प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
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भाग ३
प्रदे श सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना
प्रदे श सरकार (मशन्त्रपररषद्) को तमतत २०७७।०४।२२ को तनर्ायानुसार

"प्रदे श प्रशशक्षर् प्रततष्ठान (गठन तथा काया सञ्चालन) आदे श, 2077" सम्बन्धी
सूचना सम्बशन्धत सबैको जानकारीका लातग प्रकाशशत गररएको छ ।
प्रदे श प्रशशक्षर् प्रततष्ठान (गठन तथा काया सञ्चालन) आदे श, 2077

खण्ड ४) अततररक्ताङ्ग १० प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७७।०५।०८

प्रस्तावनााः प्रदे श र स्थानीय तहका तनवााशचत, मनोतनत तथा तनयुक्त पदातधकारी र
सरकारी तनकाय तथा सावाजतनक सं स्थानहरुमा कायारत कमाचारीहरुको क्षमता
अतभवृद्धि सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चालन गनाप्रदे श प्रशशक्षर् प्रततष्ठानको गठन,
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनुा पने भएकोले ,
प्रदे श सरकारले दे हायको आदे श जारी गरे को छ ।
पररच्छे द - १
प्रारशम्भक
1.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस आदे शको नाम "प्रदे श प्रशशक्षर् प्रततष्ठान
(गठन तथा काया सञ्चालन) आदे श, 2077" रहेको छ।
(2) यो आदे श तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषााः द्धवषय वा प्रसं गले अको अथा नलागेमा यस आदे शमा,(क) "प्रततष्ठान" भन्नाले दफा 3 बमोशजमको प्रदे श प्रशशक्षर् प्रततष्ठान
सम्झनु पछा।
(ख) "पररषद्" भन्नाले दफा ६ बमोशजमको प्रशशक्षर् पररषद् सम्झनुपछा।
(ग) "सतमतत" भन्नाले दफा ९ बमोशजमको कायाकारी सतमतत सम्झनुपछा।
(घ) "कायाकारी तनदे शक" भन्नाले दफा 12 को उपदफा (2) बमोशजम
तनयुक्त कायाकारी तनदे शक सम्झनु पछा।
(ङ) "तोद्धकएको" वा "तोद्धकए बमोशजम" भन्नाले यस आदे श अन्तगात
बनेको द्धवतनयमावलीमा तोद्धकएको वा तोद्धकए बमोशजम सम्झनु पछा।
(च) "सं गठठत संस्था" भन्नाले पचास प्रततशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा
जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारको स्वातमत्व

वा

तनयन्त्रर् भएको सं स्थान, कम्पनी, बैंक, पररषद् वा सं घीय कानून वा
2
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प्रदे श

कानून

बमोशजम

स्थाद्धपत

वा नेपाल

सरकार वा

प्रदे श

सरकारद्वारा गठठत आयोग, सं स्थान, प्रततष्ठान, तनगम, बोडा, केन्र,
पररषद् र यस्तै प्रकृततका अन्य सं गठठत सं स्था सम्झनु पछा।
(छ) "सं स्थान" भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारको स्वातमत्व वा
तनयन्त्रर् भएको सं गठठत सं स्था वा त्यस्तो सं स्थाको स्वातमत्व वा
तनयन्त्रर् भएको अन्य सं स्था समेत सम्झनु पछा।
(ज) "स्थानीय तह" भन्नाले

गाउँपातलका, नगरपातलका, उपमहानगर-

पातलका, महानगरपातलका र शजल्ला सभा सम्झनु पछा।
पररच्छे द - 2
प्रशशक्षर् प्रततष्ठानको स्थापना र उद्देश्य
3.

प्रततष्ठानको स्थापनााः प्रदे श र स्थानीय तहका सरकारी तनकाय तथा
सं स्थानहरुमा तनवााशचत, मनोतनत तथा तनयुक्त पदातधकारी र कमाचारीहरुका
लातग क्षमता अतभबृद्धि सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चालन गना प्रदे श सरकारले
प्रदे श प्रशशक्षर् प्रततष्ठानको स्थापना गरे को छ।

4.

