
 

 

गण्डकी प्रदेश प्रशशऺण प्रततष्ठान ऐन, २०७५ 

 (तभतत २०७७ सार काततिक भसान्तसम्भ बएका सॊशोधनहरु सभेत तभराइएको) 
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गण्डकी प्रदेश प्रशशऺण प्रततष्ठान  ऐन, २०७५ 
     प्रभाणीकयण य प्रकाशन तभतत 

२०७५।१२।२५ 

२०७५ सारको ऐन नॊ २४ 

गण्डकी प्रदेश प्रशशऺण प्रततष्ठान (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनकेो ऐन 

प्रस्तावनााः प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायी तनकाम तथा साविजतनक सॊस्थानहरुभा तनवािशचत, भनोतनत तथा  
तनमकु्त ऩदातधकायी य कभिचायीहरुको ऺभता अतबवृद्घि सम्फन्धी प्रशशऺण प्रदान गनि गण्डकी प्रदेश 
प्रशशऺण प्रततष्ठानको स्थाऩना, सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन गनिको रातग कानूनी व्मवस्था गनि वाञ् छनीम 
बएकोरे,  

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद – १ 
प्रायशम्बक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "गण्डकी प्रदेश प्रशशऺण प्रततष्ठान ऐन, २०७५” यहेको 
छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: तफषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा, – 

(क) “कामिकायी तनदेशक” बन्नारे दपा १२ को उऩदपा (२) फभोशजभ 
तनमकु्त कामिकायी तनदेशक सम्झन ुऩछि।  

(ख) “तोद्घकएको” वा “तोद्घकए फभोशजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगित फनकेो 
तनमभावरीभा तोद्घकएको वा तोद्घकए फभोशजभ सम्झन ुऩछि । 

(ग) “ऩरयषद्” बन्नारे दपा ७ फभोशजभको प्रशशऺण ऩरयषद् सम्झन ुऩछि । 

(घ) “प्रततष्ठान” बन्नारे दपा ३ फभोशजभको गण्डकी प्रदेश प्रशशऺण प्रततष्ठान 
सम्झन ुऩछि । 

(ङ) “सतभतत” बन्नारे दपा ९ फभोशजभ कामिकायी सतभतत सम्झन ुऩछि । 

(च) “सङ् गठठत सॊस्था” बन्नारे ऩचास प्रततशत वा सो बन्दा फढी शेमय वा 
जामजेथाभा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको स्वातभत्व वा तनमन्रण 
बएको सॊस्थान, कम्ऩनी, फैंक, सतभतत वा सङ् घीम कानून वा प्रदेश 
कानून फभोशजभ स्थाद्घऩत वा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायद्धाया गठठत 
आमोग, सॊस्थान, प्रातधकयण, तनगभ, फोडि, केन्र, ऩरयषद् य मस्तै 
प्रकृततका अन्म सङ् गठठत सॊस्था सम्झन ुऩछि । 

(छ)  “सॊस्थान” बन्नारे नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको स्वातभत्व वा 
तनमन्रण बएको सङ् गठठत सॊस्था वा त्मस्तो सॊस्थाको स्वातभत्व वा 
तनमन्रण बएको अन्म सॊस्था सभेत सम्झन ुऩछि । 
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(ज) “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩातरका, नगयऩातरका, उऩभहानगयऩातरका, 
भहानगयऩातरका य शजल्रा सबा सम्झन ुऩछि ।  

ऩरयच्छेद –२ 

गण्डकी प्रदेश प्रशशऺण प्रततष्ठानको स्थाऩना, उद्दशे्म य नीतत 

३. गण्डकी प्रदेश प्रशशऺण प्रततष्ठान स्थाऩना: प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायी तनकाम य सॊस्थानहरुभा  
तनवािशचत, भनोतनत तथा तनमकु्त ऩदातधकायी य कभिचायीहरुका रातग ऺभता अतबवृद्घद्ध गने सम्फन्धी 
प्रशशऺणको व्मवस्था गनि गण्डकी प्रदेश प्रशशऺण प्रततष्ठानको स्थाऩना गरयएको छ । 

