
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ४) मकुामः िटुवल, फागनु २० गते, २०७७ साल (अततररक्ताङ्ग १६ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद् कायाालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) को तमतत २०७७।१०।२९ को 
तनर्ायानसुार "प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रततष्ठान ववतनयमावली, २०७७" सबिन्त्धी सूचना 
सबिम्न्त्धत सिैको जानकारीका लातग प्रकाम्शत गररएको छ ।  
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प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रततष्ठान (गठन तथा काया संचालन) आदेश, २०७७ को दफा 
२८ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी पररषद्ले िनाएको देहायका ववतनयमहरू 
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छ।  
 

पररच्छेद - एक 
प्रारम्बभक 

1. संम्क्षप्त नाम र प्रारबभः (१) यी ववतनयमहरुको नाम "प्रदेश प्रम्शक्षर् 
प्रततष्ठान ववतनयमावली, २०७७" रहेको छ। 

(२) यो ववतनयमावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ। 
2. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ववतनयमावलीमा, 

(क) "गठन आदेश" भन्त् नाले प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रततष्ठान (गठन तथा 
काया सञ्चालन) आदेश, २०७७  सबझन ुपछा। 

(ख) "कमाचारी" भन्त् नाले प्रततष्ठानको कमाचारी सबझन ुपछा। 
(ग) "पररषद्" भन्त् नाले गठन आदेशको दफा ६ िमोम्जमको 

प्रम्शक्षर् पररषद् सबझनपुछा। 
(घ) "कायाकारी सतमतत" भन्त् नाले गठन आदेशको दफा ९ 

िमोम्जमको कायाकारी सतमतत सबझन ुपछा। 
(ङ) "कायाकारी तनदेशक" भन्त् नाले गठन आदेशको दफा १२ 

िमोम्जम तनयकु्त कायाकारी तनदेशक सबझन ुपछा। 
(च) "प्रम्शक्षर् कायाक्रम" भन्त् नाले प्रदेश र स्थानीय तहका 

सरकारी तनकाय र संस्थानहरूमा तनवााम्चत, मनोतनत तथा 
तनयकु्त पदातधकारी र कमाचारीहरूका लातग क्षमता अतभववृि 
गने सबिन्त्धी प्रततष्ठानिाट सञ्चालन गररने तातलम, प्रम्शक्षर् 
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तथा अतभमखुीकरर् कायाक्रम सबझन ु पछा र सो शब्दले 
प्रम्शक्षर् पितत, पाठ्यक्रम, प्रम्शक्षर् सामग्री तनमाार् गना 
गररने काया र सावाजतनक तथा तनजी संस्थासँगको 
साझेदारीमा वा त्यस्तो संस्थाले खचा िेहोने गरी सञ् चालन 
गररने प्रम्शक्षर् कायाक्रमलाई समेत जनाउँछ। 

 
पररच्छेद - दईु 

कायाकारी सतमततको िैठक सबिन्त्धी कायाववतध 
3. कायाकारी सतमततको िैठक सबिन्त्धी कायाववतध (१) कायाकारी सतमततको 

िैठक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा िस्नेछ। 
(2) कायाकारी सतमततको अध्यक्षले िैठकको अध्यक्षता गनेछ। 
(3) अध्यक्ष सवहत िहमुत सदस्य उपम्स्थत भएमा कायाकारी 

सतमततको िैठकको लातग गर्पूरक संख्या पगेुको मातननछे। 
 (४) कायाकारी सतमततको अध्यक्षले सतमततको िैठकका तनर्ायहरु 

प्रमाम्र्त गनेछ।  
 (५) कायाकारी सतमततले िैठकमा आवश्यकता अनसुार ववज्ञलाई 

आमन्त्त्रर् गना सक्नेछ। 
 (६) कायाकारी सतमततको िैठकमा उपम्स्थत सतमततका 

पदातधकारी तथा आमम्न्त्त्रत सदस्यले प्रचतलत तनयम अनसुारको िैठक भत्ता 
पाउनेछन।्  
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पररच्छेद - तीन 
कायाकारी तनदेशकको काम, कताव्य र अतधकार 

4. कायाकारी तनदेशकको काम, कताव्य र अतधकारः गठन आदेशको दफा १४ 
मा उल्लेख भएका काम, कताव्य र अतधकारका अततररक्त कायाकारी 
तनदेशकको काम, कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः-   