प्रततष्ठान संगठठत संस्था हुनाःे (1) प्रततष्ठान अद्धवशच्छन्न उत्तरातधकारवाला
स्वशातसत र सं गठठत सं स्था हुनेछ।
(2) प्रततष्ठानको आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनछ
े ।
(3) प्रततष्ठानले व्यशक्त सरह चल, अचल सम्पशत्त प्राप्त गना,
उपभोग गना र बेचद्धवखन वा अन्य कुनै द्धकतसमले बन्दोवस्त गना सक्नेछ।
(4) प्रततष्ठानले व्यशक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजूर गना र
प्रततष्ठान उपर पतन व्यशक्त सरह नातलस उजूर लाग्न सक्नेछ।
3
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(5) प्रचतलत

कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

प्रततष्ठानको आफ्नो काया सञ्चालन र व्यवस्थापन यो आदे श र यस आदे श
अन्तगात बनेको द्धवतनयमद्वारा व्यवशस्थत काया प्रर्ाली बमोशजम हुनेछ।
5.

प्रततष्ठानको उद्देश्याः प्रततष्ठानको उद्देश्य दे हाय बमोशजम हुनछ
े ाः(क)

प्रदे श र स्थानीय तहका सरकारी र सावाजतनक सं स्थानका तनवााशचत,
मनोतनत

तथा

तनयुक्त

पदातधकारी

जनप्रतततनतधहरुको

लातग

व्यवसाद्धयक ज्ञान, सीप र क्षमता अतभबृद्धि गना अन्तरद्धक्रया एवं
द्धवशेष प्रशशक्षर् कायाक्रम सञ्चालन गने।
(ख)

प्रदे श

र

स्थानीय

तहका

सरकारी

र

सावाजतनक

सं स्थानका

कमाचारीहरुको लातग सेवाकालीन, सेवा प्रवेश र व्यवसाद्धयक ज्ञान,
सीप र क्षमता अतभबृद्धि गने तातलमहरु प्रदान गने।
(ग)

प्रशशक्षर्लाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशशक्षर् सामग्री तयार
ु क अनुसन्धान, परामशा सेवा तथा सूचना सेवा
गनाका लातग कायामल
सम्बन्धी कायाक्रमहरु सञ्चालन गने र प्रशशक्षर् कायाक्रम सम्बन्धी
अनुसन्धान गने।

(घ)

प्रदे शको द्धवकास कायाक्रममा सघाउ पुर्याउन प्रदे श सरकारको
प्रशासन र सं स्थानको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सबल, सक्षम तथा
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काया गने।
पररच्छे द - 3

6.

प्रशशक्षर् पररषद् र कायाकारी सतमततको गठन, काम, कताव्य र अतधकार

प्रशशक्षर् पररषद्को गठनाः (1) प्रततष्ठानको प्रशशक्षर् सम्बन्धी कायालाई
प्रभावकारी सं चालन एवं मागादशान गना दे हाय बमोशजमका सदस्यहरु भएको
प्रशशक्षर् पररषद् रहनेछाः4
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(क) मुख्यमन्त्री

- अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सशचव, मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालय

- सदस्य

(ग) सशचव, मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालय

- सदस्य

(घ) सशचव, आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालय

- सदस्य

(ङ) सशचव, सामाशजक द्धवकास मन्त्रालय

- सदस्य

(च) मुख्यमन्त्रीिारा मनोतनत १ मद्धहला सद्धहत दुई

- सदस्य

जना स्थानीय तहका जनप्रतततनधी
(छ)

