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प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् 

सिेा किािमा व्यक्ति छनोट काययविधि, २०७८ 

 
प्रस्तािनााः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् कमयचािी सिेा, ितय तथा सवुििासम्बन्िी विननयमािली, २०६९ को विननयम 
९(३) ि ९(४) बमोजिम सिेा किािमा व्यक्ति छनोटलार्य स्िच्छ, ननष्पक्ष ि प्रवतष्पिी बनाउन िाञ्चच्छनीय भएकाल ेप्राविधिक शिक्षा तथा 
व्यािसावयक तालीम परिषद् कायायलयल ेदहेायको काययविधिहरू बनाएको छ। 

 
परिच्छेद – १ 
प्रािक्तम्भक 

१. संक्षक्षप्त नाम ि प्रािम्भाः 
(१) यी काययविधिहरूको नाम “सिेा किािमा व्यक्ति छनोट काययविधि, २०७८” िहकेो छ। 
(२) यो काययविधि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् कायायलयबाट स्िीकृत भएको शमवत दजेि लाग ूहुनछे। 
(३) यो काययविधि प्रािम्भ हुन ुपिु य वबज्ञापन भर् क्षलजित पिीक्षा सञ्चचालन नभएका वबज्ञापनहरूमा समते यो काययविधि लाग ू

हुनछे। 
२. परिभाषााः विषय िा प्रसङ्गल ेरकको  रथय नलागमेा यस काययविधिमा – 

(क) “कायायलय” भन्नाल ेप्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् केन्रीय कायायलय; पिीक्षा ननयन्रण 
कायायलय; प्राविधिक प्रशिक्षण प्रवतष्ठान; िाक्तष्िय सीप पिीक्षण सशमवत; परियोिना; प्रदिे कायायलय ि परिषदका 
आवँगक शिक्षालयलार्य सम्झन ुपछय। 

(ि) “विननयमािली” भन्नाल,े प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्, कमयचािी सिेा, सतय तथा सवुििा 
सम्बन्िी विननयमािली, २०६९ सम्झन ुपछय। 

(ग) “उपसशमवत” भन्नाल ेदफा ५(१), ५(२) ि (३) बमोजिम गठन हुन ेउपसशमवतलार्य सम्झन ुपछय। 
(घ) “कायायलय प्रमिु” भन्नाल ेकायायलयको प्रमिु भर् कामकाि गन ेपरिषदको स्थायी सिेामा िहकेो रधिकृतस्तिको 

कमयचािीलार्य सम्झन ुपछय। 
३. काययविधिको व्याख्या ि कायायन्ियनाः 

(१) यो काययविधिको व्याख्या गन ेरधिकाि परिषद् कायायलयलार्य हुनछे। 
(२) यो काययविधिको प्रयोग गदाय कुन ैनिवििा भएमा कायायलय प्रमिुल ेपरिषदका सदस्य-सधचि समक्ष ननिदेन ददन सक्नछे। 
(३) परिषद् कायायलयल ेगिकेो व्याख्या रक्तन्तम हुनछे। 
(४) परिषद् कायायलयल ेआिश्यकता रनसुाि यो काययविधिलाई संिोिन िा िाििेी गनय सक्नछे। 

 
परिच्छेद – २ 

सिेा किािमा सम्झौता 
४. कमयचािी माग गनाेः 

(१) विननयमािली (९) (सङ्गठन संिचना ि दिबन्दीको व्यिस्था) बमोजिम कायायलयको स्िीकृत दिबन्दीमा स्थायी कमयचािी 
पदपवूतय नभएसम्म सिेा किािमा व्यक्ति सम्झौताका लावग सम्बक्तन्ित कायायलयहरूल ेपरिषद् कायायलयसगँ रनमुवत क्षलन ु
पनछे। 