(क) प्रततष्ठानको कायाकारी तनदेशकको रुपमा दैतनक काया 
सञ्चालन गने, 

(ख) प्रततष्ठानको लेखा उत्तरदायी अतधकृतको रुपमा काम गने, 
(ग) प्रदेशको आतथाक, सामाम्जक, सांस्कृततक तथा प्रशासतनक 

पररवेश र आवश्यकतासंग अनकुुल सैिाम्न्त्तक एवं 
व्यवहाररक दृविकोर्िाट उपयोगी प्रम्शक्षर् ववतध, सामग्री 
तथा कायाक्रम तजुामा गने, 

(घ) प्रम्शक्षर्को पितत, पाठ्यक्रम, सामग्री तथा कायाक्रम 
तनधाारर् गना आवश्यकता अनसुार सवेक्षर् गने, 

(ङ) प्रततष्ठानले सञ्चालन गने प्रम्शक्षर्को पाठ्यक्रम, कायाक्रम र 
वावषाक कायातातलका कायाकारी सतमतत माफा त स्वीकृततको 
लातग पररषद् समक्ष पेश गने, 

(च) प्रम्शक्षाथीहरूको समूह तथा ववषयको प्रकृतत हेरी उपयोगी 
तथा प्रभावकारी आधतुनक प्रम्शक्षर् प्रववतधहरू प्रम्शक्षर् 
कायामा प्रयोग गने, 

(छ) प्रततष्ठानमा कायारत कमाचारीहरूको कामको सपुररवेक्षर् 
गरी आवश्यक तनदेशन ददने, 
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(ज) प्रततष्ठानको उद्देश्य प्रातप्तका लातग अन्त्य आवश्यक काया 
गने। 

पररच्छेद - चार 

कायाकारी तनदेशकको सेवा, सवुवधा तथा सहतुलयत 
 
5. पाररश्रतमक: (१) कायाकारी तनदेशकलाई गठन आदेशको दफा १२ को 

उपदफा (७) मा  व्यवस्था भए िमोम्जमको मातसक पाररश्रतमक ददईनेछ। 
6. आवास सवुवधा: (१) कायाकारी तनदेशकलाई प्रततष्ठानले आवासको लातग 

सरकारी आवासको वन्त्दोवस्त गनेछ।  
 (२) उपववतनयम (१) िमोम्जमको आवासको िन्त्दोवस्त हनु 

नसकेमा वा प्रततष्ठानमा आवासको लातग प्रयोग हनु सक्ने संरचना नभएको 
सतुनम्ित भएमा वा प्रततष्ठानको कायाालय रहेको म्जल्लाको २० वक.तम दरुी 
तभत्र कायाकारी तनदेशकको आफ्नो घरिास नभई भाडामा िस्नपुने भएमा 
अनसूुचीमा उल्लेम्खत रकम सबमको आवास सवुवधा प्रततष्ठानले उपलब्ध 
गराउनेछ।  

 (३) यस ववतनयमावली िमोम्जमको सवुवधा कायाकारी 
तनदेशकलाई आफ्नो पदावधी समाप्त भएको तमततले सात ददनसबम 
ददईनेछ। 

(४) सरकारी आवास वा प्रततष्ठानले उपलब्ध गराएको आवासमा 
िस्ने कायाकारी तनदेशकलाई यस ववतनयमावली िमोजमको रकम उपलब्ध 
गराईने छैन।  
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(५) आवासको तनतमत्त सरकारी घरको व्यवस्था नभएमा शरुुमा 
फतनाचरको व्यवस्थाको लातग एकमषु्ठ रुपमा अनसूुचीमा उल्लेख भए 
िमोम्जमको रकम खचा गना सवकनछे। 

(६) उपववतनयम (५) िमोम्जम खररद भएको फतनाचरको 
प्रततष्ठानले सरकारी म्जन्त्सी सरह लगत राख् नपुनेछ। 