४. प्रततष्ठान सङ् गठठत सॊस्था हनु:े (१) प्रततष्ठान अद्घवशच्छन्न उत्तयातधकायवारा स्वशातसत य सङ् गठठत 
सॊस्था हनुेछ। 

(२) प्रततष्ठानको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुछे । 

(३) प्रततष्ठानरे व्मशक्त सयह चर, अचर सम्ऩशत्त प्राप्त गनि, उऩबोग गनि य फेचद्घवखन वा 
अन्म कुनै द्घकतसभरे फन्दोवस्त गनि सक्नेछ । 

(४) प्रततष्ठानरे व्मशक्त सयह आफ्नो नाभफाट नातरस उजूय गनि य प्रततष्ठान उऩय ऩतन 
व्मशक्त सयह नातरस उजूय राग्न सक्नेछ । 

(५) प्रचतरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन प्रततष्ठानको आफ्नो कामि 
सञ् चारन य व्मवस्थाऩन मो ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ वा द्घवतनमभद्वाया व्मवशस्थत 
कामि प्रणारी फभोशजभ हनुेछ। 

५. प्रततष्ठानको उद्दशे्म: प्रततष्ठानको उद्देश्म देहाम फभोशजभ हनुेछ:– 

(क) प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायी य साविजतनक सॊस्थानभा तनवािशचत, 
भनोतनत तथा तनमकु्त ऩदातधकायी य कभिचायीहरुको रातग आवश्मक ऩने 
सङ् घ, प्रदेश य स्थानीम तह सञ् चारन य व्मवस्थाऩन रगामतका 
द्घवषमभा व्मवसाद्घमक ऻान, सीऩ य ऺभता अतबवृद्घद्ध गनि प्रशशऺणको 
व्मवस्था गने । 

(ख) प्रदेशको द्घवकास कामिक्रभभा सघाउ ऩरु् माउन प्रदेश सयकायको प्रशासन 
य सॊस्थानको व्मवस्थाऩन ऺेरराई सफर, सऺभ तथा प्रबावकायी 
फनाउन आवश्मक कामि गने। 

(ग) प्रशशऺणराई फढी उऩमोगी तलु्माउन तथा प्रशशऺण साभग्री तमाय गनिका 
रातग सभस्माभूरक अनसुन्धान, ऩयाभशि सेवा तथा सूचना सेवा सम्फन्धी 
कामिक्रभहरु सञ् चारन गने । 

(घ) सङ् घ, प्रदेश य स्थानीम तह सञ् चारन य व्मवस्थाऩन रगामतका 
द्घवषमभा अध्ममन अनसुन्धान गने।  

६. प्रशशऺण सम्फन्धी नीतत: प्रततष्ठानफाट सॊचारन गरयने प्रशशऺण सम्फन्धी नीतत देहामफभोशजभ हनुेछाः- 

(क) प्रशशऺण कामिक्रभराई कभिचायी प्रशासनको अतबन्न अङ्गको रुऩभा आफद्ध 
गने, 

(ख) प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह य साविजतनक सॊस्थानभा तनवािशचत, भनोतनत 
य तनमकु्त ऩदातधकायीहरुको व्मवसाद्घमक ऻान, सीऩ य ऺभता वदृ्घद्ध गने,  
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(ग) प्रशशऺण कामिक्रभराई प्रदेश सयकाय य सॊस्थानको द्घवकास कामिक्रभसॉग 
आफद्ध गने, 

(घ) प्रशशऺणराई कभिचायीको वृशत्त द्घवकाससॉग आफद्ध गने। 

ऩरयच्छेद–३ 

प्रशशऺण ऩरयषद् य कामिकायी सतभततको गठन, काभ, कतिव्म य अतधकाय 

७. प्रशशऺण ऩरयषद् गठनाः (१) प्रततष्ठानको सवोच्च तनकामको रुऩभा देहाम फभोशजभको प्रशशऺण 
ऩरयषद् यहनेछ:– 

