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प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद् 

सवेा करारमा व्यि� छनोट कायर्�व�ध, २०७८ 

 
प्रस्तावनाः प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद् कमर्चार� सवेा, शतर् तथा स�ुवधासम्बन्ध� �व�नयमावल�, २०६९ को 
�व�नयम ९(३) र ९(४) बमो�जम सवेा करारमा व्यि� छनोटलाइर् स्वच्छ, �नष्प� र प्र�तष्पध� बनाउन वाञ्च्छन�य भएकाल ेप्रा�व�धक 
�श�ा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद् कायार्लयल ेप�रषद्को �म�त २०७७/१०/१५ को १८४ औ ँबठैकको �नणर्य नम्बर १०८८ 
बमो�जम0

α दहेायको कायर्�व�धहरू बनाएको छ। 

 
प�रच्छेद – १ 
प्रारिम्भक 

१. सं��प्त नाम र प्रारम्भः 
(१) य� कायर्�व�धहरूको नाम “सवेा करारमा व्यि� छनोट कायर्�व�ध, २०७८” रहकेो छ। 
(२) यो कायर्�व�ध प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद् कायार्लयबाट स्व�कृत भएको �म�त द�ेख लाग ू

हुनछे। 
(३) यो कायर्�व�ध प्रारम्भ हुन ुपवु र् �ब�ापन भइ �ल�खत पर��ा सञ्चालन नभएका �ब�ापनहरूमा समते यो कायर्�व�ध 

लाग ूहुनछे। 
२. प�रभाषाः �वषय वा प्रसङ्गल ेअक� अथर् नलागमेा यस कायर्�व�धमा – 

(क) “कायार्लय” भ�ाल े प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद् केन्द्र�य कायार्लय; पर��ा 
�नयन्त्रण कायार्लय; प्रा�व�धक प्र�श�ण प्र�तष्ठान; रािष्ट्रय स�प पर��ण स�म�त; प�रयोजना; प्रदशे 
कायार्लय र प�रषदका आ�ँगक �श�ालयलाइर् सम्झन ुपछर्। 

(ख) “�व�नयमावल�” भ�ाल,े प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद्, कमर्चार� सवेा, सतर् तथा 
स�ुवधा सम्बन्ध� �व�नयमावल�, २०६९ सम्झन ुपछर्। 

(ग) “उपस�म�त” भ�ाल ेदफा ५(१), ५(२) र ५(३) बमो�जम गठन हुन ेउपस�म�तलाइर् सम्झन ुपछर्। 
(घ) “कायार्लय प्रमखु” भ�ाल े कायार्लयको प्रमखु भइ कामकाज गन� प�रषदको स्थाय� सवेामा रहकेो 

अ�धकृतस्तरको कमर्चार�लाइर् सम्झन ुपछर्। 
३. कायर्�व�धको व्याख्या र कायार्न्वयनः 

(१) यो कायर्�व�धको व्याख्या गन� अ�धकार प�रषद् कायार्लयलाइर् हुनछे। 
(२) यो कायर्�व�धको प्रयोग गदार् कुन ै�द्व�वधा भएमा कायार्लय प्रमखुल ेप�रषदका सदस्य-स�चव सम� �नवदेन �दन 

सक्नछे। 
(३) प�रषद् कायार्लयल ेगरकेो व्याख्या अिन्तम हुनछे। 
(४) प�रषद् कायार्लयल ेआवश्यकता अनसुार यो कायर्�व�धलाई संशोधन वा खारजे� गनर् सक्नछे। 

 
प�रच्छेद – २ 

सवेा करारमा सम्झौता 
४. कमर्चार� माग गन�ः 

(१) �व�नयमावल� (९) (सङ्गठन संरचना र दरबन्द�को व्यवस्था) बमो�जम कायार्लयको स्व�कृत दरबन्द�मा स्थाय� 
कमर्चार� पदप�ूतर् नभएसम्म सवेा करारमा व्यि� सम्झौताका ला�ग सम्बिन्धत कायार्लयहरूल ेप�रषद् कायार्लयसगँ 
अनमु�त �लन ुपन�छ। 

(२) प�रषद् सवेामा स्थाय� कमर्चार�को उपलब्धता; सम्बिन्धत कायार्लयको कुल स्व�कृत दरबन्द�; कायार्लयको बा�ष र्क 
कायर्क्रम बजटे र समग्र औ�चत्यताका आधारमा श्रणे��ब�हन द�ेख अ�धकृतस्तर ततृ�य श्रणे� सम्मको पदमा 

