प्रदे श राजपत्र

प्रदे श नं . दुई, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड५) जनकपुरधाम,नेपाल, असार २१ गते,207८ साल (अततररक्ताङ्क १

भाग २

प्रदे श सर का र
मु ख्यम न्त्त्री तथा म शन्त्त्र परर षद्को कायाा ल य

प्रदे श अनुसन्त्धान तथा प्रशशक्षण केन्त्र ( स्थापना तथा काया सञ्चालन) आदे श, 207८
प्रस्तावनााः प्रदे श तथा स्थानीय तहका तनवााशित, मनोनीत वा तनयुक्त पदातधकारी, सदस्य, प्रदे श सरकार
अन्त्तगात स्थापपत सं स्थान तथा सं गठित सं स्थामा कायारत कमािारीको क्षमता

अतभवृपि गना प्रदे श

अनुसन्त्धान तथा प्रशशक्षण केन्त्रको स्थापना गरी सुव्यवशस्थत पलपले सञ्चालन गना प्रदे श सरकारले
दे हायको आदे श जारी गरे को छ ।
1. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यो आदे शको नाम "प्रदे श अनुसन्त्धान तथा प्रशशक्षण केन्त्र ( स्थापना
तथा काया सञ्चालन) आदे श, 207८" रहे को छ ।
(2) यो आदे श प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशन भएको तमततदे शख प्रारम्भ हुनेछ ।
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2. पररभाषााः

पवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस आदे शमा,-

(क) " कायाकारी तनदे शक " भन्नाले दफा 13 बमोशजम तनयुक्त भएको केन्त्रको कायाकारी
तनदे शक सम्झनु पछा ।
(ख) " केन्त्र" भन्नाले दफा ३ बमोशजमको

प्रदे श अनुसन्त्धान तथा प्रशशक्षण केन्त्र सम्झनु

पछा ।
(ग)

"तोपकए" वा " तोपकए बमोशजम " भन्नाले यस आदे श अन्त्तगात बनेको पवतनयममा
तोपकए वा तोपकए बमोशजम सम्झनु पछा ।

(घ) "तनदे श क सतमतत " भन्नाले दफा ७ बमोशजमको

तनदे शक सतमतत सम्झनुपछा

(ङ) "प्रदे श" भन्नाले प्रदे श नं २, सम्झनु पछा ।
(ि) "मन्त्त्रालय" भन्नाले मुख्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय सम्झनु पछा ।
(छ) " सरकारी सं स्थान" भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारको स्वातमत्व वा तनयन्त्त्रण
भएको सं गठित सं स्था वा त्यस्तो सं स्थाको स्वातमत्व वा तनयन्त्त्रण भएको अन्त्य सं स्था
सम्झनु पछा ।
(ज) "सं गठित सं स्था " भन्नाले पिास प्रततशत वा सोभन्त्दा ब ी शेयर वा जायजेथामा नेपाल
सरकार वा प्रदे श सरकारको स्वातमत्व वा तनयन्त्त्रण भएको सं स्थान , कम्पनी , बैंक,
पररषद् वा सं घीय कानून वा प्रदे श कानून बमोशजम स्थापपत वा नेपाल सरकार वा
प्रदे श सरकारद्वारा गठित आयोग, सं स्थान , प्रततष्ठान , तनगम , वोडा , केन्त्र, पररषद् र यस्तै
प्रकृततका अन्त्य सं गठित सं स्था सम्नु पछा ।
(झ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपातलका र नगरपातलका सम्झनु पछा र सो शब्दले
उपमहानगरपातलका र महानगरपातलकालाई समेत जनाउँछ ।
3. प्रदे श अनुसन्त्धान तथा प्रशशक्षण केन्त्रको स्थापनााः (1) प्रदे श तथा स्थानीय तहका तनवााशित,मनोनीत
वा तनयुक्त पदातधकारी , सरकारी सं स्थान तथा सं गठित सं स्थाका कमािारीलाई योजनाबि तररकाले
प्रशशक्षणको व्यवस्था गरी प्रशासतनक एवं व्यवस्थापन सम्बन्त्धी दक्षता अतभवृपि गने उद्देश्यले प्रदे श
अनुसन्त्धान तथा प्रशशक्षण केन्त्रको स्थापना गररएको छ ।
(2) केन्त्रको लातग आवश्यक पने जग्गा, भवन र अन्त्य भौततक सं रिनाको व्यवस्था
प्रदे श सरकारले गनेछ ।
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४