(७) उपववतनयम (५) िमोम्जमको खचा एक कायाकालमा एक 
पटक मात्र गना सवकनेछ। 

7. सञ् चार सवुवधाः कायाकारी तनदेशकलाई मोवाइल, टेतलफोन, इन्त्टरनेट, 
पत्रपतत्रका खचा वापत सञ् चार सवुवधाको रुपमा अनसूुचीमा उल्लेख 
भएिमोम्जमको रकम उपलब्ध गराईनेछ। 

8. पानी, ववजलुी महसलु खचा: कायाकारी तनदेशकलाई पानी तथा तिजलुीको 
महसलु वापत अनसूुचीमा उल्लेख भएिमोम्जमको रकम उपलब्ध 
गराईनेछ। 

तर सरकारी आवास वा प्रततष्ठानले उपलब्ध गराएको आवासमा 
िस्ने कायाकारी तनदेशकलाई यो रकम उपलब्ध गराईने छैन। 

9. लगुा भत्ता: कायाकारी तनदेशकलाई प्रत्येक वषाको चैत्र मसान्त्तमा अनसूुचीमा 
उल्लेख भए िमोम्जमको लगुा भत्ता उपलब्ध गराईनेछ। 

10. िैठक भत्ता: कायाकारी तनदेशकलाई प्रचतलत कानून िमोम्जम प्रदेश 
सरकारको एघारौ तहको कमाचारीले पाउन ेिरािरको िैठक भत्ता उपलब्ध 
गराईनेछ। 

11. चाडपवा खचा: (1) कायाकारी तनदेशकले खाईपाई आएको एक मवहनाको 
पाररश्रतमक िरावरको रकम चाडपवा खचा िापत उपलब्ध गराईनेछ। 
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(२) उपववतनयम (१) िमोम्जमको रकम कायाकारी तनदेशकले एक 
आतथाक िषामा एक पटक आफ्नो धमा, संस्कृतत र परबपरा अनसुार मनाउन े
मखु्य चाडपवाको अवसरमा भकु्तानी तलन पाउनेछ। 

12. सवारी तथा ईन्त्धन सवुवधाः (1) कायाकारी तनदेशकलाई प्रदेश सरकारको 
खचाको मापदण्डमा उल्लेम्खत समान तहको कमाचारीलाई तोवकएको 
सीमातभत्र रही चालक सवहत एक मोटर प्रततष्ठानले उपलब्ध गराउनेछ। 

(2) उपववतनयम (१) िमोम्जमको सवारी साधानको लातग अनसूुची 
िमोम्जमको इन्त्धन र मोववल उपलब्ध गराईनेछ। 

 (३) यस ववतनयम िमोम्जमको सवुवधा कायाकारी तनदेशकलाई 
तनजको पदावतध समाप्त भएको तमततले सात ददनसबम ददईनेछ। 

13. दैतनक तथा भ्रमर् खचा तथा िीमाः (१) कायाकारी तनदेशकले आफ्नो 
म्जबमेवारी सबिन्त्धी काममा  नेपाल तभत्र वा िावहर भ्रमर् गदाा  प्रचतलत 
भ्रमर् खचा सबिन्त्धी कानून िमोम्जम प्रदेश सरकारको एघारौ तह वा सो 
सरहको कमाचारी वा पदातधकारीले पाउने दैतनक तथा भ्रमर् खचा 
पाउनेछ। 

14. भ्रमर्को स्वीकृतत तथा मनोनयनः (१) कायाकारी तनदेशकले सात 
ददनसबमको प्रदेश तभत्रको भ्रमर् आदेश आफैले स्वीकृत गनेछ। प्रदेश 
िावहर र सात ददन भन्त्दा िढीको भ्रमर् आदेश भए प्रमखु सम्चविाट 
स्वीकृत गराउनपुनेछ। 

(2) कायाकारी तनदेशक प्रततष्ठानको कामको लातग ववदेश भ्रमर् 
गनुापरेमा पररषदले मनोनयन गनेछ। पररषद्को मनोनयन सबिन्त्धी तनर्ाय 
िमोम्जम प्रमखु सम्चविाट िैदेम्शक काज स्वीकृत गनुापनेछ। 
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15. िीमा खचा: (१) कायाकारी तनदेशकलाई सरकारी कामको तसलतसलामा 
नेपाल तभत्र वा िावहर भ्रमर् गदाा भ्रमर् अवधीको १० लाख िरािरको 
वप्रतमयम िापतको रकम िीमा खचा भकु्तानी गररनेछ। 