प्रदे श सरकारले मनोतनत गरे का दुई जना द्धवषय द्धवज्ञ

(ज) प्रततष्ठानको कायाकारी तनदे शक

- सदस्य

- सदस्य सशचव

(२) उपदफा (1) को खण्ड (छ) बमोशजमका सदस्यहरु मान्यता
प्राप्त द्धवश्वद्धवद्यालयबाट कशम्तमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको योग्यता हातसल
गरे का र कानून, जनप्रशासन, द्धवकास प्रशासन, व्यवस्थापन, इशन्जतनयररङ,
राजस्व, द्धवज्ञान तथा प्रद्धवतध, कला तथा साद्धहत्य वा सामाजशास्त्र

क्षेत्रमा

कशम्तमा 10 वषा काम गरे का व्यशक्तहरु मध्येबाट प्रदे श सरकार,
मशन्त्रपररषद्ले तोक्नेछ । तनजहरुको पदावतध चार वषाको हुनेछ र
तनजहरुको पुन: तनयुक्त हुन सक्नेछ। तनजहरुले पाउने सुद्धवधा प्रदे श
सरकारले तोकेबमोशजम हुनछ
े ।
7.

पररषद्को बैठकाः (१) पररषद्को बैठक वषामा कशम्तमा दुईपटक बस्नेछ।
(2) पररषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा
बस्नेछ।

5
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(3) पररषद्का सदस्य सशचवले अध्यक्षको तनदे शन बमोशजम बैठक
बस्ने सूचना र बैठकको कायासूची बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा तीन ठदन
अगाडी सदस्यहरूलाई ठदनु पनेछ।
(५) बैठकको अध्यक्षता पररषद्को अध्यक्षले गनेछ।
(६) बैठकको तनर्ाय अध्यक्षले प्रमाशर्त गनेछ।
(७) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायाद्धवतध पररषद् आफैले
तनधाारर् गरे बमोशजम हुनछ
े ।
8.

पररषद्को काम, कताव्य र अतधकाराः यस आदे शमा अन्यत्र ले शखएदे शख
बाहेक पररषद्को अन्य काम, कताव्य र अतधकार दे हायबमोशजम हुनेछाः(क) प्रततष्ठानबाट सञ्चालन गररने प्रशशक्षर् तथा अनुसन्धान कायाक्रम
सम्बन्धी नीतत तनधाारर् गने।
(ख) प्रततष्ठानको द्धवतनयम बनाउने।
(ग)

प्रततष्ठानको दीघाकालीन योजना स्वीकृत गने।

(घ)

प्रततष्ठानको

वाद्धषक
ा

कायाक्रमको

प्रगतत

सम्बन्धी

समीक्षा

एवं

मूल्यांकन गने र बजेट स्वीकृत गने।

9.

(ङ)

प्रततष्ठानको पाठ्यक्रम स्वीकृत गने।

(च)

कायाकारी सतमतत र कायाकारी तनदे शकलाई आवश्यक तनदे शन ठदने।

कायाकारी सतमतत गठनाः (1) प्रततष्ठानको उद्देश्य अनुरुप प्रशशक्षर् एवं
अनुसन्धान कायालाई सुव्यवशस्थत रुपले सञ्चालन गना गराउन दे हाय
बमोशजमका सदस्यहरु भएको कायाकारी सतमतत रहनेछाः(क) प्रततष्ठानको कायाकारी तनदे शक
(ख)

अतधकृत नवौं/दशौं, प्रशासन तथा बैठक
शाखा,

मुख्यमन्त्री
6

तथा मशन्त्रपररषद्को

- अध्यक्ष
- सदस्य
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कायाालय
(ग)

अतधकृत

नवौं/दशौं,

सामाशजक

द्धवकास

- सदस्य

मन्त्रालय
(2) सतमततले आवश्यक दे खेमा द्धवशेषज्ञलाई सतमततको बैठकमा
पयावेक्षकको रुपमा भाग तलनको लातग आमन्त्रर् गना सक्नेछ।
(३) सतमततको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ।
(४) सतमततको बैठक सम्बन्धी अन्य कायाद्धवधी सतमतत आफैले
तनधाारर् गरे बमोशजम हुनछ
े ।
10. सतमततको काम, कताव्य र अतधकाराः (1) सतमततको काम, कताव्य र
अतधकार दे हाय बमोशजम हुनछ
े ाः(क)