                                                      
α प�हलो संशोधनबाट थप 

स्वीकृत िमितः २०७८/०७/१२ 
पिहलो संशोधनः २०७९/०२/३० 
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कायार्लयद्वारा न ै सवेा करारमा सम्झौताका ला�ग प�रषद् कायार्लयल े सहम�त प्रदान गन� सक्नछे। यसर� प्रदान 
ग�रएको सहम�त प�रषद् कायार्लयमा अ�भलखे�करण गनुर् गराउन ुपन�छ। 

(३) उपदफा (२) बमो�जम सहम�त प्राप्त भएप�छ १५ �दनको समयाव�ध तोकी प�रषद् केन्द्र�य कायार्लय वा प�रषद् 
केन्द्र�य कायार्लयको सहम�तमा सम्बिन्धत प्रदशे कायार्लयले1α �व�ापनको सं��प्त सचूना रािष्ट्रय स्तरको द�ैनक 
प�त्रकामा र दहेायका �ववरणहरू समते समावशे गर� �वस्ततृ �ववरण स�हतको सचूना �व�ापन भएकै �दन प्रदशे 
कायार्लय र प�रषद् कायार्लयको वबेसाइटमा प्रकाशन गनुर्पन�छ। 
(क) �व�ापन भएको पदनाम, सङ्ख्या, स्तर र श्रणे� 
(ख) कामकाज गनुर्पन� कायार्लय 
(ग) दरखास्त �दन ेस्थान, दस्तरु, �वध� र समय स�मा 
(घ) योग्यता सम्बन्ध� �ववरण  
(ङ) पर��ाको माध्यम, �म�त, स्थान र समय 
(च) खलुाउन ुपन� अन्य �वषयहरू 

(४) उम्मदेवारको योग्यता र अयोग्यता सम्बिन्ध �ववरण �व�नयमावल� अनसुार हुनछे। 
(५) दरखास्त दस्तरु र आवदेन फारामको ढाचँा �व�नयमावल�ल े�नधार्रण गर ेबमो�जम हुनछे। 
(६) �ब�ापन अनसुार दरखास्त फारामहरूको छुट्ट ै अ�भलखे�करण गर� म्याद समाप्त भएको �म�तल े सात �दन�भत्र 

दरखास्त स्व�कृत नामावल� प्रमाण�करण गर� सावर्ज�नक गनुर्पन�छ। 
 

५. उपस�म�तको गठनः 
(१) दफा (४) बमो�जम सवेा करारमा व्यि� छनोट गर� �सफा�रस गनर्का ला�ग प्रदशे तहमा दहेाय बमो�जमको सवेा 

करारमा व्यि� छनोट उपस�म�त गठन हनुछेः – 
(क) कायार्लय प्रमखु अध्य� 
(ख) सामा�जक �वकास मन्त्रालयल ेतोकेको अ�धकृतस्तरको प्र�त�नध� सदस्य 
(ग) �जल्ला प्रशासन कायार्लयल ेतोकेको अ�धकृतस्तरको प्र�त�नध� सदस्य 
(घ) प�रषद् कायार्लयल ेतोकेको अ�धकृतस्तरको प्र�त�नध� सदस्य 
(ङ) अध्य�ल ेतोकेको सम्बिन्धत कायार्लयको अ�धकृतस्तरका कमर्चार� सदस्य स�चव 

(२) केन्द्र�य स्तरको कायार्लयको हकमा दहेाय बमो�जमको सवेा करारमा व्यि� छनोट उपस�म�त गठन हुनछेः – 
(क) प्रशासन महाशाखाका �नद �शक अध्य� 
(ख) �श�ा, �व�ान तथा प्र�व�ध मन्त्रालयल ेतोकेको अ�धकृतस्तरको प्र�त�नध� सदस्य 
(ग) प�रषद् कायार्लय, काननु शाखाको अ�धकृतस्तरको कमर्चार� सदस्य 
(घ) प�रषद् कायार्लयल ेतोकेको अ�धकृतस्तरको कमर्चार� सदस्य 
(ङ) प�रषद् कायार्लय पदप�ूतर् स�म�तको स�चवालयका अ�धकृतस्तरका कमर्चार� सदस्य स�चव 

(३) आ�ङ्गक �श�ालयहरूको हकमा �श�ालय सञ्चालन सम्बन्ध� �व�नयमावल�, २०४९ बमो�जम गठन भएको 
�श�ालय व्यवस्थापन स�म�तलाई न ैसवेा करारमा व्यि� छनोट उपस�म�त सम्झन ुपद र्छ। 

(४) उिल्ल�खत दफा (१) बमो�जम गठन हुन े उपस�म�तमा प्रशासन शाखामा अ�धकृतस्तरका कमर्चार� नभएमा वा 
सवेा करारमा रहकेो अवस्थामा अध्य�ल ेअन्य स्थाय� अ�धकृतलाइर् सदस्य स�चवको �जम्मवेार� �दन सक्नछे। 