16. तिदाः कायाकारी तनदेशकले देहायका तिदा पाउनेछ:- 
(क) भैपरी आउने तिदा, 
(ख) पवा तिदा, 
(ग) घर तिदा, 
(घ) तिरामी तिदा, 
(ङ) वकररया तिदा, 
(च) प्रसतुत तिदा, 
(छ) प्रसतुत स्याहार तिदा।   

17. भैपरी र पवा तिदाः (१) कायाकारी तनदेशकले प्रत्येक वषा पूरा पाररश्रतमक 
सवहतको छ ददन भैपरी आउने तिदा र छ ददन पवा तिदा तलन पाउनेछ। 

(२) एक वषाको भैपरी र पवा तिदा अको वषालाई संम्चत गना 
पाइने छैन। 

(३) भैपरी र पवा तिदा आधा ददन समेत तलन पाइनेछ। 
18. घर तिदाः (१) कायाकारी तनदेशकले काम गरेको अवतधको िाह्र ददनको 

एक ददनको दरले पूरा पाररश्रतमक सवहतको घर तिदा पाउनेछ। 
स्पविकरर्ः यस ववतनयमावलीको प्रयोजनको लातग "काम गरेको अवतध" 
भन्त् नाले भैपरी ववदा र पवा ववदामा िसेको ददन र सावाजतनक तिदाको 
ददनलाई समेत जनाउनेछ। 

(२) उपववतनयम (१) िमोम्जमको घर तिदा िढीमा एक सय िीस 
ददनसबम संम्चत गरी राख् न सवकनछे। 
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(३) उपववतनयम (२) िमोम्जम संम्चत रहेको घर तिदा वापत 
कायाकारी तनदेशकले पदमा नरहेमा आफूले खाईपाई आएको पाररश्रतमकको 
दरले हनु आउने रकम एकमिु तलन पाउनछे। 

19. तिरामी तिदाः (१) कायाकारी तनदेशकले प्रत्येक वषा िाह्र ददनका दरले 
पाररश्रतमक सवहतको तिरामी तिदा पाउनेछ। 

(२) उपववतनयम (१) िमोम्जमको तिरामी तिदा नतलएमा संम्चत 
हुँदै जानछे 

(३) उपववतनयम (२) िमोम्जम संम्चत रहेको तिरामी तिदा वापत 
कायाकारी तनदेशक पदमा नरहेमा आफूले खाईपाई आएको पाररश्रतमकको 
दरले हनु आउने रकम एकमिु तलन पाउनछे। 

20. वकररया तिदाः कायाकारी तनदेशक आफैले वकररया िस्न ुपदाा कुल धमा वा 
संस्कार अनसुार िढीमा पन्त्र ददनको पाररश्रतमक सवहतको वकररया तिदा 
पाउनेछ। 

21. प्रसूतत तिदाः (१) प्रततष्ठानको मवहला कायाकारी तनदेशकले प्रसूततको अम्घ र 
पतछ गरी अन्त्ठानब्िे ददन प्रसूतत तिदा तलन पाउनेछ। 

(2) उपववतनयम (१) िमोम्जमको तिदा लगातार रुपमा तलनपुनेछ 
र त्यस्तो तिदा तलएको अवतधको परुा तलि पाईनछे। 

22. प्रसूतत स्याहार तिदाः (१) कायाकारी तनदेशकको पत् नी सतु्केरी हनुे भएमा 
त्यस्तो सतु्केरीको अम्घ वा पतछ गरी पन्त्र ददन प्रसूतत स्याहार तिदा तलन 
पाउनेछ।  

(२) प्रसतुत स्याहार तिदामा िस्ने कायाकारी तनदेशकले पूरा तलि 
पाउनेछ। 
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23. तिदा ददन े पदातधकारीः (१) भैपरी तिदा र पवा तिदा कायाकारी तनदेशक 
आफैले स्वीकृत गना सक्नेछ। 

 (२) अन्त्य तिदाको सबिन्त्धमा कायाकारी तनदेशकले प्रमखु 
सम्चविाट तिदा स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