प्रदे श र स्थानीय तहका सरकारी र सावाजतनक
सं स्थानका

तनवााशचत,

मनोतनत

पदातधकारी

जनप्रतततनतधहरुको

तथा

लातग

तनयुक्त

व्यवसाद्धयक

ज्ञान, सीप र क्षमता अतभबृद्धि गना अन्तरद्धक्रया एवं
द्धवशेष प्रशशक्षर् कायाक्रम सञ्चालन गने।
(ख)

प्रदे श र स्थानीय तहका सरकारी र सावाजतनक
सं स्थानका कमाचारीहरुको लातग सेवाकातलन, सेवा
प्रवेश र व्यवसाद्धयक ज्ञान, सीप र क्षमता अतभबृद्धि
गने खालका तातलमहरु सञ्चालन गने।

(ग)

प्रततष्ठानको दीघाकालीन योजना तजुम
ा ा तथा वाद्धषक
ा
कायाक्रम र बजेट तयार गने।

(घ)

प्रततष्ठानको पाठ्यक्रम तयार गने।
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(ङ)

प्रततष्ठानको लातग आवश्यक कमाचारीहरुको दरबन्दी
तनधाारर् गरी प्रदे श सरकार समक्ष पेश गने।

(च)

प्रशशक्षर् कायाक्रमहरुको मूल्यांकन गने, गराउने।

(छ)

प्रदे शको मानव सं साधन योजना तथा प्रक्षेपर् गने।

(ज)

मानव सं साधन योजना तथा द्धवकास तथा प्रशासकीय
समस्याहरु तथा ततनका समधानका उपायहरुका
सम्बन्धमा समय समयमा सभा, गोष्ठी, सेतमनार तथा
सम्मेलनको आयोजना गने।

(झ)

अनुसन्धान, परामशा सेवा एवं सूचना सेवा सम्बन्धी
कायाक्रमहरु सं चालन गने।

(ञ)

अन्य प्रदे श, सं घीय र अन्तरााद्धिय स्तरका प्रशशक्षर्
सं स्थाहरुसँग

सम्पका

राखी

प्रशशक्षर्

सम्बन्धी

कायालाई स्तरोन्नतत तथा द्धवस्तृतीकरर् गने।
(ट)

प्रशशक्षर्को क्षेत्रमा प्रदे श सरकार, नेपाल सरकार र
अन्तरााद्धिय सं स्थाहरुबीच सम्पका माध्यमको रुपमा
काम गने।

(ठ)

प्रशशक्षर्लाई

कायाक्रममूलक

तथा

व्यवहाररक

बनाउन द्धवतभन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यशक्तहरुको सेवा
आवतधक

