
प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना िथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८ 

प्रदेश र स्थानीर् िहका कार्ायलर् िथा अन्र् तनकार्हरुमा कार्यरि पदातिकारी र कमयचारीहरुको 
क्षमिा अतिवदृ्धीका लाति कार्यक्रम सञ्चालन िनय एक प्रशशक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना िनय 
बाञ्छनीर् िएकोले, 
लशुबबनी प्रदेश सरकारले देहार्को आदेश जारी िरेको छ। 

पररच्छेद-1 

प्रारशबिक 

(1) संशक्षप्त नाम र प्रारबिः र्स आदेशको नाम " प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना िथा 
कार्यसञ्चालन) आदेश207८" रहेको छ। 

(2) र्ो आदेश िरुुन्ि प्रारबि हनुेछ । 

 

(2) पररिाषाः ववषर् वा प्रसंिले अको अथय नलािेमा र्स आदेशमा,- 

(क) "कार्यकारी तनदेशक" िन्नाले दफा ८ बमोशजमको कार्यकारी तनदेशक 
सबझन ुपछय । 

(ख) "पररषद्" िन्नाले दफा ५ बमोशजमको प्रशशक्षण पररषद् सबझन ुपछय । 

(ि) "प्रतिष्ठान" िन्नाले दफा 3 बमोशजमको प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठान सबझन ु
पछय । 

(घ) "तनकार्" िन्नाले प्रदेश कानून बमोशजम स्थापना िएको प्रदेश सरकारको 
स्वातमत्व वा तनर्न्रणको संिठिि संस्था वा त्र्स्िो संस्थाको स्वातमत्व 
वा तनर्न्रण िएको अन्र् संस्था समेिलाई सबझन ुपछय । 

(ङ) "स्थानीर् िह" िन्नाले िाउँपातलका, निरपातलका, उपमहानिरपातलका, 
महानिरपातलका र शजल्ला सिालाई सबझन ुपछय । 

 

पररच्छेद-2 

प्रशशक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र उद्दशे्र्  

 

(3) प्रशशक्षण प्रतिष्ठानको स्थापनाः(1) प्रदेश र स्थानीर् िहका कार्ायलर् िथा अन्र् तनकार्मा 
कार्यरि पदातिकारी र कमयचारीहरुको क्षमिा अतिवदृ्धीका लाति कार्यक्रम सञ्चालन िनय एक 
प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना िररनेछ। 

(2) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ। 

(3) प्रतिष्ठानको कार्ायलर् प्रदेश सरकारले िोकेको स्थानमा रहनेछ। 



 
(4)प्रतिष्ठानको उद्दशे्र्ः प्रतिष्ठानको उदे्दश्र् देहार् बमोशजम हनुेछः- 

(क) प्रदेश र स्थानीर् िहका पदातिकारी र कमयचारीहरुको पदीर् शजबमेवारी 
िथा व्र्वसावर्क दक्षिा अतिवदृ्धीका लाति आवश्र्क पने ववषर्मा 
प्रशशक्षणको व्र्वस्था िने, 

(ख) प्रदेश र स्थानीर् िहका कमयचारीहरुको सेवा प्रवेश र सेवाकालीन 
िातलमको सञ्चालन र व्र्वस्थापन िने, 

(ि) प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहको प्रशासतनक एवं व्र्वसावर्क क्षमिालाई 
थप सबल, सक्षम िथा प्रिावकारी बनाउन आवश्र्क कार्यक्रम सञ्चालन 
िने, 

(घ) प्रशशक्षणलाई थप प्रिावकारी िलु्र्ाउन प्रशशक्षण सामग्री िर्ार िने 
लिार्ि अन्र् आवश्र्क अनसुन्िान, परामशय सेवा िथा सूचना सेवा 
सबबन्िी कार्यक्रमहरु सञ्चालन िने, 

(ङ) प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहको व्र्वस्थापकीर् क्षमिा ववकास लिार्िका 
ववषर्मा अध्र्र्न अनसुन्िान िरी सझुाव ठदने । 

 

 

पररच्छेद-3 

प्रशशक्षण पररषद्को ििन, काम, कियव्र् र अतिकार 

 

(5) प्रशशक्षण पररषदको ििनः(1) प्रतिष्ठानको सवोच्च तनकार्को रुपमा देहार् बमोशजमका 
पदातिकारी र सदस्र् रहेको एक पररषद् रहनेछः- 