प्रततष्ठान स्वशातसत सं स्था हुने: (१) प्रततष्ठान अपवशछछन्न उत्तरातधकारबाला एक स्वशातसत सं स्था
हुनेछ ।
(२) प्रततष्ठानको सबै काम कारवाहीको लातग एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) प्रततष्ठानले व्यशक्त सरह िल अिल सम्पशत्त प्राप्त गना, उपभोग गना, बेिपवखन गना
वा अन्त्य पकतसमले व्यवस्था गना सक्नेछ ।
(४) प्रततष्ठानले व्यशक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजूर गना र केन्त्रउपर पतन सोही
नामबाट नातलस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५ केन्त्रको मूल्य र मान्त्यतााः केन्त्रले दे हायको सं स्थागत मूल्य र मान्त्यताको अधीनमा रही आफ्नो
काया सम्पादन गनेछाः(क) लै पङ्गक सामाशजक समावेशीता
(ख) समता र समपवकास,
(ग) ठदगो पवकास र मौसम पररवतानका असरहपलको व्यवस्थापन,
(घ) सङ्घीय लोकताशन्त्त्रक व्यवस्थाका मूल्य र मान्त्यता ।
६ केन्त्रको काम, कताव्य र अतधकाराः केन्त्रको काम, कताव्य र अतधकार दे हाय बमोशजम हुनेछाः(क) केन्त्रको वापषाक तथा आवतधक योजना तजुम
ा ा गने,
(ख) प्रदे श तथा स्थानीय तहका जनप्रतततनतध तथा कमािारीलाई प्रदान गररने प्रशशक्षणको
ँ लन गने,
आवश्यकताको आक
(ग) प्रशशक्षणको पाियक्रम तथा प्रशशक्षण सामग्री तयारी र कायातातलका तनधाारण गने,
(घ) प्रदे श र स्थानीय तहका जनप्रतततनतध सं गठित सं स्था तथा सरकारी सं स्थामा कायारत
कमािारीको कायाक्षमता र व्यावसापयक दक्षता अतभवृपि गना आवश्यक तातलम, प्रशशक्षण,
कायाशाला, गोष्ठी, से तमनार, अन्त्तरपक्रया, अनुभव आदान-प्रदान तथा यस्तै पकतसमका अन्त्य
कायाक्रम सञ्चालन गने,
(ङ) प्रदे श तनजामती से वा तथा स्थानीय से वाका कमािारीको लातग से वा प्रवेश तथा
से वाकालीन तातलम सञ्चालन गने,
(ि) प्रदे श तनजामती से वा र स्थानीय से वाबाट से वा तनवृत्त हुन लागे का कमािारीको भावी
योजनाका सम्बन्त्धमा प्रशशक्षण प्रदान गने,
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(छ) क्षमता पवकास सम्बन्त्धी कायाक्रम सञ्चालनका लातग प्रदे श सरकार, स्थानीय तह,
प्रशशक्षण प्रततष्ठान, तनजी क्षे त्र, गैरसरकारी सं घ/सं स्थासँग समन्त्वय र सहकाया गने,
(ज) शासकीय प्रबन्त्ध, व्यवस्थापन र पवकास लगायतका पवषयमा अनुसन्त्धानमूल क काया
गने,
(झ)

सं घीय सरकारको स्वीकृततमा अन्त्तराापिय अनुसन्त्धान तथा प्रशशक्षण सं स्थगासँ ग सम्पका
स्थापपत गरी अनुभव अदान प्रदान, प्रशशक्षण, अनुसन्त्धानसँग सम्बशन्त्धत काया गने,

(झ) केन्त्रको कायाक्षेत्रतभत्र पने पवषयमा परामशा से वा उपलब्ध गराउने,
(ञ) क्षमता पवकास सम्बन्त्धी कायाक्रमको मूल्याङ्कन गने,
(ट) साझे दारीमाफात सञ्चालन गना उपयुक्त हुने प्रशशक्षण कायाक्रमको सन्त्दभामा सं घ र
स्थानीय तहसँग साझे दारी गदै कायाक्रम सञ्चालन गने,
(ि) प्रदे श सरकारले समय समयमा तोपक ठदएको अन्त्य काया गने ।
७ तनदे शक सतमतताः (1) केन्त्र सञ्चालनको लातग आवश्यक मागादशान गना एक तनदे शक सतमतत रहनेछ
।
(2) तनदे शक सतमततको गिन दे हाय बमोशजम हुनेछाः(क)

मुख्यमन्त्त्री

- अध्यक्ष

(ख)

मन्त्त्री, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार

- सदस्य

(ग)