रुपमा

आदान

प्रदान

गने

व्यवस्था

तमलाउने।
(2) प्रततष्ठानको लातग आवश्यक कमाचारीहरुको दरबन्दी सृजन
ा ा
गदाा प्रदे श सरकारको स्वीकृतत तलनु पनेछ।
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पररच्छे द-4
प्रततष्ठानका कमाचारीहरु एवं तनजहरुको सेवा शता सम्बन्धी व्यवस्था
11. प्रततष्ठानका कमाचारी सम्बन्धी व्यवस्थााः (1) प्रततष्ठानमा आवश्यकतानुसार
दे हाय बमोशजमका कमाचारी रहनेछन्:(क) प्राध्यापन तथा अनुसन्धान
(ख) प्रशासकीय तथा प्राद्धवतधक
(2) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजमका कमाचारीहरु
प्रततष्ठानले प्रततष्ठानको द्धवतनयम अनुसार सेवा करार माफात भनाा गनेछ।
(3) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमका कमाचारीहरु प्रदे श
सरकारले खटाउनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोशजम प्रततष्ठानमा रहने कमाचारीको पद र
सङ्खख्या प्रदे श सरकारले तनधाारर् गरे बमोशजम हुनेछ।
12. कायाकारी तनदे शकको तनयुशक्त र सेवाको शता सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदे श
सरकारले प्रततष्ठानको कायाकारी तनदे शक तनयुक्त गनेछ।
(२) कायाकारी तनदे शक प्रततष्ठानमा पूरा समय काम गने प्रमुख
प्रशासकीय पदातधकारी हुनेछ।
(3) कायाकारी तनदे शकको पदावतध तनयुशक्त भएको तमततले चार
वषाको हुनेछ र प्रदे श सरकारले चाहेमा तनजको कायाअवतध पुनाः बढीमा दुई
वषाको लातग थप गना सक्नेछ।
(4) कायाकारी तनदे शकले तनयुशक्त भएको तीस ठदन तभत्र प्रदे श
सरकारसँग काया सम्पादन सम्झौता गनुा पनेछ र त्यस्तो सम्झौतामा तनजको
पदावतधमा सम्पन्न गनुप
ा ने कायाहरुको द्धववरर् समेत उल्ले ख हुनेछ।
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(5) कायाकारी तनदे शकको काम सन्तोषजनक नभएमा प्रदे श
सरकारले तनजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर, त्यसरी हटाउनु अशघ तनजलाई सफाई पेश गने मनातसब मौका
ठदनु पनेछ।
(6) प्रततष्ठानको काम, कारबाही तथा काया प्रगततका लातग
कायाकारी तनदे शक प्रदे श सरकारप्रतत जवाफदे ही हुनेछ।
(7) कायाकारी तनदे शकको मातसक पाररश्रतमक र अन्य सुद्धवधा
प्रदे श सरकारको एघारौं तहको अतधकृतको बराबर हुनेछ। अन्य सेवा
सुद्धवधा प्रततष्ठानको द्धवतनयम बमोशजम हुनेछ।
13. कायाकारी तनदे शकको योग्यता तथा पद ररक्त हुने अवस्थााः(1)दे हायको
योग्यता पुगेको कुनै नेपाली नागररकलाई प्रततष्ठानको कायाकारी तनदे शकमा
तनयुशक्त गना सद्धकनेछाः-

(क) ४५ वषा उमेर पुरा भएको,
(ख) कशम्तमा 10 वषा कानून, मानव सं साधन जनप्रशासन,
द्धवकास प्रशासन, व्यवस्थापन, इशन्जतनयररङ, राजस्व,
द्धवज्ञान

तथा

प्रद्धवतध,

कला

तथा

साद्धहत्य

वा

सामाजशास्त्रको क्षेत्रमा तनरन्तर अनुसन्धान वा काम
गरे को।

(ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भएका द्धवषयमा कम्तीमा
स्नातकोत्तर उपातध हातसल गरे को,

(घ) नैततक

पतन

नपाएको,
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(ङ) प्रचतलत

कानून

बमोशजम

दामासाहीको

अवस्थामा

नरहेको।
(2) दे हायको अवस्थामा कायाकारी तनदे शकको पद स्वताः ररक्त
हुनेछाः-

(क) तनजले आफ्नो पदबाट राजीनामा ठदएमा,
(ख) तनजको पदावतध पूरा भएमा,
(ग) तनजको ६0 बषा उमेर पुरा भएमा,
(घ) प्रदे श सरकारले तनजलाई पदबाट हटाएमा,
(ङ) उपदफा (1) बमोशजम पदमा तनयुक्त हुने योग्यता
नरहेमा,