 (क) भखु्मभन्री            – अध्मऺ 

 (ख) उऩाध्मऺ, प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग        – सदस्म 

 (ग) अध्मऺ, प्रदेश रोक सेवा आमोग                                    – सदस्म 

 (घ) भखु्मभन्रीरे तोकेको प्रदेशस्तयको द्घवश्वद्घवद्यारमको  

उऩ-कुरऩतत                                                                                          –सदस्म 

 (ङ) प्रभखु सशचव, भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामािरम      – सदस्म 

 (च) प्रदेश सयकायका सशचवहरू         – सदस्म 

 (छ) प्रदेश सयकायरे भनोतनत गयेको दईु जना भद्घहरा सद्घहत  

तीन जना                                                                                             – सदस्म 

 (ज) प्रततष्ठानका कामिकायी तनदेशक           – सदस्म सशचव 

(२) खण्ड (छ) फभोशजभका सदस्महरु भान्मता प्राप्त द्घवश्वद्घवद्यारमफाट कम्तीभा 
स्नातकोत्तय वा सो सयहको मोग्मता हातसर गयेका व्मशक्तहरु भध्मेफाट प्रदेश सयकाय, 
भशन्रऩरयषद् रे तोकेको भाऩदण्डका आधायभा छन ट गरयनेछ। 

(३) सतभततको भनोतनत सदस्महरुको ऩदावतध दईु वषिको हनुेछ । भनोतनत 
सदस्महरुराई प्रदेश सयकाय, भशन्रऩरयषद् रे तोके फभोशजभको फैठक बत्ता उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(४) ऩरयषद्को फैठक वषिभा कम्तीभा दईु ऩटक वस्नछे । 

(५) ऩरयषद्को गणऩूयक सॊख्मा तथा फैठक सम्फन्धी अन्म कामिद्घवतध ऩरयषद्   आपैरे 
तनधाियण गये फभोशजभ हनुछे ।           

८. ऩरयषद्को काभ, कतिव्म य अतधकायाः मस ऐनभा अन्मर रेशखएको काभको अततरयक्त ऩरयषद्को 
काभ, कतिव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछाः- 

(क) प्रततष्ठानफाट सञ् चारन गरयन ेप्रशशऺण तथा अनसुन्धान कामिक्रभ 
सम्फन्धी नीतत तनधाियण गने, 

(ख) प्रततष्ठानको तनमभावरी वनाउने य द्घवतनमभ स्वीकृत गने, 

(ग) प्रततष्ठानको दीघिकारीन मोजना स्वीकृत गने, 

(घ) प्रततष्ठानको वाद्घषिक कामिक्रभको प्रगतत सम्फन्धी सभीऺा एवॊ भूल्माङ्कन 
गने य वजेट स्वीकृत गने, 
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(ङ) सतभततराई आवश्मक तनदेशन ठदने । 

९. कामिकायी सतभतत गठनाः (१) प्रततष्ठानको उद्दशे्म एवॊ नीतत अनरुुऩ प्रशशऺण एवॊ अनसुन्धान 
कामिक्रभराई सवु्मवशस्थत रुऩरे सञ्चारन गनि गयाउन देहाम फभोशजभका सदस्महरु बएको 
कामिकायी सतभतत यहनेछ:- 

(क) प्रततष्ठानको कामिकायी तनदेशक                         – अध्मऺ 

(ख) सशचव, प्रशासन तथा फैठक भहाशाखा, भखु्मभन्री तथा  

भशन्रऩरयषद् को कामािरम             – सदस्म 

(ग) सशचव, आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्रारम           – सदस्म 

(घ) सशचव, आतथिक भातभरा तथा मोजना भन्रारम           – सदस्म 

(ङ) सशचव, प्रदेश रोक सेवा आमोग             – सदस्म 

(च) सशचव, प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग            – सदस्म 