24. उपचार खचा (१) कायाकारी तनदेशक पददय कामको तसलतसलामा दघुाटनामा 
परी तनजको दघुाटना भई अंगभंग भई वा चोटपटक लातग अशक्त भएमा वा 
गंम्बभर वा कडा खालको रोग लातग उपचार गराउनपुने अवस्था भएमा 
प्रदेश सरकारले उपयकु्त लागेको उपचार खचा सहायता स्वरुप उपलब्ध 
गराउन सक्नछे। 

25.  सवुवधा लाग ु हनुःे यस ववतनयमावली िमोम्जमका सवुवधा कायाकारी 
तनदेशकले प्रततष्ठानमा हाम्जर भई कायाभार सबहालेको ददन देम्ख लाग ु
हनुेछ।  

 
पररच्छेद –पाचँ 

प्रम्शक्षर् र प्रम्शक्षक सबिन्त्धी व्यवस्था 
26. प्रम्शक्षर्को ववषयवस्तःु (१) प्रततष्ठानले प्रदेश र स्थानीय तहको 

आवश्यकतालाई सबिोधन गने गरी प्रम्शक्षर्को ववषयवस्त ुतनधाारर् गनेछ। 
(२) प्रततष्ठानले व्यवहाररक अभ्यास समेत ददलाउने गरी प्रम्शक्षर् 

कायाक्रम सञ् चालन गनेछ। 
27. तातलम प्रम्शक्षक सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) प्रततष् ठानले प्रम्शक्षर् कायाक्रम 

सञ् चालन गदाा दक्ष ववज्ञलाई ववषयगत रुपमा तातलम प्रम्शक्षकको रुपमा 
तलन सक्नेछ। 
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(2) उपववतनयम (१) िमोम्जमका तातलम प्रम्शक्षकहरुको सङ्खख्या 
प्रततष्ठानको िावषाक तातलम तथा कायाक्रम र  ववषयगत क्षेत्रको आधारमा 
पररषद्ले तनधाारर् गनेछ। 

(3) उपववतनयम (१) िमोम्जमका तातलम प्रम्शक्षकलाई प्रततष्ठानले 
स्वीकृत वावषाक कायाक्रम अनसुार परामशा सेवािाट भनाा गना सक्नेछ। 

28. अध्ययन अनसुन्त्धान ववज्ञ सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) प्रततष् ठानले कुनै ववषयमा 
अध्ययन अनसुन्त्धान गनुा, गराउन ुपदाा प्रततष् ठानको आन्त्तररक जनशम्क्तिाटै 
गराउन ुपनेछ। 

(२) उपववतनयम (१) िमोम्जम आन्त्तररक जनशम्क्तिाट मातै्र 
त्यस्तो अध्ययन अनसुन्त्धानको काम हनु नसक्ने अवस्था भएमा प्रततष् ठानले 
ववषय ववज्ञहरु समेत रहेको सतमतत वा कायादल गठन गरी त्यस्तो काया 
गराउन सक्नछे। 

(३) उपववतनयम (२) िमोम्जमको सतमतत वा कायादलिाट पतन 
त्यस्तो अध्ययन अनसुन्त्धानको काम हनु नसक्ने अवस्था भएमा प्रततष् ठानले 
परामशा सेवा  माफा त  अध्ययन, अनसुन्त्धानको काम गना सक्नेछ।  

29. श्रोत व्यम्क्त सबिन्त्धी व्यवस्थाः- (१) प्रततष्ठानले सञ्चालन गने तातलम तथा 
प्रम्शक्षर् काया गनाको लातग ववषयगत रुपमा दक्ष व्यम्क्तलाई आगन्त्तकु 
प्रम्शक्षक वा ववज्ञको रुपमा आमन्त्त्रर् गना सक्नेछ। 

(२) उपववतनयम (१) िमोम्जम आमम्न्त्त्रत स्रोत व्यम्क्तलाई 
प्रततष्ठानले प्रदेश सरकारको सावाजतनक खचाको मापदण्ड िमोम्जमको 
प्रम्शक्षर् भत्ता उपलब्ध गराउनेछ। 