(च) तनजको मृत्यु भएमा।
14. कायाकारी तनदे शकको काम, कताव्य र अतधकाराः (1) कायाकारी तनदे शकको
काम, कताव्य र अतधकार दे हाय बमोशजम हुनछ
े ाः(क)

पररषद् र कायाकारी सतमततका तनर्ाय एवं तनदे शनहरु
कायाान्वयन गने, गराउने।

(ख) प्रततष्ठानको दीघाकालीन योजना र वाद्धषक
ा
कायाक्रम
तथा बजेट कायाकारी सतमतत माफात प्रशशक्षर् पररषद्मा
स्वीकृततको लातग पेश गने।
(ग) प्रशशक्षर् पररषद्बाट स्वीकृत प्रततष्ठानको दीघाकालीन
योजना र वाद्धषक
ा कायाक्रमको कायाान्वयन गने।
(घ) प्रततष्ठानका प्रगतत द्धववरर्हरु समय समयमा प्रशशक्षर्
पररषद्

र

कायाकारी

गराउने।
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(ङ) प्रततष्ठानको प्रशशक्षर् कायाक्रमको आन्तररक मूल्यांकन
गने, गराउने।
(च) राद्धिय

तथा

अन्तरााद्धिय

सं स्थाहरुसँग

अनुबशन्धत

कायाक्रम तथा अन्य सहयोग सम्बन्धमा सम्बशन्धत
पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी प्रशशक्षर् पररषद् समक्ष
स्वीकृततका लातग पेश गने, गराउने।
(छ) प्रततष्ठानमा प्रशशक्षर् सम्बन्धी काया गने।
(ज) प्रततष्ठान सम्बन्धी अन्य कायाहरु गने, गराउने।
(2) कायाकारी तनदे शकको अन्य काम, कताव्य र अतधकार तोद्धकए
बमोशजम हुनेछ।
पररच्छे द - 5
कोष, द्धहसाब र लेखापरीक्षर्
15. प्रततष्ठानको कोषाः (1) प्रततष्ठानको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनछ
र
े
प्रततष्ठानको कोषमा दे हाय बमोशजमका रकम रहनेछन्:(क) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त
हुने अनुदान रकम।
(ख) कुनै

द्धवदे शी

सरकार

र

अन्तरााद्धिय

सं स्थाहरु

वा

व्यशक्तबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त हुने रकम।
(ग) कुनै व्यशक्त वा सं स्थाबाट दान, दातव्य, चन्दा स्वरुप
प्राप्त हुने रकम।
(घ) परामशा सेवा, प्रशशक्षर् एवं अनुसन्धान काया गरे वापत
प्राप्त हुने रकम।
12

खण्ड ४) अततररक्ताङ्ग १० प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७७।०५।०८

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुअ
ा शघ
प्रततष्ठानले प्रदे श सरकार माफात नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलनुपनेछ।
(३) प्रततष्ठानको कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रचतलत कानून बमोशजम
इजाजत प्राप्त कुनै वाशर्ज्य बैंकमा प्रततष्ठानको नाममा खाता खोली जम्मा
गररनेछ।
(४)

प्रततष्ठानको

नामबाट

गररने

सबै

खचा

उपदफा

(१)

बमोशजमको कोषबाट व्यहोररनेछ।
(५) प्रततष्ठानलाई जुन कायाक्रम वा प्रयोजनका लातग रकम प्राप्त
भएको हो सो रकम सोही कायाक्रम वा प्रयोजनका लातग खचा गनुा पनेछ।
(६) प्रततष्ठानको कोषको खाता कायाकारी तनदे शकले तोकेको
प्रततष्ठानको अतधकृत कमाचारी र आतथाक प्रशासन शाखाको प्रमुखको
हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ।
(७) प्रततष्ठानको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोद्धकए
बमोशजम हुनेछ।
16. लेखा र लेखापरीक्षर्ाः (१) प्रततष्ठानको आय व्ययको लेखा महालेखा
परीक्षकले तोकेको ढाँचा बमोशजम राख्नु पनेछ।
(२) प्रततष्ठानले