(२) परिषद् सिेामा स्थायी कमयचािीको उपलब्िता; सम्बक्तन्ित कायायलयको कुल स्िीकृत दिबन्दी; कायायलयको बावष यक 
काययक्रम बिटे ि समग्र औधचत्यताका आिािमा श्रणेीवबनहन दजेि रधिकृतस्ति ततृीय श्रणेी सम्मको पदमा कायायलयिािा 
न ैसिेा किािमा सम्झौताका लावग परिषद् कायायलयल ेसहमवत प्रदान गन ेसक्नछे। यसिी प्रदान गरिएको सहमवत परिषद् 
कायायलयमा रशभलिेीकिण गनुय गिाउन ुपनछे। 
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(३) उपदफा (२) बमोजिम सहमवत प्राप्त भएपनछ १५ ददनको समयािधि तोनक सम्बक्तन्ित प्रदिे कायायलयल ेविज्ञापनको 
संक्षक्षप्त सचूना िाक्तष्िय स्तिको दनैनक पवरकामा ि दहेायका विििणहरू समते समाििे गिी विस्ततृ विििण सनहतको 
सचूना विज्ञापन भएकै ददन प्रदिे कायायलय ि परिषद् कायायलयको िबेसार्टमा प्रकािन गनुयपनछे। 
(क) विज्ञापन भएको पदनाम, सङ्खख्या, स्ति ि श्रणेी 
(ि) कामकाि गनुयपन ेकायायलय 
(ग) दििास्त ददन ेस्थान, दस्तिु, वििी ि समय सीमा 
(घ) योग्यता सम्बन्िी विििण  
(ङ) पिीक्षाको माध्यम, शमवत, स्थान ि समय 
(च) िलुाउन ुपन ेरन्य विषयहरू 

(४) उम्मदेिािको योग्यता ि रयोग्यता सम्बक्तन्ि विििण विननयमािली रनसुाि हुनछे। 
(५) दििास्त दस्तिु ि आिदेन फािामको ढाचँा विननयमािलील ेननिायिण गि ेबमोजिम हुनछे। 
(६) वबज्ञापन रनसुाि दििास्त फािामहरूको छुट्ट ैरशभलिेीकिण गिी म्याद समाप्त भएको शमवतल ेसात ददनशभर दििास्त 

स्िीकृत नामािली प्रमाणीकिण गिी साियिननक गनुयपनछे। 
 

५. उपसशमवतको गठनाः 
(१) दफा (४) बमोजिम सिेा किािमा व्यक्ति छनोट गिी धसफारिस गनयका लावग प्रदिे तहमा दहेाय बमोजिमको सिेा किािमा 

व्यक्ति छनोट उपसशमवत गठन हुनछेाः – 
(क) कायायलय प्रमिु रध्यक्ष 
(ि) सामाजिक विकास मन्रालयल ेतोकेको रधिकृतस्तिको प्रवतननिी सदस्य 
(ग) जिल्ला प्रिासन कायायलयल ेतोकेको रधिकृतस्तिको प्रवतननिी सदस्य 
(घ) परिषद् कायायलयल ेतोकेको रधिकृतस्तिको प्रवतननिी सदस्य 
(ङ) रध्यक्षल ेतोकेको सम्बक्तन्ित कायायलयको रधिकृतस्तिका कमयचािी सदस्य सधचि 

(२) केन्रीय स्तिको कायायलयको हकमा दहेाय बमोजिमको सिेा किािमा व्यक्ति छनोट उपसशमवत गठन हुनछेाः – 
(क) प्रिासन महािािाका ननदिेक रध्यक्ष 
(ि) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालयल ेतोकेको रधिकृतस्तिको प्रवतननिी सदस्य 
(ग) परिषद् कायायलय, काननु िािाको रधिकृतस्तिको कमयचािी सदस्य 
(घ) परिषद् कायायलयल ेतोकेको रधिकृतस्तिको कमयचािी सदस्य 
(ङ) परिषद् कायायलय पदपवूतय सशमवतको सधचिालयका रधिकृतस्तिका कमयचािी सदस्य सधचि 

(३) आङ्गङ्गक शिक्षालयहरूको हकमा शिक्षालय सञ्चचालन सम्बन्िी विननयमािली, २०४९ बमोजिम गठन भएको शिक्षालय 
व्यिस्थापन सशमवतलाई न ैसिेा किािमा व्यक्ति छनोट उपसशमवत सम्झन ुपद यछ। 

(४) उक्तल्लजित दफा (१) बमोजिम गठन हुन ेउपसशमवतमा प्रिासन िािामा रधिकृतस्तिका कमयचािी नभएमा िा सिेा 
किािमा िहकेो रिस्थामा रध्यक्षल ेरन्य स्थायी रधिकृतलार्य सदस्य सधचिको जिम्मिेािी ददन सक्नछे। 