(५) उ�र पिुस्तका पर��ण गरकेो �व�लाइर् सोह� �ब�ापनको अन्तवार्तार्मा �व�को रुपमा सहभाग� हुन ेछैन। 
(६) �व� तथा सदस्यहरूलाइर् प�रषदको आ�थर्क प्रशासन सम्बन्ध� �व�नयमावल�, २०६२ बमो�जम द�ैनक तथा भ्रमण 

भ�ा, बठैकभ�ा तथा पा�रश्र�मक प्रदान ग�रनछे। 
(७) उपस�म�तल ेबठैक सम्बन्ध� अन्य कायर्�व�ध आफैँल े �नधार्रण गरबेमो�जम हुनछे। सामान्यतया यस्तो कायर्�व�ध 

प्रच�लत काननु र �व�नयमावल� अनकुुल हुनछे। 

                                                      
α प�हलो संशोधन 
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(८) पदप�ूतर्को गोपन�यता एवं संवदेन�शलताको सम्बन्धमा लोक सवेा आयोगल ेअबलम्वन गरकेो सामान्य �सद्धान्तको 
पालना गनुर् �व�, उपस�म�तका अध्य�/सदस्य र सम्बिन्धत कमर्चार�हरूको कतर्व्य हुनछे। 

(९) उपस�म�तको बठैक अध्य�ल ेतोकेको �म�त, समय र स्थानमा बस्नछे। 
(१०) उपस�म�तल ेआवश्यकता अनसुार कायार्लयका कमर्चार�हरूसगँ सहयोग �लन सक्नछे। 
(११) यस कायर्�व�धमा अन्यत्र जनु सकैु कुरा ल�ेखएको भएताप�न आवश्यकता र औ�चत्य आधारमा उपदफा (१) 

बमो�जमको उपस�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार उपदफा (२) बमो�जमको उपस�म�तल े गन� गर� प�रषद्का 
सदस्य स�चवल ेतोक्न सक्नछे। 

(१२) उपदफा (२) बमो�जमको उपस�म�तको कायर्बोझका कारण �जम्मवेार� परुा गनर् नसक्न ेिस्थ�त आएमा प�रषद्को 
सदस्य स�चवल े उपस�म�तको अध्य� र सदस्य स�चवको �जम्मवेार� समान तहका अन्य कमर्चार�लाई तोक्न 
सक्नछे।2

α 
 

६. उपस�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः 
(१) उपस�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार दहेाय बमो�जम हुनछेः – 

(क) दरखास्तसगँ सम्बिन्धत �व�हरूको सचू� (Roster) तयार  गर� अध्याव�धक गन�, 
(ख) दरखास्त फारामका सम्बन्धमा कुन ैअन्यौलता द�ेखएका सोको �नकारण गन�, 
(ग) अध्य�ल ेटुङ्याउन नसकेको उम्मदेवारको कुन ैगनुासो भएमा सोको �नकारण गन�, 
(घ) प्र�तयो�गतात्मक �ल�खत पर��ा सञ्चालन गन� र अन्तवार्तार् �लन,े 
(ङ) पर��क वा उपस�म�त सदस्यहरूलाइर् प्रभाव पान� गर� अवाच्छन�य ग�त�व�ध गन� उम्मदेवारको दरखास्त 

फाराम रद्द गर� प्रच�लत काननुबमो�जम कारबाह� गनर् सम्बिन्धत �नकायमा लखे� पठाउन,े 
(च) पर��ामा ख�टन े कमर्चार�हरूल े अमयार्�दत कायर् गरमेा तत्काल �जम्मवेार�बाट म�ु गर� आवश्यक 

कारबाह�का ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लखे� पठाउन।े  
(२) उपस�म�तको काम, कारवाह�को अ�भलखे�करण; अन्य �नकायहरूसगँ समन्वय र उपस�म�तलाइर् �क्रया�शल बनाउन े

प्रमखु दा�यत्व अध्य�को हनुछे। यसका अ�त�र� अध्य�को काम, कतर्व्य र अ�धकार दहेाय बमो�जम हुनछे – 
(क) उम्मदेवारको दरखास्त रुज ुगर� दरखास्त �ववरणको नामावल� प्रमा�णत गन�, 
(ख) उम्मदेवारको प्रवशे पत्र जार� गन�, 
(ग) अनसुचू� - १ बमो�जम योग्यता पगुकेा नपेाल� नाग�रकहरूबाट �व�को सचू� तयार गर� उपस�म�तमा 