(क) मखु्र्मन्री - अध्र्क्ष 

(ख) प्रमखु सशचव        - सदस्र् 

(ि) सशचव, मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को कार्ायलर्                    -सदस्र् 

(घ) सशचव, आतथयक मातमला िथा सहकारी मन्रालर्           - सदस्र् 

(ङ)   स्थानीर् िहका प्रमखु, उप-प्रमखु,अध्र्क्ष वा उपाध्र्क्ष मध्रे्बाट  

मखु्र्मन्रीले मनोतनि िरेका दईु जना मवहला सवहि चार जना        -सदस्र् 

(च) मखु्र्मन्रीले मनोतनि िरेका एकजना मवहला सवहिदईुजना ववषर्-ववज्ञ  - सदस्र् 

(छ) प्रतिष्ठानका कार्यकारी तनदेशक                            - सदस्र्-सशचव 

  



  (2) उपदफा (1) को खण्ड (च) बमोशजमका ववज्ञ सदस्र्ले मान्र्िा प्राप्त 
ववश्वववद्यालर्बाट कबिीमा स्नािकोत्तर वा सो सरहको र्ोग्र्िा हातसल िरेको र कानून, 
जनप्रशासन, व्र्वस्थापन, इशन्जतनर्ररङ्ग, लेखा, राजस्व, ववज्ञान िथा प्रववति, कला, सावहत्र् वा 
समाजशास्त्रको क्षेरमा कशबिमा दश वषय काम िरेको हनुपुनेछ। 

  (3) पररषद्का मनोतनि सदस्र्हरुको पदावति दईु वषयको हनुेछ। 

  (4)पररषद्का ववज्ञ सदस्र्हरुको पदावति चार वषयको हनुेछ र तनजहरुले पाउने सवुविा 
प्रदेश सरकारले िोके बमोशजम हनुेछ। 

 

(६) पररषद्को बैिक: (1) पररषद्को बैिक वषयमा कशबिमा दईुपटक बस्नेछ।  

(2) पररषद्को बैिक अध्र्क्षले िोकेको तमति, समर् र स्थानमा बस्नेछ। 

(3) पररषद्का सदस्र् सशचवले अध्र्क्षको तनदेशन बमोशजम बैिक बस्ने सूचना र 
बैिकको कार्यसूची बैिक बस्न ुिन्दा कबिीमा िीन ठदन अिातड सदस्र्हरूलाई ठदन ुपनेछ। 

(4) बैिकको अध्र्क्षिा पररषदको अध्र्क्षले िनेछ 

(5) बैिकको तनणयर् अध्र्क्षले प्रमाशणि िनेछ। 

(6) पररषदको बैिक सबबन्िी अन्र् कार्यववति पररषद आफैले तनिायरण िरे बमोशजम 
हनुेछ। 

(७)पररषद्को बैिकमा सहिािीहरुले प्रचतलि कानून बमोशजम बैिक ित्ता िथा अन्र् 
सवुविा पाउनेछन।् 

 

(7) पररषद्को काम, कियव्र् र अतिकारः र्स आदेशमा अन्र्र लेशखएदेशख बाहेक पररषद्को 
अन्र् काम, कियव्र् र अतिकार देहार्बमोशजम हनुेछः- 

(क) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन िररने प्रशशक्षण िथा अनसुन्िान कार्यक्रम सबबन्िी नीति तनिायरण िने, 
(ख) प्रतिष्ठानकोिातलम िथा अन्र् कार्य सञ्चालन सबबन्िी कार्यववति र तनदेशशका  बनाउन,े 
(ि) प्रतिष्ठानको दीघयकातलन र्ोजना स्वीकृि िने।  

(घ) प्रतिष्ठानको वावषयक कार्यक्रम स्वीकृि िने िथा सो को प्रिति सबबन्िी समीक्षा एवं मूल्र्ांकन 
िने, 

(ङ) प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम स्वीकृि िने, 
(च) कार्यकारी सतमति र कार्यकारी तनदेशकलाई आवश्र्क तनदेशन ठदने। 

  



पररच्छेद-४ 

प्रतिष्ठानको जनशशि व्र्वस्था 
 

(8)कार्यकारी तनदेशकको तनर्शुि र सेवाको शिय:(१)प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानमा एककार्यकारीतनदेशक 
तनर्शुि िनेछ। 

(२) कार्यकारी तनदेशक प्रतिष्ठानमा पूरा समर् काम िने प्रमखु प्रशासकीर् पदातिकारी हनुेछ। 