(५) उत्ति पकु्तस्तका पिीक्षण गिकेो विज्ञलार्य सोही वबज्ञापनको रन्तिायतायमा विज्ञको रुपमा सहभागी हुन ेछैन। 
(६) विज्ञ तथा सदस्यहरूलार्य परिषदको आवथयक प्रिासन सम्बन्िी विननयमािली, २०६२ बमोजिम दनैनक तथा भ्रमण भत्ता, 

बठैकभत्ता तथा पारिश्रशमक प्रदान गरिनछे। 
(७) उपसशमवतल ेबठैक सम्बन्िी रन्य काययविधि आफैँल ेननिायिण गिबेमोजिम हुनछे। सामान्यतया यस्तो काययविधि प्रचक्षलत 

काननु ि विननयमािली रनकुुल हुनछे। 
(८) पदपवूतयको गोपनीयता एिं संिदेनशिलताको सम्बन्िमा लोक सिेा आयोगल ेरबलम्िन गिकेो सामान्य धसद्धान्तको पालना 

गनुय विज्ञ, उपसशमवतका रध्यक्ष/सदस्य ि सम्बक्तन्ित कमयचािीहरूको कतयव्य हुनछे। 
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(९) उपसशमवतको बठैक रध्यक्षल ेतोकेको शमवत, समय ि स्थानमा बस्नछे। 
(१०) उपसशमवतल ेआिश्यकता रनसुाि कायायलयका कमयचािीहरूसगँ सहयोग क्षलन सक्नछे। 
 

६. उपसशमवतको काम, कतयव्य ि रधिकािाः 
(१) उपसशमवतको काम, कतयव्य ि रधिकाि दहेाय बमोजिम हुनछेाः – 

(क) दििास्तसगँ सम्बक्तन्ित विज्ञहरूको सचूी (Roster) तयाि  गिी रध्यािधिक गन,े 
(ि) दििास्त फािामका सम्बन्िमा कुन ैरन्यौलता दजेिएका सोको ननकािण गन,े 
(ग) रध्यक्षल ेटुङ्याउन नसकेको उम्मदेिािको कुन ैगनुासो भएमा सोको ननकािण गन,े 
(घ) प्रवतयोवगतात्मक क्षलजित पिीक्षा सञ्चचालन गन ेि रन्तिायताय क्षलन,े 
(ङ) पिीक्षक िा उपसशमवत सदस्यहरूलार्य प्रभाि पान ेगिी रिाच्छनीय गवतविधि गन ेउम्मदेिािको दििास्त फािाम 

िद्द गिी प्रचक्षलत काननुबमोजिम कािबाही गनय सम्बक्तन्ित ननकायमा लिेी पठाउन,े 
(च) पिीक्षामा िनटन ेकमयचािीहरूल ेरमयायददत कायय गिमेा तत्काल जिम्मिेािीबाट मिु गिी आिश्यक कािबाहीका 

लावग सम्बक्तन्ित ननकायमा लिेी पठाउन।े  
(२) उपसशमवतको काम, काििाहीको रशभलिेीकिण; रन्य ननकायहरूसगँ समन्िय ि उपसशमवतलार्य नक्रयाशिल बनाउन ेप्रमिु 

दावयत्ि रध्यक्षको हुनछे। यसका रवतरिि रध्यक्षको काम, कतयव्य ि रधिकाि दहेाय बमोजिम हुनछे – 
(क) उम्मदेिािको दििास्त रुि ुगिी दििास्त विििणको नामािली प्रमाजणत गन,े 
(ि) उम्मदेिािको प्रििे पर िािी गन,े 
(ग) रनसुचूी - १ बमोजिम योग्यता पगुकेा नपेाली नागरिकहरूबाट विज्ञको सचूी तयाि गिी उपसशमवतमा िहन े

विज्ञको ननयकु्ति ि रन्य विज्ञहरूलार्य आिश्यकता रनसुाि जिम्मिेािी ददन,े 
(घ) विज्ञहरूसगँ प्रश्नपर क्षलदा ँदरु्य सटे सम्म मौज्दात हुनगेिी तयािी गन,े 
(ङ) दििास्त फािाम आह्िान सगँ ै उपसशमवतको सदस्य सधचि तोनक जिम्मिेािी ददन े ि आिश्यकता रनसुाि 