मन्त्त्री, आथा

- सदस्य

(घ) प्रमुख सशिव

- सदस्य

(ङ)

उपाध्यक्ष,प्रदे श नीतत आयोग

- सदस्य

(ि)

अध्यक्ष, प्रदे श लोक से वा आयोग

- सदस्य

(छ)

शजल्ला समन्त्वय सतमतत महासं घको प्रदे श सतमततको प्रमुख - सदस्य

(ज)

केन्त्र रहने स्थानीय तहको प्रमुख

(झ)

नेपाल नगरपातलका सं घको प्रदे श स्तरीय सतमततको अध्यक्ष - सदस्य

(ञ)

गाउँ पातलका रापिय महासं घको प्रदे श सतमततको अध्यक्ष

- सदस्य

(ट)

मन्त्त्रालयको शासकीय सुधार महाशाखा

- सदस्य

(ि) कायाकारी तनदे शक

- सदस्य

- सदस्य सशिव

(3) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोशजम मनोनीत सदस्यको पदावतध िार वषाको
हुनेछ।
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(4) उपदफा (3) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन मनोनीत सदस्यले आफ्नो
ु ै बखत हटाउन सक्नेछ ।
कताव्य पालन गरे को छै न भन्ने लागेमा अध्यक्षले तनजलाई जनुसक
तर त्यसरी हटाउनु अशघ तनजलाई आफ्नो सफाइ पेश गने मौकाबाट वशञ्चत गररने
छै न ।
7.

तनदे शन सतमततको काम, कताव्य र अतधकाराः तनदे शन सतमततको काम, कताव्य र अतधकार दे हाय
बमोशजम हुनेछाः(क)

केन्त्रको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीघाकालीन नीतत स्वीकृत गने,

(ख)

केन्त्र सञ्चालनका

(ग)

केन्त्रको कायाक्रम सञ्चालनका लातग कायापवतध, तनदे शशका, मापदण्ड स्वीकृत

लातग आवश्यक मागादशान प्रदान गने,

गने,
(घ)

केन्त्र र पवतभन्न तनकाय बीि समन्त्वय र सहकायाका लातग आवश्यक सहजीकरण
गने,

(ङ)

केन्त्रले सं िालन गरे का कायाक्रमहपलको सतमक्षा गरी सुधारको लातग मागातनदे श
गने,

(ि)

केन्त्र सञ्चालनका लातग अन्त्य आवश्यक काया गने ।

8. तनदे शक सतमततको बैिक र तनणायाः (१) तनदे शन सतमततको बैिक वषाको कम्तीमा दुई पटक

बस्नेछ।
(२) तनदे शन सतमततको बैिक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
ु न्त्दा कम्तीमा तीन ठदन अगावै बैिकमा छलफल हुने
(३) तनदे श न सतमततको बैि क हुनभ
पवषयको कायासूिी सपहतको सूि ना सदस्य-सशिवले तनदे शक सतमततका सबै सदस्यहपललाई ठदनेछ।
(४) तनदे शन सतमततमा तत्काल कायम रहे का कूल सदस्य सं ख्याको पिास प्रततशतभन्त्दा
ब ी सदस्यहपल उपशस्थत भएमा तनदे श न सतमततको बैिकको लातग गणपूरक सं ख्या पुगेको मातननेछ
।
(५) तनदे शन सतमततको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले र अध्यक्षको अनुपशस्थततमा तनदे शन
सतमततको वररष्ठ सदस्यले गनेछ ।
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(६) तनदे शन सतमततको बैिकमा बहुमतको राय मान्त्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैिकमा
अध्यक्षता गने व्यशक्तले तनणाायक मत ठदनेछ ।
(७) सदस्य-सशिवले तनदे शन सतमततको बैिकको तनणाय प्रमाशणत गनेछ ।
(८) तनदे शन सतमततले आफ्नो बैिकमा आवश्यकता अनुसार कुनै पवषय पवज्ञलाई आमन्त्त्रण
गना सक्नेछ ।
(९) तनदे श न सतमततको बैिक सम्बन्त्धी अन्त्य कायापवतध तनदे शन सतमतत आफैँले तनधाारण
गरे बमोशजम हुनेछ ।
9. सञ्चालक सतमतताः (1) केन्त्र सञ्चालनका लातग एक सञ्चालक सतमतत रहनेछ ।
(2) सञ्चालक सतमततको गिन दे हाय बमोशजम हुनेछाः(क) प्रमुख सशिव

- अध्यक्ष

(ख)

सशिव, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय

- सदस्य

(ग)