रहन े�व�को �नयिु� र अन्य �व�हरूलाइर् आवश्यकता अनसुार �जम्मवेार� �दन,े 
(घ) �व�हरूसगँ प्रश्नपत्र �लदा ँदइुर् सटे सम्म मौज्दात हुनगेर� तयार� गन�, 
(ङ) दरखास्त फाराम आह्वान सगँ ैउपस�म�तको सदस्य स�चव तो�क �जम्मवेार� �दन ेर आवश्यकता अनसुार 

कायार्लयका अन्य कमर्चार�हरूसगँ सहयोग �लन,े 
(च) उपस�म�तमा छलफलका �वषयहरू तयार गन� गराउन।े 

(३) दफा ४(३) बमो�जमको सचूनामा श्रणे��ब�हन स्तरका उम्मदेवारहरूको दरखास्त सङ्कलन द�ेख सवेा करार 
सम्झौताका ल�ग उम्मदेवार �सफा�रससम्मका सब ै�क्रयाकलापहरू दफा ५(३) को उपस�म�तल ेगन�छ। 
 

७. पाठ्यक्रमः 
(१) प�रषदको स्थाय� सवेा प्रवशेको सम्बिन्धत सवेा/समहू/उपसमहूको स्तर, श्रणे� र पदको पाठ्यक्रममा व्यवस्था 

भएको सवेासम्बन्ध� दोश्रो पत्रबाट एक घण्टाको3

α पर��ा प्रणाल� दहेायबमो�जम कायम ग�रनछेः- 
(क) वस्तगुत बहुउ�र पर��ामा प्रश्न सङ्ख्या ५० र प्र�तपश्न अङ्क २ हुनछे।, 
(ख) कूल पणूार्ङ्कः १०० र उत�णार्ङ्क ४० हुनछे।4

α 
                                                      
α प�हलो संशोधनबाट थप 
α प�हलो संशोधन 
α प�हलो संशोधन 



 

4 

(२) सम्बिन्धत पद र सवेा/समहू/उपसमहूको पाठ्यक्रम नभएको हकमा प�रषद् कायार्लयल ेतोकेबमो�जम हुनछे। 
(३) उपदफा (१) र (२) मा जनु सकैु कुरा ल�ेखएको भएता प�न सवार� चालक, कम्प्यटुर अपरटेर, सचूना प्र�व�ध 

अ�धकृत/सहायक र ट्रनेर पदको हकमा प्रयोगात्मक पर��ासमते हुनछे। 
(४) उपस�म�तल ेअनसुचू� – २ बमो�जमको फाराम अनसुार उम्मदेवारको अन्तवार्तार् �लनपुन�छ। अन्तवार्तार्को पणूार्ङ्क 

२० हुनछे। -----5

α  
८. पर��ा सञ्चालनः 

(१) उपस�म�तल ेतोकेको �म�त र समयमा �ल�खत पर��ा सञ्चालन हुनछे। सब ैकायार्लयहरूको �ल�खत पर��ा समान 
स्तर र पदका ला�ग एकै �दन हुनछे। 

(२) उपस�म�तका सदस्यल े�ल�खत पर��ाको अनगुमन गनर् सक्नछे। 
(३) उ�रपिुस्तकाहरूलाइर् अध्य�ल ेतोकेका सदस्यबाट गोप्य रुपमा प्रथम र �द्वत�य कोड हुनछे। यसर� को�डङ्ग गदार् 

प्रथम को�डङ्ग सहभाग� सदस्य �द्वत�य को�डङ्गमा सहभाग� हुन ेछैन। 
(४) सम्बिन्धत �व�ल े उ�रपिुस्तकाको पर��ण गन�छ। तर बस्तगुत पर��ाको हकमा उ�रकुिञ्जकाको आधारमा 

उपस�म�त सदस्यल ेपर��ण गनर् बाधा पन� छैन। 
(५) सम्बिन्धत कायार्लयहरूको ला�ग तो�कएको पदमा दरखास्त गरकेा उम्मदेवारमध्यबेाट �ल�खत पर��ामा सफल 

उम्मदेवारहरूलाइर् मात्र अन्तवार्तार्मा सहभाग� गराइनछे। 
(६) सम्बिन्धत कायार्लयहरूको ला�ग दरखास्त गरकेा उम्मदेवारमध्यबेाट �ल�खत पर��ा र अन्तवार्तार्को औषतको अङ्क 

स�हतको योग्यता क्रमको आधारमा सवेा करारको ला�ग मखु्य उम्मदेवारको सचू� प्रकाशन ग�रनछे। 
(७) सम्बिन्धत कायार्लयहरूको ला�ग दरखास्त गरकेा उम्मदेवारमध्यबेाट �ल�खत पर��ा र अन्तवार्तार्को औषतको अङ्क 