कायायलयका रन्य कमयचािीहरूसगँ सहयोग क्षलन,े 
(च) उपसशमवतमा छलफलका विषयहरू तयाि गन ेगिाउन।े 

(३) दफा ४(३) बमोजिमको सचूनामा श्रणेीवबनहन स्तिका उम्मदेिािहरूको दििास्त सङ्कलन दजेि सिेा किाि सम्झौताका 
लवग उम्मदेिाि धसफारिससम्मका सब ैनक्रयाकलापहरू दफा ५(३) को उपसशमवतल ेगनछे। 
 

७. पाठ्यक्रमाः 
(१) परिषदको स्थायी सिेा प्रििेको सम्बक्तन्ित सिेा/समहू/उपसमहूको स्ति, श्रणेी ि पदको पाठ्यक्रममा व्यिस्था भएको 

सिेासम्बन्िी दोश्रो परबाट मार दईु घण्टाको पिीक्षा प्रणाली दहेायबमोजिम कायम गरिनछेाः- 
(क) िस्तगुत बहुउत्ति पिीक्षााः प्रश्न सङ्खख्या २५, समय ३० शमनटे, 
(ि) विषयगत पिीक्षााः प्रश्न सङ्खख्या ५, समय १ घण्टा ३० शमनटे, 
(ग) िस्तगुत बहुउत्ति प्रश्न ५० रङ्क ि विषयगत प्रश्न ५० रङ्क गिी कुल पणूायङ्क १०० ि उतीणाङ्क ४० हुनछे। 

(२) सम्बक्तन्ित पद ि सिेा/समहू/उपसमहूको पाठ्यक्रम नभएको हकमा परिषद् कायायलयल ेतोकेबमोजिम हुनछे। 
(३) उपदफा (१) ि (२) मा िनु सकैु कुिा लजेिएको भएता पनन सिािी चालक, कम्प्यटुि रपिटेि, सचूना प्रविधि 

रधिकृत/सहायक ि िनेि पदको हकमा प्रयोगात्मक पिीक्षासमते हुनछे। 
(४) उपसशमवतल ेरनसुचूी – २ बमोजिमको फािाम रनसुाि उम्मदेिािको रन्तिायताय क्षलनपुनछे। रन्तिायतायको पणूायङ्क रङ्क २० 

दहेायबमोजिम िहनछे। 
(क) िकै्षक्षक योग्यता बापत एकमषु्ठ दि रङ्क दहेायबमोजिम प्रदान गरिनछे- 

(१) न्यनुतम योग्यता बापत पाचँ रङ्क 
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(२) न्यनुतम योग्यता भन्दा एक तह मावथल्लो योग्यता बापत थप तीन रङ्क 
(३) न्यनुतम योग्यता भन्दा दईु तह मावथल्लो योग्यता बापत थप दईु रङ्क 

(ि) प्राविधिक शिक्षा ि परिषद् सम्बन्िी ज्ञान पाचँ रङ्क 
(ग) प्रस्ततुीकिण एिम ्मनोविज्ञान पाचँ रङ्क  

८. पिीक्षा सञ्चचालनाः 
(१) उपसशमवतल ेतोकेको शमवत ि समयमा क्षलजित पिीक्षा सञ्चचालन हुनछे। सब ैकायायलयहरूको क्षलजित पिीक्षा समान स्ति 

ि पदका लावग एकै ददन हुनछे। 
(२) उपसशमवतका सदस्यल ेक्षलजित पिीक्षाको रनगुमन गनय सक्नछे। 
(३) उत्तिपकु्तस्तकाहरूलार्य रध्यक्षल ेतोकेका सदस्यबाट गोप्य रुपमा प्रथम ि नितीय कोड हुनछे। यसिी कोनडङ्ग गदाय प्रथम 

कोनडङ्ग सहभागी सदस्य नितीय कोनडङ्गमा सहभागी हुन ेछैन। 
(४) सम्बक्तन्ित विज्ञल ेउत्तिपकु्तस्तकाको पिीक्षण गनछे। ति बस्तगुत पिीक्षाको हकमा उत्तिकुक्तञ्चिकाको आिािमा उपसशमवत 

सदस्यल ेपिीक्षण गनय बािा पन ेछैन। 
(५) सम्बक्तन्ित कायायलयहरूको लावग तोनकएको पदमा दििास्त गिकेा उम्मदेिािमध्यबेाट क्षलजित पिीक्षामा सफल 