(3) कार्यकारी तनदेशकले तनर्शुि िएको िीस ठदन तिर प्रदेशका प्रमखु सशचवसँि कार्य सबपादन 
सबझौिा िनुय पनेछ र त्र्स्िो सबझौिामा तनजको पदाविीमा सबपन्न िनुयपने कार्यहरुको वववरण समिे 
उल्लेख हनुछे। 

(4)प्रतिष्ठानको काम, कारबाही िथा कार्य प्रितिकासबबन्िमा कार्यकारी तनदेशकप्रदेश सरकारप्रति 
जवाफदेही हनुेछ। 

(5)प्रदेश सरकारले आवश्र्किा अनसुार कार्यकारी तनदेशकलाई सहर्ोि िनय प्रतिष्ठानमा अतिकृि 
नवौँ िह सरहको एक उपतनदेशक तनर्िुी िनय सक्नछे । 

(6)कार्यकारी तनदेशक र उपतनदेशकको पदावति तनर्शुि िएको तमतिले चार वषयको हनुेछ। 

(7)कार्यकारी तनदेशक वा उपतनदेशकको काम सन्िोषजनक निएमा प्रदेश सरकारले तनजलाई 
जनुसकैु बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ। 

(8) कार्यकारी तनदेशकको मातसक पाररश्रतमक र अन्र् सेवा सवुविा अनसूुची-१ बमोशजम हनुेछ। 

(९) कार्यकारी तनदेशक र उपतनदेशकले प्रदेश सरकारका तनजामति कमयचारी सरह ववदा 
पाउनेछन।् 

(१०) कार्यकारी तनदेशकको ववदा र भ्रमण आदेश प्रमखु सशचवले शस्वकृि िनेछ। 

(9) कार्यकारी तनदेशक र उपतनदेशकको र्ोग्र्िा िथा पद ररि हनुे अवस्थाः-(1) देहार्को र्ोग्र्िा 
पिेुको कुनै नेपाली नािररकलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी तनदेशक वा उपतनदेशकमा तनर्शुि िनय सवकनेछः- 

(क) पैंतिस वषय उमेर परुा िई ६५ बषय उमेर परुा ननाघेको। 

(ख) कशबिमा दश वषय कानून, जनप्रशासन, ववकास प्रशासन, व्र्वस्थापन, इशन्जतनर्ररङ, लेखा, 
राजस्व, ववज्ञान िथा प्रववति, कला िथा सावहत्र् वा समाजशास्त्रको क्षरेमा तनरन्िर 
अनसुन्िान वा काम िरेको, िर उपतनदेशकको हकमा कबिीमा पाँच वषय काम िरेको 
अनिुव िएको, 

(ि) खण्ड (ख) मा उल्लेख िएका ववषर्माकबिीमा स्नािकोत्तर उपाति हातसल िरेको, 
(घ) नैतिक पिन देशखने फौजदारी कसूरमा सजार् नपाएको, 
(ङ) प्रचतलि कानून बमोशजम दामासाहीको अवस्थामानरहेको। 

(2) देहार्को अवस्थामा कार्यकारी तनदेशक र उपतनदेशकको पद स्विः ररि हनुेछ : 
(क) तनजले आफ्नो पदबाट राजीनामा ठदएमा,  
(ख) तनजको पदावति पूरा िएमा, 



(ि) प्रदेश सरकारले तनजलाई पदबाट हटाएमा,  
(घ) उपदफा (1) बमोशजमको र्ोग्र्िा नरहेमा, 
(ङ) तनजको मतृ्र् ुिएमा।  

 

(10) कार्यकारी तनदेशकको काम, कियव्र् र अतिकारः- (1) कार्यकारी तनदेशकको काम, कियव्र् र 
अतिकार देहार् बमोशजम हनुछेः- 

(क)  पररषदको तनणयर् एवं तनदेशनहरु कार्ायन्वर्न िने, िराउने, 
(ख) प्रतिष्ठानको दीघयकालीन र्ोजना र वावषयक कार्यक्रम िथा बजेट स्वीकृतिको लाति पररषद् 

समक्ष पेश िने, 
(ि) प्रतिष्ठानको स्वीकृि दीघयकालीन र्ोजना र वावषयक कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न िने। 