स�हतको योग्यता क्रमको आधारमा गर� अन्तवार्तार्मा उपिस्थत भएका बाकँी सब ै उम्मदेवारहरू रहन े गर� 
बकैिल्पक उम्मदेवारको सचू� प्रकाशन ग�रनछे। 

(८) कुन ैकायार्लयको �र� पदको �व�ापनमा उपदफा (६) र (७) बमो�जम उम्मदेवार प्राप्त हुन नसकेेमा वा सम्झौता 
भएको एकवष र् �भत्र सम्झौता भएको �र� भएमा सम्बिन्धत कायार्लयल े प्रदशे कायार्लयलाई उम्मदेवार 
�सफा�रसको ला�ग अनरुोध गनुर् पन�छ। 

(९) उपदफा (८) बमो�जम अनरुोध प्राप्त हुनासाथ माग भएको सम्बिन्धत पद र स्तरमा अन्य कायार्लयहरूको 
बकैिल्पक योग्यताक्रममा रहकेा उम्मदेवारहरूको एकमषु्ठ योग्यता क्रमको आधारमा प्रदशे कायार्लयल े �सफा�रस 
गनुर् पन�छ।  

(१०) अिन्तम न�जजा प्रकाशन भएप�छ उ�रपिुस्तका, अधर्कट्ट�, प्राप्ताङ्क�सट र पर��ा सम्बन्ध� अन्य गोप्य कागजातहरू 
�सलबन्द� गर� अध्य�ल े�जम्मा �लइ काननुबमो�जम सरु��त राख्नपुन�छ। 

 
९. सम्झौताः 

(१) सवेा करारका ला�ग छनोट भएका उम्मदेवारल े बाटो म्याद बाहके सात �दन �भत्र अनसुचू� – ३ बमो�जमको 
ढाचँामा सम्बिन्धत कायार्लय प्रमखुसगँ सवेा करार सम्झौता गनुर्पद र्छ। यस्तो सम्झौता एक बष र् भन्दा लामो 
अव�धको हुन ेछैन। 

(२) �नधार्�रत समय�भत्र मखु्य उम्मदेवारल े करार सम्झौता नगरमेा वा एक वष र् भन्दा अगाव ै सो पदमा सम्बिन्धत 
व्यि� कामकाजमा नरह� पद �र� रहमेा वा एक वष र् �भत्र दफा (१०) बमो�जम मखु्य उम्मदेवारसगँको सम्झौता 
कायम नरहमेा बकैिल्पक योग्यता क्रममा (Merit Order) रहकेा उम्मदेवारसगँ सम्बिन्धत कायार्लयल े सोझ ै
सम्झौता गनर् सक्नछे। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमो�जम भएको सम्झौताको अ�भलखे�करण प�रषद् कायार्लयमा यथा�शध्र जानकार� 
�दनपुद र्छ। आ�ङ्गक �श�ालयहरूल ेप्रदशे कायार्लयमा समते सोको जानकार� �दनपुन�छ। 

(४) उपदफा (१) बमो�जम सम्झौता ग�रएका व्यि�को कायर्सम्पादन उत्कृष्ट भएमा एक पटकमा एक बष र् नबढ्न े
गर� पनु सम्झौता गनर् स�कनछे।  

                                                      
α प�हलो संशोधन 
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९क. कायर्सम्पादन मलू्याङ्कनः6

α  

 
(१) प्रत्यके सवेा करारमा कायर्रत व्यि�ल ेआफुल ेप्राप्त गरकेो �जम्मवेार� बमो�जमको कायर्सम्पादन मलू्याङ्कन फाराम 

भर� आफ्नो सपुर�व�ेक सम� पशे गनुर् पन�छ।  
(२) कायर् सम्पादनको अिन्तम मलु्याङ्कन कायार्लय प्रमखुबाट हुनछे। 
(३) कायर् सम्पादनको मलु्याङ्कन गदार् �नजको लगनश�लता �जम्मवेार� परुा गनर् सके नसकेको, अनशुासन पालना न�ैतक 

�जम्मवेार�को पालना �वद्याथ�को उ��णर् प्र�तशत समतेका आधारमा मलू्याङ्कन गनुर् पन�छ। 
(४) कायर् सम्पादन मलू्याङ्कन फाराम प�रषद् कायार्लयल ेउपलब्ध गराउनछे। 
(५) कायर् सम्पादन मलू्याङ्कनको समग्र मलू्याङ्कनमा उ�म अङ्क प्राप्त गनर् नसक्न ेव्यि�को आगाम� वष र्का ला�ग म्याद 