उम्मदेिािहरूलार्य मार रन्तिायतायमा सहभागी गिार्नछे। 
(६) सम्बक्तन्ित कायायलयहरूको लावग दििास्त गिकेा उम्मदेिािमध्यबेाट क्षलजित पिीक्षा ि रन्तिायतायको औषतको रङ्क 

सनहतको योग्यता क्रमको आिािमा सिेा किािको लावग मखु्य उम्मदेिािको सचूी प्रकािन गरिनछे। 
(७) सम्बक्तन्ित कायायलयहरूको लावग दििास्त गिकेा उम्मदेिािमध्यबेाट क्षलजित पिीक्षा ि रन्तिायतायको औषतको रङ्क 

सनहतको योग्यता क्रमको आिािमा गिी रन्तिायतायमा उपक्तस्थत भएका बाकँी सब ैउम्मदेिािहरू िहन ेगिी बकैक्तल्पक 
उम्मदेिािको सचूी प्रकािन गरिनछे। 

(८) कुन ैकायायलयको रिि पदको विज्ञापनमा उपदफा (६) ि (७) बमोजिम उम्मदेिाि प्राप्त हुन नसकेेमा िा सम्झौता 
भएको एकिष य शभर सम्झौता भएको रिि भएमा सम्बक्तन्ित कायायलयल ेप्रदिे कायायलयलाई उम्मदेिाि धसफारिसको लावग 
रनिुोि गनुय पनछे। 

(९) उपदफा (८) बमोजिम रनिुोि प्राप्त हुनासाथ माग भएको सम्बक्तन्ित पद ि स्तिमा रन्य कायायलयहरूको बकैक्तल्पक 
योग्यताक्रममा िहकेा उम्मदेिािहरूको एकमषु्ठ योग्यता क्रमको आिािमा प्रदिे कायायलयल ेधसफारिस गनुय पनछे।  

(१०) रक्तन्तम नजििा प्रकािन भएपनछ उत्तिपकु्तस्तका, रियकट्टी, प्राप्ताङ्कधसट ि पिीक्षा सम्बन्िी रन्य गोप्य कागिातहरू 
धसलबन्दी गिी रध्यक्षल ेजिम्मा क्षलर् काननुबमोजिम सिुक्षक्षत िाख्नपुनछे। 

 
९. सम्झौतााः 

(१) सिेा किािका लावग छनोट भएका उम्मदेिािल ेबाटो म्याद बाहके सात ददन शभर रनसुचूी – ३ बमोजिमको ढाचँामा 
सम्बक्तन्ित कायायलय प्रमिुसगँ सिेा किाि सम्झौता गनुयपद यछ। यस्तो सम्झौता एक बष य भन्दा लामो रिधिको हुन ेछैन। 

(२) ननिायरित समयशभर मखु्य उम्मदेिािल ेकिाि सम्झौता नगिमेा िा एक िष य भन्दा रगाि ैसो पदमा सम्बक्तन्ित व्यक्ति 
कामकािमा निही पद रिि िहमेा िा एक िष य शभर दफा (१०) बमोजिम मखु्य उम्मदेिािसगँको सम्झौता कायम निहमेा 
बकैक्तल्पक योग्यता क्रममा (Merit Order) िहकेा उम्मदेिािसगँ सम्बक्तन्ित कायायलयल ेसोझ ैसम्झौता गनय सक्नछे। 

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोजिम भएको सम्झौताको रशभलिेीकिण परिषद् कायायलयमा यथाशिध्र िानकािी ददनपुद यछ। 
आङ्गङ्गक शिक्षालयहरूल ेप्रदिे कायायलयमा समते सोको िानकािी ददनपुनछे। 

(४) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गरिएका व्यक्तिको काययसम्पादन उत्कृष्ट भएमा एक पटकमा एक बष य नबढ्न ेगिी पनु 
सम्झौता गनय सनकनछे।  
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परिच्छेद – ३ 
विविि 

 
१०. सम्झौता िद्द गनय सनकनाेः 

(१) सम्झौताका पक्षहरूल ेस्ितन्र रुपमा सिेा किािको सम्झौता िद्द गनय सक्नछेन।्  
(२) सिेा किाि गरिएका व्यक्तिल ेसम्झौता िद्द गनुय रधि काययलयमा सात ददनको रवग्रम क्षलजित सचूना ददनपुनछे। उि 