(छ) कामिकायी तनदेशकरे तोकेको प्रततष्ठानको  

उऩ–कामिकायी तनदेशक               – सदस्म सशचव 

(२) सतभततरे आवश्मक देखेभा प्रतत फैठक एक जना भद्घहरा सद्घहत तीन जनाभा नफढन े
गयी द्घवशषेऻराई सतभततको फैठकभा ऩमिवेऺकको रुऩभा बाग तरनको रातग आभन्रण गनि 
सक्नेछ। 

(३) सतभततको फैठक आवश्मकतानसुाय फस्नछे । 

(४) सतभततको फैठकको गण ऩूयक सॊख्मा तथा अन्म कामिद्घवतध तोद्घकए फभोशजभ हनुछे 
। 

 

१०. सतभततको काभ, कतिव्म य अतधकायाः (१) सतभततको काभ, कतिव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछाः– 

(क) प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायी य साविजतनक सॊस्थानभा तनवािशचत, 
भनोतनत तथा तनमकु्त ऩदातधकायी य कभिचायीहरुको रातग आवश्मक ऩने 
सङ् घ, प्रदेश य स्थानीम तह सञ् चारन य व्मवस्थाऩन रगामतका 
द्घवषमभा व्मवसाद्घमक ऻान, सीऩ य ऺभता अतबवृद्घद्ध गनि प्रशशऺणको 
व्मवस्था गने, 

(ख) प्रशासकीम सभस्माहरु तथा ततनका सभाधानका उऩामहरु वायेभा सभम 
सभमभा सबा, गोष्ठी, सेतभनाय तथा सम्भेरनको आमोजना गने, 

(ग) अनसुन्धान, ऩयाभशि सेवा एवॊ सूचना सेवा सम्फन्धी कामिक्रभहरु सञ्चारन 
गने, 

(घ) अन्म प्रदेश, सङ् घीम य अन्तययाद्घिमस्तयका प्रशशऺण सॊस्थाहरुसॉग 
सम्ऩकि  याखी प्रशशऺण सम्फन्धी कामिराई स्तयोन्नतत तथा द्घवस्ततृीकयण 
गने, 
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(ड.) ऩरयषद् भापि त प्रदेश सयकायराई प्रादेशशकस्तयभा प्रशशऺण सम्फन्धी 
नीतत तजुिभा गनि याम सल्राह ठदन,े 

(च) प्रततष्ठानको प्रशशऺण तथा अनसुन्धान कामिक्रभ सम्फन्धी नीतत तजुिभा 
गने, 

(छ) ऩरयषद् भापि त प्रदेश सयकाय य सॊस्थानहरुको द्घवतबन्न ऺेरसॉग सम्फशन्धत 
प्रशशऺण कामिक्रभहरुको वीचभा सभन्वम ल्माउन प्रदेश सयकायराई 
आवश्मक याम सल्राह ठदन,े 

(ज) प्रततष्ठानको दीघिकारीन मोजना तजुिभा गने, 

(झ) प्रततष्ठानको वाद्घषिक कामिक्रभ य फजेट तमाय गने, 

(ञ) प्रततष्ठानको रातग आवश्मक कभिचायीहरुको दयफन्दी सजृना गने, 

(ट) प्रशशऺण कामिक्रभहरुको भूल्माङ्कन गने, गयाउने, 

(ठ) प्रशशऺणको ऺेरभा प्रदेश सयकाय, नेऩार सयकाय य अन्तययाद्घिम 
सॊस्थाहरुवीच सम्ऩकि  भाध्मभको रुऩभा काभ गने, 

(ड) प्रशशऺणराई कामिक्रभभूरक तथा व्मवहारयक फनाउन द्घवतबन्न ऺेरका 
अनबुवी व्मशक्तहरुको सेवा आवतधक रुऩभा आदान प्रदान गने व्मवस्था 
तभराउन,े 

(ढ) ऐन, तनमभ वा द्घवतनमभको अधीनभा यही प्रशशऺण सम्फन्धी अन्म 
आवश्मक कामि गने । 

(२) अन्तययाद्घिम स्तयका प्रशशऺण सॊस्थाहरुसॉग सम्ऩकि  याख्दा सतभततरे प्रदेश सयकाय 
भापि त नेऩार सयकायको स्वीकृतत तरन ुऩनेछ। 