सशिव, आथा

- सदस्य

(घ)

सशिव, मन्त्त्रालयको शासकीय सुधार महाशाखा

(ङ)

मुख्यमन्त्त्रीले मनोनीत गरे को कम्तीमा एक जना

(ि)

मन्त्त्रालय

- सदस्य

मपहला सपहत पवषय पवज्ञ दुई जना

- सदस्य

केन्त्रको कायाकारी तनदे शक

- सदस्य-सशिव

(3) उपदफा (2) को खण्ड (ङ) बमोशजम मनोनीत सदस्यको पदावतध िार वषाको
हुनेछ ।
(4) उपदफा (3) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो
कताव्य पालन गरे को छै न भन्ने लागेमा अध्यक्षले तनजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
(5) मनोनीत सदस्यले बैिकमा उपशस्थत भए बापत बैिक भत्ता र यातायात खिा पाउनेछ
।
10.

सञ्चालक सतमततको काम, कताव्य र अतधकाराः सञ्चालक सतमततको काम, कताव्य र अतधकार
दे हाय बमोशजम हुनेछाः(क)

केन्त्रबाट सञ्चालन गररने कायाक्रम सम्बन्त्धी नीतत तनधाारण गने ,

(ख)

केन्त्रको योजना, वाषाक बजेट तथा कायाक्रम स्वीकृत गने,
6

खण्ड ५)अततररक्ताङ्क १ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७८।०३।२१
(ग)

केन्त्रबाट सञ्चालन हुने तालीम र प्रशशक्षणको पाियक्रम स्वीकृत गने,

(घ)

केन्त्रको तफाबाट गनुप
ा ने कुनै काया गना आवश्यकता अनुसार उपसतमतत वा
कायादल गिन गने,

(ङ)

केन्त्रबाट भए गरे का कायाहपलको अनुगमन, मुल्याङ्कन र समीक्षा गने वा गराउने,

(ि)

केन्त्रबाट सञ्चातलत तालीम र प्रशशक्षण तलने व्यशक्तको मुल्याङ्कन गने मापदण्ड
तनधाारण गने,

(छ)

तनदे शक सतमततको तनदे शन कायान्त् वयन गने, गराउने

(ज)

केन्त्र सञ्चालनको लातग अन्त्य आवश्यक काया गने ।

11. सञ्चालक सतमततको बैिक र तनणायाः (1) सञ्चालक सतमततको बैिक आवश्यकता अनुसार
बस्नेछ ।
(2) सञ्चालक सतमततको बैिक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
ु न्त्दा कम्तीमा तीन ठदन आगावै बैिकमा
(3) सञ्चालक सतमततको बैिक हुनभ
छलफल हुने पवषयको कायासूिी सतमतको सू िना सदस्य-सशिवले सञ्चालक सतमततका सबै
सदस्यलाई ठदनेछ ।
(4) सञ्चालक सतमततमा अध्यक्ष सपहत तत्काल कायम रहे का कुल सदस्य सङ्खयाको
पिास प्रततशतभन्त्दा ब ी सदस्य उपशस्थत भएमा सञ्चालक सतमततको बैिकको लातग गणपूरक
सङ्खया पुगेको मातननेछ ।
(5) सञ्चालक सतमततको बैिकमा बहुमतको राय मान्त्य हुनेछ र मत बराबर भएमा
तनणाायक मत ठदनेछ ।
(6) सदस्य-सशिवले सञ्चालक सतमततको बैिकको तनणाय प्रमाशणत गनेछ ।
(7) सञ्चालक सतमततले आफ्नो बैिकमा आवश्यकता अनुसार कुनै पवषय पवज्ञलाई
आमन्त्त्रण गना सक्नेछ ।
(8) दफा ९ को उपदफा (2) को खण्ड (ङ) बमोशजम मनोनीत सदस्यले बैिकमा
उपशस्थत भए बापत बैिक भत्ता र बैिका उपशस्थत भएको ठदनको यातायात खिा पाउनेछ ।
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(9) सञ्चालक सतमततको बैिक सम्बन्त्धी अन्त्य कायापवतध सञ्चालक सतमतत आफैले
तनधाारण गरे बमोशजम हुनेछ ।
12. पाियक्रम सतमतताः (1) केन्त्रले सञ्चालन गने क्षमता पवकास सम्बन्त्धी कायाक्रमको पाियक्रम,
प्रशशक्षण