सचूना वबना सम्झौता िद्द गनुयपिमेा सात ददनको पारिश्रशमक कट्टा गरिनछे। 
(३) सम्झौता गरिएका व्यक्तिको काययसम्पादन, पदीय आचिण तथा सिेाको भाि सन्तोषिनक नभएमा कायायलय प्रमिुल े

सम्झौता िद्द गनय सक्नछे। 
(४) दहेायको रिस्थामा सिेा किािको सम्झौता स्िताः िद्द भएको मानननछेाः- 

(क) ननिल ेसिेा गिकेो पदमा स्थायी कमयचािी पदस्थापना भर् आएमा, 
(ि) विदा स्िीकृत नगिार् लगाताि सात ददनसम्म आफू सिेाित कायायलयमा रनपुक्तस्थत भएमा, 
(ग) ननिको उमिे ६० बष य पिूा भएमा, 
(घ) ननिको मतृ्य ुभएमा। 

(५) उपदफा ४(ि) बमोजिम रनपुक्तस्थत हुन ेव्यक्तिलाई गयल कट्टी गिी कामकािमा लगाउन सनकन ेछैन। यसिी गयल कट्टी 
गिी कामकािमा लगाउन ेकमयचािीलाई विननयम १४०(क)(३) काििाही हुनछे ि हाजिि भएको व्यक्तिल ेिार्पार् आएको 
तलब भत्ता ि सवुििा हाजिि गिाउन ेकमयचािीबाट परिषद्को बाकँी सिह रसलू गरिनछे। 

११. विवििाः 
(१) कायायलय प्रमिुल ेउपसशमवतको तफय बाट भएका काम काििाहीको विििण समटेी दफा (८) बमोजिमको कायय सम्पन्न 

भएको शमवतल ेवतस ददन शभर विस्ततृ विििण सनहतको प्रवतिदेन परिषद् कायायलयमा ि आङ्गङ्गक शिक्षालय प्रमिुल ेप्रदिे 
कायायलयमा समते पठाउन ुपनछे। 

(२) यस काययविधि रनसुाि भएको सम्झौता रन्य कायायलयमा हस्तान्तिण हुन सक्नछैेन। 
(३) यस रशघ भए गिकेो सिेा किाि व्यक्ति सम्झौता यस ैकाययविधि रनरुुप भए गिकेो मानननछे। 
(४) यस काययविधिमा उल्लिे नभएका विषयहरू प्रचक्षलत काननुमा व्यिस्था भएबमोजिम हुनछे। 
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रनसुचूी – १ 
(दफा ६(१)(क) सगँ सम्बक्तन्ित) 

विज्ञको योग्यता 
(क) नपेाली नागरिक 
(ि) नवैतक पतन दजेिन ेफौिदािी रशभयोग ि भ्रष्टाचािको रशभयोगमा रदालतबाट कसिुदाि ठहि नगरिएको, 
(ग) सम्बक्तन्ित विषयमा स्नातक उपाधि हाधँसल गिकेो ि  
(घ) सिकािी सिेा िा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक परिषदको रधिकृतस्तिको पदमा कक्तम्तमा तीन बष य सिेा गिकेो बहालिाला 

स्थायी कमयचािी िा सम्बक्तन्ित क्षरेमा रधिकृत स्तिको पदमा कक्तम्तमा सात बष य काम गिकेो रनभुि भएको व्यक्ति। 
 

रनसुचूी – २ 
(दफा ७(४) सगँ सम्बक्तन्ित) 
रन्तिायताय मलु्याङ्कन फािाम 

 
विज्ञापन नम्बिाः   पदाः   स्तिाः    माग सङ्खख्यााः 
क्र.स. िोल 

नम्बि 
उम्मदेिािको 
नाम, थि 

िकै्षक्षक 
योग्यता 

िकै्षक्षक 
योग्यताको 
रङ्क-१० 

प्राविधिक शिक्षा 
ि परिषद 
सम्बन्िी ज्ञान -
५ 

प्रस्ततुीकिण 
एिम ्
मनोविज्ञान-५ 

कुल 
पणूायङ्क -
२० 

कैनफयत 

         
         
         