(३)  प्रततष्ठानको रातग आवश्मक कभिचायीहरुको दयवन्दी सजृना गदाि प्रदेश सयकायको 
स्वीकृतत तरन ुऩनेछ। 

(४)  प्रततष्ठानको अचर सम्ऩशत्त फेचद्घवखन गनुि ऩदाि प्रदेश सयकाय भापि त नेऩार 
सयकायको स्वीकृतत तरन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद– ४ 

प्रततष्ठानका कभिचायीहरु एवॊ तनजहरुको सेवा शति सम्फन्धी व्मवस्था 

११. प्रततष्ठानका कभिचायी सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रततष्ठानभा आवश्मकतानसुाय देहाम फभोशजभका 
कभिचायी यहनेछन:्- 

(क) प्रशासकीम तथा प्राद्घवतधक, 

(ख) प्राध्माऩक तथा अनसुन्धान । 

(२) प्रदेश रोक सेवा आमोगको तसपारयसभा प्रततष्ठानका कभिचायीहरुको ऩदऩूतति गनुि 
ऩनेछ। 

(३) प्रदेश रोक सेवा आमोगको गठन बई ऩदऩूतति नबएसम्भको रातग प्रततष्ठानको कामि 
सञ् चारन गनि प्रदेश सयकायरे आवश्मक कभिचायी काजभा खटाउनेछ।   
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(४) प्रततष्ठानका कभिचायीहरुको ऩारयश्रतभक, सेवाको शति एॊव सदु्घवधा तोद्घकए फभोशजभ 
हनुेछ । 

१२. कामिकायी तनदेशक सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रततष्ठानको प्रभखुको रुऩभा एकजना कामिकायी 
तनदेशक यहनेछ।  

(२) कामिकायी तनदेशकको तनमशुक्त तोद्घकएको भाऩदण्डको आधायभा प्रदेश सयकायफाट 
हनुेछ । तय कामिकायी तनदेशकको ऩद्घहरो ऩटक तनमशुक्त नबएसम्भका रातग प्रदेश सयकायका 
सशचवहरु भध्मेफाट प्रदेश सयकायरे तोकेको सशचवरे कामिकायी तनदेशकको रुऩभा काभकाज 
गनेछ।                

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको भाऩदण्ड फनाउॉदा भान्मता प्राप्त द्घवश्वद्घवद्यारमफाट 
स्नातकोत्तय गयी कम्तीभा १० वषिको अनबुव बएका वा द्घवद्यावारयतध गयी कम्तीभा ५ वषिको 
अनबुव बएका ३५ वषि उभेय नाघेका व्मशक्तहरु भध्मेफाट कामिकायी तनदेशक तनमशुक्त गने गयी 
मोग्मता तोद्घकनछे। 

(४) तनजको ऩदावतध ऩाॉच वषिको हनुेछ य अको एक अवतधका रातग तनजराई ऩनुतनिमशुक्त 
गनि सद्घकनेछ ।  

(५) तनजको ऩदावतध सभाप्त बएभा वा ऩदावतध सभाप्त हनु ुअगावै ६५ वषि ऩगेुभा तनज 
सो ऩदभा फहार यहन सक्न ेछैनन।् 

(६) कामिऺ भताको अबाव बएभा, खयाफ आचयण गयेभा, इभान्दायीऩूविक आफ्नो ऩदीम 
कतिव्मको ऩारना नगयेभा वा फदतनमतऩूविक काभ कायफाही गयेभा प्रदेश सयकायद्धाया गठठत 
छानतफन सतभततको तसपारयसभा तनजराई प्रदेश सयकायरे ऩदभकु्त गनि सक्नछे। छानतफन 
सतभततको गठन य सनुवुाईको भ का ठदने सम्फन्धी व्मवस्था तोद्घकए फभोशजभ हनुेछ। 

१३. कामिकायी तनदेशकको काभ, कतिव्म य अतधकाय: (१) कामिकायी तनदेशकको काभ, कतिव्म य 
अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुछेाः- 