प्रदे श सरकारले

अपनाए बमोशजम आन्तररक

तनयन्त्रर् प्रर्ाली कायम गनुा पनेछ।
(3) प्रततष्ठानको आन्तररक ले खा परीक्षर् प्रदे श ले खा तनयन्त्रकको
कायाालयबाट हुनेछ।
(४)

प्रततष्ठानको

अशन्तम

हुनेछ।
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(५) प्रदे श सरकारले प्रततष्ठानको आय व्ययको लेखा तत्सम्बन्धी
कागजात र नगदी, शजन्सीको द्धववरर् जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न
लगाउन सक्नेछ।
पररच्छे द-6
प्रशशक्षर् पितत, प्रशशक्षर् सामग्री एवं पाठ्यक्रम
17. प्रशशक्षर् पितत तनधाारर् गनेाः प्रततष्ठानले आफ्नो उद्देश्य प्रातप्तका लातग
प्रशशक्षर्को पाठ्यक्रम, पितत, सामग्री तथा कायाक्रम तनधाारर् गना समय
समयमा सवे क्षर् गना सक्नेछ।
(2)

उपदफा

(1)

बमोशजम

गररएको

सवे क्षर्को

आधारमा

प्रततष्ठानले प्रशशक्षर्को पाठ्यक्रम, पितत, सामग्री तथा कायाक्रम तनधाारर्
गनेछ।
(3) उपदफा (2) बमोशजमको पाठ्यक्रम तथा कायाक्रम प्रशशक्षर्
पररषद्बाट स्वीकृत गराउनु पनेछ।
18. पाठ्यक्रमाः (1) प्रततष्ठानले प्रशशक्षर् कायाक्रमलाई बढी फलदायी एवं
प्रभावकारी बनाउन सै िाशन्तक एवं व्यवहाररक दुबै पक्षमा जोड ठदई समय
सान्दतभाक प्रशशक्षर् पाठ्यक्रम तयार गनेछ।
(2) प्रततष्ठानको पाठ्यक्रम प्रशशक्षर् पररषद्ले स्वीकृत गनेछ।
19. प्रशशक्षर् पितताः प्रशशक्षाथीहरुको समूह तथा द्धवषयको प्रकृतत हेरी उपयोगी
एवं प्रभावकारी आधुतनक प्रशशक्षर् प्रद्धवतधहरु प्रशशक्षर् कायाक्रममा प्रयोग
गररनेछ।
20. प्रशशक्षर् समाग्रीाः- प्रततष्ठानको प्रशशक्षर् कायाक्रमहरुको लातग प्रदे श र
स्थानीयतहको आतथाक, सामाशजक, साँस्कृततक, पररप्रेक्ष्यमा मेल खाने र
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सै िाशन्तक दृद्धिकोर्बाट उपयोगी हुने प्रशशक्षर् सामग्रीहरुको व्यवस्था
गररनेछ।
21. अन्य प्रशशक्षर् कायाक्रमको मूल्याङ्कनाः (1) प्रततष्ठानले

प्रदे श सरकार

अन्तगातका अन्य तनकायबाट सं चातलत प्रशशक्षर् कायाक्रमहरुको समय
समयमा मूल्यांकन गना सक्नेछ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम गररएको मूल्यांकनको आधारमा
प्रततष्ठानले प्रशशक्षर् कायाक्रममा आवश्यकतानुसार सं शोधन वा पररवतान गना
कायाकारी सतमतत माफात प्रदे श सरकारलाई सुझाव ठदन सक्नेछ ।
पररच्छे द-7
द्धवद्धवध
22. बैठक भत्ता तथा अन्य सुद्धवधााः पररषद् र कायाकारी सतमततका सदस्यले
प्रततष्ठानको बैठकमा भाग तलए वापत प्रचतलत मापदण्ड बमोशजमको बैठक
भत्ता तथा अन्य सुद्धवधा पाउनेछन् ।
23. प्रततष्ठानको कायाालयाः (१) नेपालगञ्जशस्थत साद्धवकको स्थानीय द्धवकास
प्रशशक्षर् केन्रलाई प्रततष्ठानको कायाालयको रुपमा रुपान्तरर् गरी दै तनक
कायाहरु सञ्चालन गररनेछ।
24. अतधकार प्रत्यायोजनाः (१) पररषद् तथा सतमततले आफूलाई प्राप्त अतधकार
मध्ये