(घ) प्रतिष्ठानका प्रिति वववरणहरु समर् समर्मा पररषद्समक्ष प्रस्ििु िने, 
(ङ) प्रतिष्ठानको कार्यकारी तनदेशकको रुपमा दैतनक कार्यसञ्चालन िने, 
(च) प्रतिष्ठानको लेखा उत्तरदार्ी अतिकृिको रुपमा काम िने, 
(छ) प्रतिष्ठानको प्रशशक्षण कार्यक्रमको आन्िररक मूल्र्ांकन िने, िराउने, 
(ज) प्रतिष्ठानले संचालन िने प्रशशक्षणको पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, वावषयक कार्यिातलका, राविर् िथा 

अन्िरराविर् संस्थाहरुसँि अनबुशन्िि कार्यक्रम िथा अन्र् सहर्ोि सबबन्िमा सबबशन्िि 
पक्षसँि आवश्र्क छलफल िरी प्रशशक्षण पररषद् समक्ष स्वीकृतिका लाति पेश िने, 

(झ) प्रशशक्षणको पद्धति, पाठ्यक्रम, सामग्री िथा कार्यक्रम तनिायरण िनय आवश्र्किा अनसुार 
सवेक्षण िने ।  

(ञ) प्रतिष्ठानमा प्रशशक्षण सबबन्िी कार्य िने, 
(ट) प्रतिष्ठानमा कार्यरि कमयचारीहरुको कामको सपुररवेक्षण िरी आवश्र्क तनदेशन ठदने, 
(ि) प्रतिष्ठान सबबन्िी अन्र् कार्यहरु िने, िराउने। 

(2) कार्यकारी तनदेशकको अन्र् काम, कियव्र् र अतिकार तनदेशशकामा िोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

(11) प्रतिष्ठानका कमयचारी सबबन्िी व्र्वस्थाः- (1) प्रतिष्ठानमा आवश्र्किानसुार देहार् बमोशजमका 
कमयचारी रहनेछन।् 

(क) प्राध्र्ापन िथा अनसुन्िान 

(ख) प्रशासकीर् िथा प्राववतिक 

 (2) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजमका कमयचारीहरु प्रतिष्ठानले सेवा करारमा िनाय िनय 
सक्नेछ। 

(3) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमका कमयचारीहरु प्रदेश सरकारले खटाउनछे। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम प्रतिष्ठानमा रहने कमयचारीको पद र सङ्खख्र्ा प्रदेश सरकारले स्वीकृि 
िरेबमोशजम हनुेछ ।  



(5) प्रतिष्ठानका कमयचारीहरुको सेवा, सवुविा समान िहको प्रदेश सरकारको कमयचारी सरह 
हनुेछ, 
(६) प्रतिष्ठानका उप तनदेशक र अन्र् कमयचारीहरुको ववदा र भ्रमण आदेश कार्यकारी तनदेशकले 
स्वीकृि िनेछ ।  

(७) प्रतिष्ठानका कार्यकारी तनदेशकको ववदा र भ्रमण आदेश प्रमखु सशचवले स्वीकृि िनेछ। 
     

                             पररच्छेद-५ 

प्रतिष्ठानको कोष र लेखा 
 

(12) प्रतिष्ठानको कोषः- (1) प्रतिष्ठानको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र प्रतिष्ठानको कोषमा देहार् 
बमोशजमका रकम रहनेछन।् 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर्िहबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम। 

(ख) कुनै ववदेशी सरकार र अन्िरायविर् संघ संस्थाहरु वा व्र्शिबाट सहर्ोि 
स्वरुप प्राप्त हनुे रकम। 

(ि) कुनै व्र्शि वा संस्थाबाट दान, दािव्र्, चन्दा स्वरुप प्राप्त हनुे रकम। 

(घ) परामशय सेवा, प्रशशक्षण एवं अनसुन्िान कार्य िरे वापि प्राप्त हनुे रकम। 

(ङ) अन्र् कुनै स्रोिबाट प्राप्त हनु ेरकम 

(२)उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको रकम प्राप्त िनुयअशघ प्रतिष्ठानले प्रदेश 
सरकार माफय ि नेपाल सरकारको स्वीकृति तलनपुनेछ। 

(३) प्रतिष्ठानको कोषमा प्राप्त हनुे रकम प्रचतलि कानून बमोशजम इजाजि प्राप्त 
कुनवैाशणज्र् बैंकमा प्रतिष्ठानको नाममा खािा खोली जबमा िनुय पनेछ। 

