीय” भन् ने िब्दिरुको सट्टा “आिािभतू, मध्यमस्तिीय तथा उच्चस्तिीय” 

 