(3) प्रततष्ठानले स्रोत व्यम्क्त तथा ववज्ञको रोिर तयार गरी 
प्रततष्ठानको तातलम तथा प्रम्शक्षर् कायाक्रम संचालन गना सक्नेछ र त्यस्तो 
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रोिर प्रत्येक वषा अद्यावतधक गनुा पनेछ।तर कायाकारी सतमततले आवश्यक 
ठानेमा रोिरमा नाम समावेश नभएका व्यम्क्तलाई पतन स्रोत व्यम्क्त तथा 
ववज्ञको रुपमा काम लगाउन िाधा पने छैन। 

30. ईन्त्टना वा स्वयम सेवकको रुपमा काम लगाउनःे (१) प्रततष्ठानको िावषाक 
कायाक्रम अनसुारको आवश्यकतासंग तमल्ने ववषयमा कम्बतमा स्नातकोत्तर 
गरेका व्यम्क्तलाई प्रततष्ठानले आफ्नो आवश्यकता अनसुार प्रततष्ठानको 
प्रम्शक्षर् कायाक्रम र अध्ययन अनसुन्त्धानका वक्रयाकलापमा िढीमा ६ 
मवहनाको लातग ईन्त्टना  वा स्वयम ् सेवकको रुपमा काममा लगाउन 
सक्नेछ। 

(२) उपववतनयम (१) िमोम्जम ईन्त्टनाको रुपमा कायारत 
व्यम्क्तलाई पाररश्रतमक वा अन्त्य कुनै सतुिधा उपलब्ध गराईने छैन।तर 
प्रततष्ठानले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, ववश्वववद्यालय, ववकास साझेदार, 
संघ/संस्था वा तनकायसंग ईन्त्टनाको रुपमा रहन ेव्यम्क्तलाई पाररश्रतमक वा 
अन्त्य सवुवधा उपलब्ध गराउने भनी सबझौता गरेकोमा सोही िमोम्जम 
हनुेछ।  

(3) उपववतनयम (१) िमोम्जम स्वयम ् सेवकको रुपमा काममा 
लगाईएका व्यम्क्तहरुलाई प्रततष्ठानले स्वयम सेवा वापतको रकम उपलब्ध 
गराउन सक्नछे। 

31. साझेदारीमा प्रम्शक्षर् तथा अध्ययन अनसुन्त्धान सञ् चालनः (1) संघीय 
सरकार वा स्थानीय तहिाट सञ् चालन हनुे कुनै प्रम्शक्षर्, अनसुन्त्धान र 
जनशम्क्त ववकास सबिन्त्धी काया साझेदारी माफा त गनुापने भएमा त्यस्तो 
कायाक्रम प्रततष्ठानले संघ वा स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी सञ् चालन गना 
सक्नेछ। 
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(2) प्रततष्ठानले आफ्नै स्रोत वा सावाजतनक तथा तनजी संस्थासँगको 
साझेदारीमा प्रम्शक्षर् शलु्क तलएर कुनै सावाजतनक वा तनजी संस्थाको लातग 
प्रम्शक्षर् कायाक्रम सञ् चालन गना वा अध्ययन अनसुन्त्धान गना सक्नेछ।  

(3) उपवतनयम (1) वा (2) िमोम्जम प्रततष्ठानले साझेदारीमा 
प्रम्शक्षर् तथा अध्ययन अनसुन्त्धानको कायाक्रम सञ्चालन गदाा मखु्यमन्त्त्री 
तथा मम्न्त्त्रपररषदको कायाालयको सहमतत तलनपुनेछ। 

(४) प्रततष्ठानले मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको 
स्वीकृततमा ववकास साझेदारहरुसँग सहकाया गरी प्रम्शक्षर्, अध्ययन 
अनसुन्त्धान तथा अन्त्य कायाक्रम सञ् चालन गना सक्नेछ। 

 
पररच्छेद- छ 

पाठ्यक्रम सतमततः 
32. पाठ्यक्रम सतमततः (1) प्रततष्ठानले सञ् चालन गने क्षमता ववकास सबिन्त्धी 

कायाक्रमको पाठ्यक्रम, प्रम्शक्षर् ववषयवस्त ुर मलु्याङ्कन ववतध तनधाारर् गरी 
कायाकारी सतमतत समक्ष पेश गना देहाय िमोम्जमको पाठ्यक्रम सतमतत 
रहनेछः- 