थप हुन ेछैन। 

 
प�रच्छेद – ३ 

�व�वध 
 

१०. सम्झौता रद्द गनर् स�कनःे 
(१) सम्झौताका प�हरूल ेस्वतन्त्र रुपमा सवेा करारको सम्झौता रद्द गनर् सक्नछेन।्  
(२) सवेा करार ग�रएका व्यि�ल ेसम्झौता रद्द गनुर् अ�ध कायर्लयमा सात �दनको अ�ग्रम �ल�खत सचूना �दनपुन�छ। 

उ� सचूना �बना सम्झौता रद्द गनुर्परमेा सात �दनको पा�रश्र�मक कट्टा ग�रनछे। 
(३) सम्झौता ग�रएका व्यि�को कायर्सम्पादन, पद�य आचरण तथा सवेाको भाव सन्तोषजनक नभएमा कायार्लय 

प्रमखुल ेसम्झौता रद्द गनर् सक्नछे। 
(४) दहेायको अवस्थामा सवेा करारको सम्झौता स्वतः रद्द भएको मा�ननछेः- 

(क) �नजल ेसवेा गरकेो पदमा स्थाय� कमर्चार� पदस्थापना भइ आएमा, 
(ख) �वदा स्व�कृत नगराइ लगातार सात �दनसम्म आफू सवेारत कायार्लयमा अनपुिस्थत भएमा, 
(ग) �नजको उमरे ६० बष र् परूा भएमा, 
(घ) �नजको मतृ्य ुभएमा। 

(५) उपदफा ४(ख) बमो�जम अनपुिस्थत हुन े व्यि�लाई गयल कट्ट� गर� कामकाजमा लगाउन स�कन े छैन। यसर� 
गयल कट्ट� गर� कामकाजमा लगाउन े कमर्चार�लाई �व�नयम १४०(क)(३) कारवाह� हुनछे र हा�जर भएको 
व्यि�ल ेखाइपाइ आएको तलब भ�ा र स�ुवधा हा�जर गराउन ेकमर्चार�बाट प�रषद्को बाकँी सरह असलू ग�रनछे। 

(६) आवश्यकता र औ�चत्यताका आधारमा प�रषद् केन्द्र�य कायार्लयल े सम्झौता रद्द गनर् वा अन्यत्र सरुवा गनर् 
सक्नछे।α 

११. �व�वधः 
(१) कायार्लय प्रमखुल ेउपस�म�तको तफर् बाट भएका काम कारवाह�को �ववरण समटे� दफा (८) बमो�जमको कायर् 

सम्प� भएको �म�तल े�तस �दन �भत्र �वस्ततृ �ववरण स�हतको प्र�तवदेन प�रषद् कायार्लयमा र आ�ङ्गक �श�ालय 
प्रमखुल ेप्रदशे कायार्लयमा समते पठाउन ुपन�छ। 

(२) यस कायर्�व�ध अनसुार भएको सम्झौता अन्य कायार्लयमा हस्तान्तरण हुन सक्नछैेन। 
(३) यस अ�घ भए गरकेो सवेा करार व्यि� सम्झौता यस ैकायर्�व�ध अनरुुप भए गरकेो मा�ननछे। 
(४) यस कायर्�व�धमा उल्लखे नभएका �वषयहरू प्रच�लत काननुमा व्यवस्था भएबमो�जम हनुछे। 

  

                                                      
α प�हलो संशोधनबाट थप 
α प�हलो संशोधनबाट थप 



 

6 

अनसुचू� – १ 
(दफा ६(१)(क) सगँ सम्बिन्धत) 

�व�को योग्यता 
(क) नपेाल� नाग�रक 
(ख) न�ैतक पतन द�ेखन ेफौजदार� अ�भयोग र भ्रष्टाचारको अ�भयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहर नग�रएको, 
(ग) सम्बिन्धत �वषयमा स्नातक उपा�ध हा�ँसल गरकेो र  
(घ) सरकार� सवेा वा प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक प�रषदको अ�धकृतस्तरको पदमा किम्तमा त�न बष र् सवेा गरकेो 

बहालवाला स्थाय� कमर्चार� वा सम्बिन्धत �ते्रमा अ�धकृत स्तरको पदमा किम्तमा सात बष र् काम गरकेो अनभुव भएको 
व्यि�। 

 
अनसुचू� – २ 

(दफा ७(४) सगँ सम्बिन्धत) 
अन्तवार्तार् मलु्याङ्कन फाराम 

 
�व�ापन नम्बरः   पदः   स्तरः    माग सङ्ख्याः 
क्र.स. रोल 

नम्बर 
उम्मदेवारको 
नाम, थर 

श�ै�क 
योग्यता 

प्रा�व�धक �श�ा र 
प�रषद सम्बन्ध� 
�ान -१० 

प्रस्ततु�करण 
एवम ्
मनो�व�ान-१० 

कुल 
पणूार्ङ्क -
२० 

कै�फयत 

        
        