(४) प्रतिष्ठानको नामबाट िररने सबै खचय उपदफा (१) बमोशजमको कोषबाट 
व्र्होररनेछ। 

(५) प्रतिष्ठानलाई जनु कार्यक्रम वा प्रर्ोजनका लाति रकम प्राप्त िएको हो सो रकम 
सोही कार्यक्रम वा प्रर्ोजनका लाति खचय िनुय पनेछ।  

(६) प्रतिष्ठानको कोषको खािा कार्यकारी तनदेशक वा तनजलेिोकेको प्रतिष्ठानको अतिकृि 
कमयचारी र आतथयक प्रशासन शाखाको प्रमखुको हस्िाक्षरबाट सञ्चालन हनुेछ। 

(७) प्रतिष्ठानको कोषको सञ्चालन सबबन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रचतलि कानून बमोशजम 
हनुेछ। 

 

(13) लेखा र लेखापरीक्षणः-(१) प्रतिष्ठानको आर् व्र्र्को लेखा महालेखा पररक्षकले िोकेको ढाँचा 
बमोशजम राख् न ुपनेछ।  

(२) प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारले अपनाए बमोशजम आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कार्म िनुय पनेछ। 



(3) प्रतिष्ठानको आन्िररक लेखा पररक्षण प्रदेश लेखा तनर्न्रकको कार्ायलर्बाट हनुछे। 

(4) प्रतिष्ठानको अशन्िम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनुेछ। 

(5) प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको आर् व्र्र्को लेखा ित्सबबन्िी कािजाि र निदी, शजन्सीको 
वववरण जनुसकैु बखि जाँच्न वा जाँच्न लिाउन सक्नेछ। 

 

 

   पररच्छेद-६ 

   ववववि 

 

(14) पाठ्यक्रमः-(1) प्रतिष्ठानले प्रशशक्षण कार्यक्रमका लाति आवश्र्क र सान्दतियक प्रशशक्षण पाठ्यक्रम 
िर्ार िनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम िर्ार िररएको पाठ्यक्रम पररषदबाट स्वीकृि िराउन ुपनेछ। 

     (3) प्रशशक्षाथीहरुको समूह िथा ववषर्को प्रकृति हेरी उपर्ोिी एवं प्रिावकारी पद्धिी अवलबबन 
िनुयपनेछ। 

(4)प्रतिष्ठानको प्रशशक्षणकोलाति उपर्ोिी हनुे उपर्िु प्रशशक्षण सामग्रीहरुको व्र्वस्था िररनेछ। 

 

(15) अन्र् प्रशशक्षण कार्यक्रमको मूल्र्ाङ्कनः-(1) प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकार अन्िियिका तनकार्बाट 
संचातलि प्रशशक्षण कार्यक्रमहरुको समर् समर्मा मूल्र्ांकन िनय सक्नछे। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम िररएको मूल्र्ांकनको आिारमा प्रतिष्ठानले प्रशशक्षण कार्यक्रममा 
आवश्र्किानसुार संशोिन वा पररवियन िनय कार्यकारी सतमति माफय ि प्रदेश सरकारलाई सझुाव 
ठदन सक्नेछ। 

 

(16) अतिकार प्रत्र्ार्ोजनः- (१) पररषद्लेआफूलाई प्राप्त अतिकार मध्र्े आवश्र्किा अनसुार केही  
अतिकार कार्यकारी तनदेशकलाई प्रत्र्ार्ोजन िनय सक्नेछ।  

(२) कार्यकारी तनदेशकले आफूमा अन्ितनयवहि कुनै अतिकार प्रतिष्ठानका उपतनदेशक िथा 
अन्र् कुनै अतिकृि कमयचारीलाई प्रत्र्ार्ोजन िनय सक्नेछ। 

 

(17) वावषयक प्रतिवेदन पेश िनेः- (१) प्रतिष्ठानले िोवकए बमोशजमको वववरण खलुाई प्रत्र्के वषय आफूले 
सबपादन िरेको कामको वावषयक प्रतिवदेन प्रदेश सरकार समक्ष पेश िनुय पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रतिवदेनमा अन्र् कुराको अतिररि प्रतिष्ठानको वावषयक नीति, 

र्ोजना र प्रतिष्ठानबाट एक आतथयक वषयमा िएका प्रमखु कार्यर कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नको 
शस्थति र त्र्सको उपलब्िी िथा लािि र प्रतिष्ठानबाट िएको वावषयक खचयको वववरण उल्लेख 
िनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको प्रतिवदेन मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को कार्ायलर्को 
स्वीकृति तलईप्रतिष्ठानले सावयजतनक िनेछ। 