 
उपिोि उम्मदेिािहरू कोही पनन मिेो बाब-ुआमा, पवत-पत्नी तथा छोिा–छोिी, दाि–ुभार्, दददी–बनहनी, भाउि–ूबहुािी, दिेि-िठेाि,ु दिेिानी-
िठेानी, आमाि-ूनन्द, काका–काकी, ठुलोबाब–ुठुलीआमा, सानोबाब–ुसानीआमा, साढु दार्–भार्, भवतिा–भवतिी, भाञ्चिा–भाञ्चिी, शभनाि–ुज्िारँ्, 
मामा–मार्ज्य,ू फुप-ूफुपाि,ु साला–साली ि वतनका छोिाछोिी नाता पदनै । 
 
रन्तिायतायकतायको विििणाः 
नाम, थिाः    दस्तिताः    दिायाः   शमवताः 
 
रष्टव्याः 
  

1. रन्तिायताय क्षलर्न लागकेो पदको विज्ञापनमा रन्तिायताय सशमवतका रध्यक्ष तथा सदस्यहरूका मावथ उक्तल्लजित कुन ैनाता पन ेभएमा 
त्यस्ता रन्तिायतायकतायल ेउि समहूको सो ददनको रन्तिायतायमा भाग क्षलन ुहुदँनै । 

2. मलू्याङ्कनकतायल ेचाक्षलस प्रवतितभन्दा कम ि सत्तिी प्रवतितभन्दा बढी रङ्क ददन ुपिमेा कािण िलुाउन ुपनछे । यसिी चाक्षलस 
प्रवतितभन्दा कम ि सत्तिी प्रवतितभन्दा बढी रङ्क ददएकोमा बहुमत सदस्यल ेददएमा मार मान्य हुनछे । कािण निलुाई चाक्षलस 
प्रवतितभन्दा कम ि सत्तिी प्रवतितभन्दा बढी रङ्क ददएकोमा घटीमा चाक्षलस प्रवतित ि बढीमा सत्तिी प्रवतित रङ्क कायम गिी 
गणना गरिनछे ।  
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रनसुचूी – ३ 
(दफा ९(१) सगँ सम्बक्तन्ित) 

 

सम्झौता पर 

 
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताक्षलम परिषद्, ...................... कायायलय, ........... (प्रथम पक्ष) ि ....... प्रदिे ............. जिल्ला 
........... गाउँ/नगि/महानगि/उपमहानगिपाक्षलका िडा नम्बि ...... स्थायी ठगेाना भर् .......................... का नावत/नावतनी .................. 
का छोिा/छोिी  हाल ......................... बस्न ेिष य ...... का श्री ................................................... (नितीय पक्ष) वबच दहेायबमोजिमको 
सतयनामामा सिेा किाि सम्झौता गिी एक/एक प्रवत ददन/ेक्षलन ेगरियो। 
 
१. नितीय पक्षको कायम हुन ेजिम्मिेािीाः 

पदाः     स्तिाः    श्रणेीाः 
 

२. नितीय पक्षको कामकािको विििणाः 
(क) नितीय पक्षल ेप्रथम पक्षका तफय बाट पदको जिम्मिेािी ननिायह गनुय प्रमिु दावयत्ि हुनछे। 
(ि) सिेा प्रिाहसम्बन्िी कायायलय प्रमिुल ेतोनकददएको रन्य काययसम्पादन गनुय नितीय पक्षको दावयत्ि हुनछे। 
(ग) पदको जिम्मिेािी रनसुाि प्रथम पक्षल ेनितीय पक्षलाई छुट्ट ैकाययविििण (ToR) लाग ुगनय सक्नछे। 

 
३. सामान्य दावयत्िाः 

(क) कसकैो डि-िम्की, मोलानहिा, पक्षपात, िषे िा लोभमा नपिी आफूल े ग्रहण गिकेो पदको जिम्मिेािी ि कतयव्य 
र्मान्दािीसाथ पालना गनुयपनछे।  

(ि) कायायलयको सम्पक्तत्तको संिक्षण, सम्िद्धयन ि सदपुयोग गनुयपनछे। 
(ग) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताक्षलम परिषद् सिेाका कमयचािीका लावग तोनकएको आचिण पालन गनुयपनछे। 

 
४. नितीय पक्षको सिेा सवुििााः 

(क) जिम्मिेािी िहकेो पदको स्ति ि श्रणेीसगँ समान िहन ेगिी परिषद्का कमयचािीको आिािभतू तलब बिाबिको माधसक 
पारिश्रशमक ि स्थानीय भत्ता हुनछे। 