        
 
उपरो� उम्मदेवारहरू कोह� प�न मरेो बाब-ुआमा, प�त-पत्न� तथा छोरा–छोर�, दाज–ुभाइ, �दद�–ब�हन�, भाउज–ूबहुार�, दवेर-जठेाज,ु 
दवेरान�-जठेान�, आमाज-ूनन्द, काका–काकी, ठुलोबाब–ुठुल�आमा, सानोबाब–ुसान�आमा, साढु दाइ–भाइ, भ�तजा–भ�तज�, भाञ्जा–भाञ्ज�, 
�भनाज–ुज्वाइँ, मामा–माइज्य,ू फुप-ूफुपाज,ु साला–साल� र �तनका छोराछोर� नाता पद �न । 
 
अन्तवार्तार्कतार्को �ववरणः 
नाम, थरः    दस्तखतः    दजार्ः   �म�तः 
 
द्रष्टव्यः 
  

1. अन्तवार्तार् �लइन लागकेो पदको �व�ापनमा अन्तवार्तार् स�म�तका अध्य� तथा सदस्यहरूका मा�थ उिल्ल�खत कुन ैनाता पन� 
भएमा त्यस्ता अन्तवार्तार्कतार्ल ेउ� समहूको सो �दनको अन्तवार्तार्मा भाग �लन ुहुदँनै । 

2. मलू्याङ्कनकतार्ल े चा�लस प्र�तशतभन्दा कम र स�र� प्र�तशतभन्दा बढ� अङ्क �दन ु परमेा कारण खलुाउन ु पन�छ । यसर� 
चा�लस प्र�तशतभन्दा कम र स�र� प्र�तशतभन्दा बढ� अङ्क �दएकोमा बहुमत सदस्यल े �दएमा मात्र मान्य हुनछे । कारण 
नखलुाई चा�लस प्र�तशतभन्दा कम र स�र� प्र�तशतभन्दा बढ� अङ्क �दएकोमा घट�मा चा�लस प्र�तशत र बढ�मा स�र� 
प्र�तशत अङ्क कायम गर� गणना ग�रनछे ।  
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अनसुचू� – ३ 
(दफा ९(१) सगँ सम्बिन्धत) 

 

सम्झौता पत्र 

 
प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक ता�लम प�रषद्, ...................... कायार्लय, ........... (प्रथम प�) र ....... प्रदशे ............. �जल्ला 
........... गाउँ/नगर/महानगर/उपमहानगरपा�लका वडा नम्बर ...... स्थाय� ठगेाना भइ .......................... का ना�त/ना�तन� 
.................. का छोरा/छोर�  हाल ......................... बस्न ेवष र् ...... का श्र� ................................................... (�द्वत�य प�) 
�बच दहेायबमो�जमको सतर्नामामा सवेा करार सम्झौता गर� एक/एक प्र�त �दन/े�लन ेग�रयो। 
 
१. �द्वत�य प�को कायम हुन े�जम्मवेार�ः 

पदः     स्तरः    श्रणे�ः 
 

२. �द्वत�य प�को कामकाजको �ववरणः 
(क) �द्वत�य प�ल ेप्रथम प�का तफर् बाट पदको �जम्मवेार� �नवार्ह गनुर् प्रमखु दा�यत्व हुनछे। 
(ख) सवेा प्रवाहसम्बन्ध� कायार्लय प्रमखुल ेतो�क�दएको अन्य कायर्सम्पादन गनुर् �द्वत�य प�को दा�यत्व हुनछे। 
(ग) पदको �जम्मवेार� अनसुार प्रथम प�ल े�द्वत�य प�लाई छुट्ट ैकायर्�ववरण (ToR) लाग ुगनर् सक्नछे। 

 
३. सामान्य दा�यत्वः 

(क) कसकैो डर-धम्की, मोला�हजा, प�पात, द्वषे वा लोभमा नपर� आफूल ेग्रहण गरकेो पदको �जम्मवेार� र कतर्व्य 
इमान्दार�साथ पालना गनुर्पन�छ।  

(ख) कायार्लयको सम्पि�को संर�ण, सम्वद्धर्न र सदपुयोग गनुर्पन�छ। 
(ग) प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक ता�लम प�रषद् सवेाका कमर्चार�का ला�ग तो�कएको आचरण पालन गनुर्पन�छ। 

 
४. �द्वत�य प�को सवेा स�ुवधाः 

(क) �जम्मवेार� रहकेो पदको स्तर र श्रणे�सगँ समान रहन े गर� प�रषद्का कमर्चार�को आधारभतू तलब बराबरको 
मा�सक पा�रश्र�मक र स्थान�य भ�ा हुनछे। 