(क) कायाकारी तनदेशक - संयोजक 
(ख) मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको  - सदस्य 
 कम्बतमा नवौं तहको अतधकृत 
(ग) प्रदेश लोकसेवा आयोगको कबतीमा नवौं  - सदस्य 
 तहको अतधकृत   
(घ) सामाम्जक ववकास मन्त्त्रालयको म्शक्षा तथा तातलम - सदस्य 
 सबिन्त्धी ववषय हेने कबतीमा नवौं तहको अतधकृत 
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(ङ) संयोजकले तोकेको ववषय ववज्ञ  - सदस्य 
(च) प्रततष्ठानको प्रशासकीय अतधकृत   - सदस्य - सम्चव 

(2) उपववतनयम (1) िमोम्जमको पाठ्यक्रम सतमततको िैठक 
आवश्यकता अनसुार िस्नछे। 

(3) उपववतनयम (1) िमोम्जमको पाठ्यक्रम सतमततले आवश्यक 
ठानेमा कुनै ववशेषज्ञ वा पदातधकारीलाई पाठ्यक्रम सतमततको िैठकमा 
आमन्त्त्रर् गना सक्नेछ। 

(4) उपववतनयम (1) िमोम्जमको पाठ्यक्रम सतमततको िैठक 
सबिन्त्धी कायाववतध पाठ्यक्रम सतमतत आफैले  तनधाारर् गरे िमोम्जम 
हनुेछ। 

(५) उपववतनयम (१) िमोम्जमको सतमततका सदस्य तथा 
आमम्न्त्त्रत सदस्यले िैठकमा उपम्स्थत भए वापत प्रचतलत तनयम अनसुारको 
िैठक भत्ता पाउनेछन।् 

 
पररच्छेद –सात 

ववववध 
33.   वावषाक प्रततवेदनः (1) प्रततष्ठानले आफुले सबपादन गरेको कामको 

अधावावषाक समीक्षा पररषद् समक्ष र वावषाक प्रततवेदन आतथाक वषा समाप्त 
भएको दईु मवहना मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय  समक्ष पेश 
गनुा पनेछ। 

(2) उपववतनयम (1) िमोम्जमको प्रततवेदनमा अन्त्य कुराका 
अततररक्त प्रततष्ठानले वषा भररमा सञ् चालन गरेको प्रम्शक्षर् लगायतका 
कायाक्रम, प्रात गरेको रकम, प्रततष्ठानको खचा,  प्रम्शक्षर् कायाक्रमिाट 
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भएको उपलब्धी तथा भववष्यमा गनुापने सधुार समेतका कुराहरु समावेश 
गनुापनेछ।  
 

34. आतथाक कारोिार: (१) कायाकारी तनदेशक प्रततष्ठानको लेखा उत्तरदायी 
अतधकृत हनुछे। 

(२) प्रततष्ठानको आतथाक कारोिार कायाकारी तनदेशक वा तनजले 
तोकेको अतधकृत कमाचारी र आतथाक प्रशासन शाखाको प्रमखुको 
दस्तखतिाट सञ् चालन हनुेछ। 

(३) प्रततष्ठानको खाता सञ् चालन प्रचतलत प्रदेश आतथाक कायाववतध 
ऐन र सो अन्त्तगात िनकेा तनयमावली िमोम्जम हनुछे। 

(४) प्रततष्ठानको आबदानी खचाको वहसाव प्रदेश सरकारको लेखा 
प्रर्ाली िमोम्जम हनुछे। 

(५) प्रततष्ठानको आन्त्तररक लेखा परीक्षर् प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक 
कायाालय वा सो कायाालयले तोकेको कायाालयिाट र अम्न्त्तम लेखा परीक्षर् 
महालेखा परीक्षकिाट हनुेछ। 

(६) अतधकार प्राप्त तनकाय वा अतधकारीले प्रततष्ठानको आय 
व्ययको लेखा, तत्सबिन्त्धी कागजात र अन्त्य नगदी म्जन्त्सी जनुसकैु िखत 
तनरीक्षर् गना वा गराउन सक्नेछ। 

35. काया सबपादन सबझौताः (१) कायाकारी तनदेशकले प्रततष्ठानको वावषाक 
कायायोजना मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयमा पेश गनुा पनेछ।  