(ि) नपेाल सिकािल ेतोकेबमोजिमको महगँी भत्ता हुनछे। 
(ग) प्रत्यके मनहनाको एक ददनका दिल ेतलबी पिय तथा भपैिी वबदा हुनछे। यस्तो वबदा एक िष य (बिैाि-चरै) सम्म सक्तञ्चचत 

गिी उपभोग गनय सनकनछे। 
(घ) सम्झौता रिधि छ मनहना पिूा भएपनछ परिषद्का कमयचािील ेपाए सिहको चाडपिय िचय सवुििा हुनछे। 
(ङ) लगाताि हुनगेिी कािनक्रया वबदा पन्ध्र ददन, प्रसवूत वबदा रन्ठानब्ब ेददन, प्रसवूत स्याहाि वबदा पन्ध्र ददनको तलबी वबदा 

हुनछे। 
 

५. सम्झौता िद्द गनय सनकनाेः 
(क) नितीय पक्षको काययसम्पादन सन्तोषिनक नभएमा िा बुदँा (३) को दावयत्ि पालना नगिमेा प्रथम पक्षल ेिद्द गनय सक्नछे। 
(ि) नितीय पक्षल ेविदा क्तस्िकृत नगिाई लगाताि सात ददन सम्म रनपुक्तस्थत िहमेा स्िताः िद्द हुनछे। 
(ग) सम्झौता भएको पद, स्ति ि श्रणेीसगँ समान हुनगेिी स्थायी ननयकु्ति क्षलर् कमयचािी पदस्थापना भएमा स्िताः िद्द हुनछे। 
(घ) ननिको उमिे ६० िष य पिूा भएमा िा मतृ्य ुभएमा स्िताः िद्द भएको मानननछे। 

दर्ता नम्बरः 

मिमर्ः 
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६. विवििाः 
(क) प्रथम पक्षल ेतोनकददएको समयमा उपक्तस्थत हुनपुन ेतथा तोनकएको पोिाक एिम ्परिचय पर प्रयोग गनुय पनछे। 
(ि) कायायलयको सम्पक्तत्तको नोक्सानी िा नहनाशमना गिमेा सोको क्षवतपवूतय िा हानी नोक्सानीको वबगोसनहतको क्षवतपवूतय 

ददनपुनछे। क्षवतपवूतय नभिमेा सिकािी बाकँी सिह रसलु हनुछे।  
(ग) प्रथम पक्षको गोप्य कुिा िा कागिात कुन ैरनाधिकृत व्यक्ति िा संस्थालाई उपलब्ि गिाएको प्रमाजणत भएका त्यस्तो 

गोप्य कुिा िा कागिात उपलब्ि गिाएमा हानी नोक्सानीको क्षवतपवूतय नितीय पक्षल ेप्रथम पक्षलाई ददन ुपनछे ि सो 
सम्बन्िमा प्रचक्षलत काननु बमोजिम काििाही हुनछे। 

(घ) आवथयक कािोबाि बङै्कमाफय त हुनछे। 
(ङ) सिेा किािको सम्बन्िमा परिषद् कायायलयको ननदशेिका/मापदण्ड/परिपर यो सम्झौताको रङ्ग हुनछे। 
(च) नितीय पक्षल ेआफ्नो व्यक्तिगत विििण प्रथम पक्षलाई उपलब्ि गिाउन ुपनछे। उि विििण प्रथम पक्षल ेरध्यािधिक 

गिी सिुक्षक्षत िाख्नछे। परिषद् कायायलयल ेसमते यस्तो विििण रशभलिेीकिण गन ेसक्नछे। 
 

७. सम्झौता कायम िहन ेरिधिाः    दजेि    सम्म 
 

उपयु{ि रनसुािको सतयनामा बमोजिम कामकाि गनय मञ्चििु छ। 
 

 
प्रथम पक्ष (कायायलय) नितीय पक्ष (व्यक्ति) 
 
दस्तिताः दस्तिताः 
नाम, थिाः नाम, थिाः 
पदाः ितनाः 
 नागरिकता नम्बिाः 
कायायलयको छाप नागरिकता िािी शमवताः 

शमवताः     /  /  , स्थानाः ...............(प्रथम पक्षको नाम, ठगेाना) 