(ख) नपेाल सरकारल ेतोकेबमो�जमको महगँ� भ�ा हुनछे। 
(ग) प्रत्यके म�हनाको एक �दनका दरल ेतलब� पवर् तथा भपैर� �बदा हुनछे। यस्तो �बदा एक वष र् (बशैाख-चतै्र) सम्म 

सिञ्चत गर� उपभोग गनर् स�कनछे। 

(घ) सम्झौता अव�ध छ म�हना परूा भएप�छ प�रषद्का कमर्चार�ल े पाए सरहको चाडपवर् र पोशाकα खचर् स�ुवधा 
हुनछे। 

(ङ) लगातार हुनगेर� काज�क्रया �बदा पन्ध्र �दन, प्रस�ूत �बदा अन्ठानब्ब े�दन, प्रस�ूत स्याहार �बदा पन्ध्र �दनको तलब� 
�बदा हुनछे। 

(च) लगातार हुनगेर� सात�दन भन्दा लामो अव�धको �वदा उपभोग गदार्को अव�धको ब�चमा पनर् आउन ेसावर्ज�नक 
�वदा उ� �बदाको अव�धमा गणना हुनछे।α 
 

५. सम्झौता रद्द गनर् स�कनःे 

                                                      
α प�हलो संशोधनबाट थप 
α प�हलो संशोधनबाट थप 

दतार् नम्बरः 
िमितः 
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(क) �द्वत�य प�को कायर्सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा बुदँा (३) को दा�यत्व पालना नगरमेा प्रथम प�ल ेरद्द गनर् 
सक्नछे। 

(ख) �द्वत�य प�ल े�वदा िस्वकृत नगराई लगातार सात �दन सम्म अनपुिस्थत रहमेा स्वतः रद्द हुनछे। 
(ग) सम्झौता भएको पद, स्तर र श्रणे�सगँ समान हुनगेर� स्थाय� �नयिु� �लइ कमर्चार� पदस्थापना भएमा स्वतः रद्द 

हुनछे। 
(घ) �नजको उमरे ६० वष र् परूा भएमा वा मतृ्य ुभएमा स्वतः रद्द भएको मा�ननछे। 

६. �व�वधः 
(क) प्रथम प�ल ेतो�क�दएको समयमा उपिस्थत हुनपुन� तथा तो�कएको पोशाक एवम ्प�रचय पत्र प्रयोग गनुर् पन�छ। 
(ख) कायार्लयको सम्पि�को नोक्सान� वा �हना�मना गरमेा सोको ��तप�ूतर् वा हान� नोक्सान�को �बगोस�हतको ��तप�ूतर् 

�दनपुन�छ। ��तप�ूतर् नभरमेा सरकार� बाकँी सरह असलु हनुछे।  
(ग) प्रथम प�को गोप्य कुरा वा कागजात कुन ैअना�धकृत व्यि� वा संस्थालाई उपलब्ध गराएको प्रमा�णत भएका 

त्यस्तो गोप्य कुरा वा कागजात उपलब्ध गराएमा हान� नोक्सान�को ��तप�ूतर् �द्वत�य प�ल ेप्रथम प�लाई �दन ु
पन�छ र सो सम्बन्धमा प्रच�लत काननु बमो�जम कारवाह� हुनछे। 

(घ) आ�थर्क कारोबार बङै्कमाफर् त हनुछे। 
(ङ) सवेा करारको सम्बन्धमा प�रषद् कायार्लयको �नद ��शका/मापदण्ड/प�रपत्र यो सम्झौताको अङ्ग हुनछे। 
(च) �द्वत�य प�ल े आफ्नो व्यि�गत �ववरण प्रथम प�लाई उपलब्ध गराउन ु पन�छ। उ� �ववरण प्रथम प�ल े

अध्याव�धक गर� सरु��त राख्नछे। प�रषद् कायार्लयल ेसमते यस्तो �ववरण अ�भलखे�करण गन� सक्नछे। 
 

७. सम्झौता कायम रहन ेअव�धः    द�ेख    सम्म 
 

उपयुर्� अनसुारको सतर्नामा बमो�जम कामकाज गनर् मञ्जरु छ। 
 

 
प्रथम प� (कायार्लय) �द्वत�य प� (व्यि�) 
 
दस्तखतः दस्तखतः 
नाम, थरः नाम, थरः 
पदः वतनः 
 नाग�रकता नम्बरः 
कायार्लयको छाप नाग�रकता जार� �म�तः 

�म�तः     /  /  , स्थानः ...............(प्रथम प�को नाम, ठगेाना) 