आवश्यकता

अनुसार

केही

अतधकार

कायाकारी

तनदे शकलाई

प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।
(२) कायाकारी तनदे शकले आफूमा अन्ततनाद्धहत कुनै अतधकार
प्रततष्ठानका कुनै अतधकृत कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।
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25. वाद्धषक
ा
प्रततवेदन पेश गनेाः (१) प्रततष्ठानले तोद्धकए बमोशजमको द्धववरर्
खुलाई प्रत्येक वषा आफूले सम्पादन गरे को कामको वाद्धषक
ा प्रततवेदन प्रदे श
सरकार समक्ष पेश गनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रततवेदनमा अन्य कुराको अततररक्त
प्रततष्ठानको वाद्धषक
ा नीतत, योजना र प्रततष्ठानबाट एक आतथाक वषामा भएका
प्रमुख काया र कायाक्रमको कायाान्वयनको शस्थतत र त्यसको उपलब्धी तथा
लागत र प्रततष्ठानबाट भएको वाद्धषक
ा खचाको द्धववरर् उल्ले ख गनुा पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रततवेदन प्रदे श सरकार माफात
प्रततष्ठानले सावाजतनक गनुा पनेछ।
ँ सम्पकााः (१) प्रततष्ठानले प्रदे श सरकारसँग सम्पका राख्दा
26. प्रदे श सरकारसग
मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालय माफात राख्नु पनेछ।
ँ सम्पका
(2) प्रततष्ठानले अन्तरााद्धिय स्तरका प्रशशक्षर् सं स्थाहरुसग
राख्दा मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयमाफात नेपाल सरकारको
स्वीकृतत तलनु पनेछ।
27. सपथ ग्रहर्ाः प्रततष्ठानको कायाकारी तनदे शकले आफ्नो कायाभार सम्हाल्नु
अशघ मुख्यमन्त्री वा तनजले

तोकेको प्रदे श सरकारको मन्त्री समक्ष

अनुसूचीमा तोद्धकए बमोशजमको सपथ तलनुपनेछ।
28. द्धवतनयम बनाउने अतधकाराः यो आदे श कायाान्वयन गना पररषद्ले आवश्यक
द्धवतनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो द्धवतनयम प्रदे श सरकारबाट स्वीकृत
भएपतछ लागु हुनेछ।
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अनुसूची
(दफा २७ संग सम्बशन्धत)
म------------ ईश्वरको नाममा/ सत्यतनष्ठापूवक
ा प्रततज्ञा गदाछु की प्रदे श प्रशशक्षर्
प्रततष्ठानको कायाकारी तनदे शकको पदको कामकाज प्रचतलत कानूनको अतधनमा
रही कसै को डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसै प्रतत पूवााग्रहको भावना नराखी
ईमान्दाररताका साथ गनेछु।आफ्नो पठदय है तसयतबाट प्राप्त कताव्यको पालना गने
तसलतसलामा आफूलाई जानकारी हुन आएको कुरा म पदमा वहाल रहँदा वा
नरहँदा समेत प्रचतलत कानूनको पालना गदाा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै
द्धकतसमबाट पतन

प्रकट गने छै न।

तमतताःनामाःदस्तखताःआज्ञाले,

भरतमशर् सुवेदी
प्रदे श सशचव

१७
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प्रकाशनाः प्रदे श नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