(२) कायाकारी तनदेशकले उपववतनयम (१) िमोम्जमको काया 
योजनाको आधारमा प्रमखु सम्चवसँग कायासबपादन सबझौता गनुा पनेछ। 
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(३) प्रमखु सम्चवले उल्लेम्खत सबझौता अन्त्तगात कायाकारी 
तनदेशकको काया सबपादनको वावषाक मूल्याङ्कन गनेछ र सो को जानकारी 
पररषद्लाई गराउनछे। 

36. प्रततष्ठानको लोगो: (१) प्रततष्ठानको लोगो प्रततष्ठानले तनधाारर् गरेिमोम्जम 
हनुेछ। 

37. अतधकार प्रत्यायोजनः (1) कायाकारी सतमततले गठन आदेश तथा यस 
ववतनयमावली िमोम्जम आफूलाई प्राप् त भएका अतधकारमध्ये आवश्यकता 
अनसुार केही अतधकार कायाकारी तनदेशकलाई प्रत्यायोजन गना सक्नछे। 

(2) कायाकारी तनदेशकले गठन आदेश तथा यस ववतनयमावली 
िमोम्जम आफूलाई प्राप् त अतधकार आफू मातहतका अतधकृत कमाचारीलाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।  

 
38. कायाकारी तनदेशकको तनयमु्क्त तसफररस सतमतत (1) प्रततष्ठानको प्रमखुको 

रुपमा काम गना देहाय िमोम्जमको तसफाररस सतमततको तसफाररसमा प्रदेश 
सरकारले एक जना कायाकारी तनदेशक तनयकु्त गनेछः- 

(क) प्रमखु सम्चव, प्रदेश सरकार - संयोजक 
(ख) प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा तनजले - सदस्य  
 तोकेको आयोगको सदस्य   
(ग) मखु्यमन्त्त्रीले तोकेको प्राम्ज्ञक के्षत्रसँग  - सदस्य 
 सबिम्न्त्धत ववषय ववज्ञ  
(घ) मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को  - सदस्य-सम्चव 
 कायाालयको सम्चव       
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(2) उपववतनयम (1) िमोम्जमको सतमततले कायाकारी तनदेशकको 
तनयमु्क्तको लातग गठन आदेशको दफा १३ िमोम्जमको योग्यता पगेुको 
व्यम्क्त मध्येिाट तीन जनाको नाम मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को 
कायाालयमा तसफाररस गनुापनेछ।  

39. अनसूुचीमा हेरफर: यस ववतनयमावलीको अनसूुचीमा पररषद्ले आवश्यकता 
अनसुार हेरफेर तथा थपघट गना सक्नेछ। 

तर अनसुचुी हेरफेर तथा थपघट गदाा आतथाक व्ययभार िढ्ने 
देम्खएमा पररषदमा प्रस्ताव पेश गनुा अगावै प्रततष्ठानले मखु्यमन्त्त्री तथा 
मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय माफा त आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालयको 
पूवा सहमतत तलनपुनेछ।    

40. िाधा अड्काउ फुकाउन े अतधकारः यो ववतनयमावली कायाान्त्वयन गदाा 
आइपने िाधा अड्काउ पररषद्ले फुकाउन सक्नछे। 
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अनसूुची 
(पररच्छेद ४ को ववतनयम ६,७, ८, ९ र १२ संग सबिम्न्त्धत) 

      कायाकारी तनदेशकको थप सवुवधा 

 
आज्ञाले, 

डा. खगेन्त्र प्रसाद सवेुदी 
प्रदेश सम्चव 

 

क्र सं. सवुवधाको प्रकार इकाइ सवुवधा 

1.  आवास सवुवधा मातसक  रु 15,000/- 

2.  
सरकारी घरको व्यवस्था नभएमा 
शरुुमा फतनाचर व्यवस्थाको लातग 

एकमिु  रु 50,000/- 

3.  
सञ्चारसवुवधा (मोवाइल, टेतलफोन, 
इन्त्टरनेट, पत्रपतत्रका, टेतलतभजन) 

मातसक रु 5,000/- 

4.  पानी, ववजलुी मातसक  रु 2,000/- 

5.  लगुा भत्ता िावषाक  रु 10,000/- 

6.  इन्त्धन मातसक तलटर ८० 

7.  मोववल तै्रमातसक तलटर ५ 

१८ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय  