 

(18) प्रदेश सरकारसँि सबपकय ः-(१) प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारसँि सबपकय  राख्दा मखु्र्मन्री िथा 
मशन्रपररषद्को कार्ायलर् माफय ि राख्न ुपनेछ।  

(2)प्रतिष्ठानले अन्िरायविर् स्िरका प्रशशक्षण संस्थाहरुसँि सबपकय  राख्दा मखु्र्मन्री िथा 
मशन्रपररषद्को कार्ायलर् माफय ि नेपाल सरकारको स्वीकृति तलन ुपनेछ। 

 

(19) सपथ ग्रहणः- प्रतिष्ठानको कार्यकारी तनदेशकले आफ्नो कार्यिार सबहाल्न ु अशघ मखु्र्मन्री वा 
तनजले िोकेको प्रदेश सरकारको मन्री समक्ष अनसुचुी २ मा िोवकए बमोशजमको सपथ तलनपुनेछ। 

 

(20) कार्यववति/तनदेशशका बनाउने अतिकारः- र्ो आदेश कार्ायन्वर्न िनय पररषद्ले आवश्र्क 
कार्यववति/तनदेशशका बनाउन सक्नेछ र त्र्स्िो कार्यववति/तनदेशशका प्रदेश सरकारबाट स्वीकृि िएपतछ 
लाि ुहनुेछ। 

 

(२१) खारेजी र बचाउः(1) प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठान (ििन िथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज 
िररएको छ। 

  (2) प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठान ववतनर्मावली 2077 खारेज िररएको छ ।  

        (३) उपदफा (१) वमोशजमको आदेश र ववतनर्मावली वमोशजम ििीि प्रदेश प्रशशक्षण 
प्रतिष्ठानको सबपशत्त र दावर्त्व र्स आदेश वमोशजम स्थापना िएको प्रतिष्ठानमा सनेछ । 
  



अनसूुची १ 

(दफा ८ संि सबबशन्िि) 
कार्यकारी तनदेशकको सेवा सवुविा सबबन्िी 

क्र सं सेवा, सवुविाको प्रकार इकाइ सेवा, सवुविा 
१ पाररश्रतमक मातसक रु 50,600। 

२ आवास सवुविा मातसक रु 15,000। 
३ सरकारी घरको व्र्वस्था निएमा शरुुमा 

फतनयचर व्र्वस्थाको लाति 

एकमषु्ट रु 50,000। 

४ संचार सवुविा (मोबाइल, टेतलफोन, 
इन्टरनेट, परपतरका, टेतलतिजन) 

मातसक रु 5,000। 

५ पानी, तबजलुी मातसक रु 2,000। 

६ लिुा ित्ता बावषयक रु 10,000। 
७ इन्िन मातसक तलटर 80 
८ मोववल रैमातसक तलटर 5 
९ भ्रमण ित्ता (स्वदेश) दैतनक 2,000। 
10 भ्रमण ित्ता (ववदेश) दैतनक $175 

 

 

  



अनसूुची २ 

(दफा १९ संि सबबशन्िि) 
  

पद िथा िोपतनर्िाको शपथको ढाचँा 
म................................................. नेपालको राजकीर् सत्ता र सावयिौमसत्ता नेपाली जनिामा 

तनवहि रहेको नेपालको संवविानप्रति पूणय बफादार रही सत्र् तनष्ठापूवयक ईश्वरको/देश र जनिाको 
नाममा शपथ तलन्छु वक कार्यकारी तनदेशक पदको शजबमेवारी बहन िदाय प्रचतलि कानूनको पालना 
िरी मलुकु र जनिाको िलो शचिाई कसैको डर नमानी, पक्षपाि निरी, पूवायग्रह वा खराब िावना 
नतलई इमान्दाररिाका साथ िनेछु र आफ्नो कियव्र्को पालनाको तसलतसलामा आफूलाई जानकारीमा 
आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जनुसकैु अवस्थामा पतन प्रचतलि कानूनको पालना िदाय 
बाहेक अरु अवस्थामा कुन ैवकतसमबाट पतन प्रकट वा सङे्कि िने छैन ।  

 

सही : ..................................... 

नाम, थर : .............................. 
पद :................................ 
दसिखि : ............................. 

 
 

 

 