(क) ऩरयषद् तथा सतभततको तनणिम एॊव तनदेशनहरु कामािन्वमन गयाउन,े 

(ख) प्रततष्ठानको दीघिकारीन मोजना य वाद्घषिक कामिक्रभ तथा फजेट सतभतत 
भापि त ऩरयषद्भा स्वीकृततको रातग ऩेश गने, 

(ग) ऩरयषद् फाट स्वीकृत प्रततष्ठानको दीघिकारीन मोजना य वाद्घषिक 
कामिक्रभको कामािन्वमन गने, 

(घ) प्रततष्ठानका प्रगतत द्घववयणहरु सभम सभमभा सतभतत सभऺ प्रस्ततु गने, 

गयाउने, 

(ङ) प्रततष्ठानको प्रशशऺण कामिक्रभको आन्तरयक भूल्माङ्कन गने, गयाउने, 

(च) याद्घिम तथा अन्तययाद्घिम सॊस्थाहरुसॉग अनफुशन्धत कामिक्रभ तथा अन्म 
सहमोग सम्फन्धभा सम्फशन्धत ऩऺसॉग आवश्मक छरपर गयी सतभततभा 
स्वीकृततका रातग ऩेश गने, गयाउन,े 

(छ) प्रततष्ठान सम्फन्धी अन्म कामिहरु गने, गयाउन े। 

(२) कामिकायी तनदेशकको अन्म काभ, कतिव्म य अतधकाय तोद्घकए फभोशजभ हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद –५ 

कोष,  द्घहसाफ य रेखाऩयीऺण 

१४. प्रततष्ठानको कोष: (१) प्रततष्ठानको आफ्नो एउटा छुटै कोष हनुेछ । 

(२) प्रततष्ठानको कोषभा देहाम फभोशजभका यकभ यहनेछन:्- 

(क) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे अनदुान यकभ, 

(ख) कुनै द्घवदेशी सयकाय य अन्तयािद्घिम सङ् घ सॊस्थाहरुफाट प्राप्त हनुे यकभ, 

(ग) ऩयाभशि सेवा, प्रशशऺण एवॊ अनसुन्धान कामि गये वाऩत प्राप्त हनुे यकभ, 

(घ) अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त हनु ेयकभ । 

(३) अन्तयािद्घिम सङ् घ सॊस्थाहरुफाट सहमोग प्राप्त गदाि प्रदेश सयकाय भापि त नेऩार 
सयकायको स्वीकृतत तरन ुऩनेछ। 

(४) कोषको सवै यकभ नेऩारको कुनै वाशणज्म फैंकभा जम्भा गरयनेछ । 

(५) प्रततष्ठानको आफ्नो उद्दशे्म अनरुुऩको कामि गनिको रातग चाद्घहने खचि उऩदपा (१) 
फभोशजभको कोषवाट व्महोरयने छ । 

१५. द्घहसाफ याख्न े तरयका: प्रततष्ठानको आम्दानी य खचिको द्घहसाफ भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट 
स्वीकृत ढाॉचा य तरयका फभोशजभ याशखनेछ । 

१६. रेखाऩयीऺण: (१) प्रततष्ठानको द्घहसाफको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩरयऺकफाट हनुेछ। 

(२) प्रततष्ठानको रेखाऩयीऺण सम्फन्धी अन्म कुया तोद्घकए फभोशजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद –६ 

प्रशशऺण ऩद्धतत,  प्रशशऺण साभग्री एवॊ ऩाठ्यक्रभ 

१७. प्रशशऺण ऩद्धतत तनधाियण गने: (१) प्रततष्ठानरे आफ्नो उद्दशे्म प्रातप्तका रातग प्रशशऺणको ऩाठ्यक्रभ, 
ऩद्धतत, साभग्री तथा कामिक्रभ तनधाियण गनि सभम सभमभा सवेऺण गनि सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गरयएको सवेऺणको आधायभा प्रततष्ठानरे प्रशशऺणको 
ऩाठ्यक्रभ, ऩद्धतत, साभग्री तथा कामिक्रभ तनधाियण गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको ऩाठ्यक्रभ तथा कामिक्रभ ऩरयषद् फाट स्वीकृत गयाउन ु
ऩनेछ ।  

१८. अन्म प्रशशऺण कामिक्रभको भूल्माङ्कन: (१) प्रततष्ठानरे प्रदेश सयकाय अन्तगितका अन्म तनकामफाट 
सञ् चातरत प्रशशऺण कामिक्रभहरुको सभम सभमभा भूल्माङ्कन गनि सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गरयएको भूल्माङ्कनको आधायभा प्रततष्ठानरे प्रशशऺण 
कामिक्रभभा आवश्मकतानसुाय सॊशोधन वा ऩरयवतिन गनि ऩरयषद् भापि त प्रदेश सयकायराई सझुाव 
ठदन सक्नेछ । 

१९. प्रशशऺण ऩद्धतताः प्रशशऺाथीहरुको सभूह तथा द्घवषमको प्रकृतत हेयी उऩमोगी एवॊ प्रबावकायी 
आधतुनक प्रशशऺण प्रद्घवतधहरु प्रशशऺण कामिक्रभभा प्रमोग गरयनेछ । 
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२०. प्रशशऺण साभग्री: प्रततष्ठानको प्रशशऺण कामिक्रभहरुको रातग प्रदेशको आतथिक, साभाशजक, 
साॉस्कृततक, याजनैततक ऩरयप्रके्ष्मभा भेर खाने य सैद्धाशन्तक दृद्घिकोणफाट उऩोमोगी हनुे प्रशशऺण 
साभग्रीहरुको व्मवस्था गरयनछे । 

२१. ऩाठ्मक्रभाः प्रशशऺण कामिक्रभराई फढी परदामी एवॊ प्रबावकायी फनाउन ऩाठ्यक्रभभा सैद्धाशन्तक 
एवॊ व्मवहारयक दवैु ऩऺभा जोड ठदइनेछ । 

ऩरयच्छेद –७ 

द्घवद्घवध 

२२. प्रततवेदन ऩेश गनुिऩने: प्रततष्ठानरे प्रत्मेक वषि प्रततष्ठानको द्घक्रमाकराऩ सम्फन्धी प्रततवेदन प्रदेश 
सयकाय सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ । 

२३. अतधकाय प्रत्मामोजनाः सतभततरे मो ऐन फभोशजभ आपूरे ऩाएको अतधकायभध्मे सवै वा केही 
अतधकाय प्रततष्ठानको कामिकायी तनदेशक वा अन्म कुनै कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नछे। 
कामिकायी तनदेशकरे ऐन तनमभ अन्तगित आपूरे ऩाएको अतधकाय भध्मे सवै वा केही अतधकाय 
प्रततष्ठानको उऩ–कामिकायी तनदेशक वा अन्म कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

२४. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकि : (१) प्रततष्ठानरे भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामािरम भापि त प्रदेश 
सयकायसॉग सम्ऩकि  याख्न ुऩनेछ । 

(२) प्रततष्ठानरे प्रदेश सयकायका आफ्नो काभसॉग भेर खाने सॊस्था तथा प्रशशऺण केन्रसॉग 
आवश्मक सम्ऩकि  य सभन्वम गनि सक्नेछ। 

२५. तनमभ तथा द्घवतनमभ वनाउनाेः (१) मस ऐनको उद्देश्म कामािन्वमन गनिको रातग ऩरयषद्रे 
आवश्मक तनमभहरु फनाउन सक्नेछ । त्मस्तो तनमभ प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गये ऩतछ राग ु
हनुेछ । 

(२) प्रततष्ठानको अन्म आवश्मक काभ कायफाहीको रातग उऩदपा (१) अन्तगित फनेको 
तनमभावरीको अधीनभा यही सतभततरे आवश्मक द्घवतनमभ फनाउन सक्नछे य त्मस्तो द्घवतनमभ 
ऩरयषद् फाट स्वीकृत बएऩतछ राग ुहनुेछ । 

 