पितत , सामग्री , पवषयवस्त,ु मूल्याङ्कन पवतध अध्ययन अनुसन्त्धान प्रततवेदनको

स्वीकृततका लातग सञ्चालक सतमतत समक्ष तसफाररस गना दे हाय बमोशजमको सतमतत रहनेछाः(क)

केन्त्रको कायाकारी तनदे शक

(ख)

प्रदे श लोक से वा आयोगको अध्यक्षले तोकेको
कम्तीमा नवौं तहको अतधकृत प्रतततनतध

(ग)

-सं योजक
-सदस्य

प्रमुख सशिवले तोकेको कम्तीमा नवौं
तहको अतधकृत प्रतततनतध

-सदस्य

(घ)

सं योजकले तोकेको पवषय पवज्ञ

-सदस्य

(ङ)

केन्त्रको तनदे शक वा प्रशशक्षण महाशाखा प्रमुख,

-सदस्य सशिव

(2) उपदफा (1) बमोशजमको सतमततको बैिक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(3) उपदफा (१) बमोशजमको सतमततले आवश्यक िानेमा सतमततको कामसँग
सम्बशन्त्धत कुनै पवशेषज्ञ वा पदातधकारीलाई सतमततको बैिकमा आमन्त्त्रण गना सक्नेछ ।
(4) उपदफा (1) बमोशजमको सतमततले बैिक सम्बन्त्धी कायापवतध सतमतत आफैले
तनधाारण गरे बमोशजम हुनेछ ।
13.

कायाकारी तनदे शकाः (1) केन्त्रको प्रमुख प्रशासकीय अतधकृतको पलपमा एकजना कायाकारी
तनदे शक रहनेछ।कायाकारी तनदे शक तनयुक्तीको लातग तसफाररस गना दे हाय वमोशजम एक तसफाररस
सतमतत गिन गररनेछ ।

सतमततको तसफाररसमा प्रदे श सरकारले एकजना कायाकारी तनदे शक

तनयुक्त गनेछाः(क) प्रमुख
(ख)

सशिव, मुख्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय

तनदे शक सतमततको अध्यक्षले तोकेको
प्राशज्ञक क्षे त्रसँग सम्बशन्त्धत पवषय पवज्ञ

(ग)

-सं योजक
- सदस्य

प्रमुख सशिवले तोकेको मुख्यमन्त्त्री तथा
मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयको सशिव
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(2) उपदफा (1) बमोशजमको सतमततले

कायाकारी तनदे शकको तनयुशक्तको

लातग उपदफा (3) बमोशजमको योग्यता पुगेको व्यशक्त मध्ये बाट तीन जनाको नाम
मुख्यमन्त्त्री तथामशन्त्त्रपररषद्को कायाालयमा तसफाररस गनुा पने छ ।
(3) कायाकारी तनदे श कको योग्यता दे हाय बमोशजम हुनेछाः(क)

नेपाली नागररक,

(ख)

मान्त्यता प्राप्त पवश्वपवद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपातध हातसल गरे को,

(ग)

प्रशासन, पवकास, व्यवस्थापन वा प्राशज्ञक क्षे त्रमा कम्तीमा दश वषाको अनुभव
प्राप्त गरे को,

(घ)

पैँ तीस वषा उमेर पुरा भई सािी वषा उमेर ननाघेको,

(ङ)

नैततक पतन दे शखने फौजदारी अतभयोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको,

(ि)

तनयुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीततक दलको सदस्य नरहे को ।

३(क) तसफाररस सतमततको बैिक सम्बन्त्धी कायापवतध र उम्मे दवारको तसफाररस गने
सम्बन्त्धी अन्त्य कायापवतध आफै तनधाारण गनेछ।
(4) तसफाररस सतमततले तसफाररस गरे का कशम्तमा तीन जना उम्मेदवारहरूमध्ये योग्य
उम्मेदवारलाई मशन्त्त्रपररषद्ले तनयुक्त गनेछ।
(5) यस दफा बमोशजम तनयुक्त हुने कायाकारी तनदे शकको पदावतध िार वषाको हुनेछ र
तनजको पुनाः तनयुशक्त हुन सक्नेछ ।
तर तनजको तनयुशक्त दुई कायाकाल भन्त्दा ब ी हुन सक्ने छै न ।
(6) दे हायको अवस्थामा कायाकारी तनदे शकको पद ररक्त भएको मातननेछाः(क) तनजले

प्रदे श सरकार समक्ष तलशखत राजीनामा ठदई उक्त राजीनामा

स्वीकृत भएमा,
(ख) प्रदे श

सरकारले तनजलाई पदबाट हटाएमा,

(ग)

तनजको पदावतध पूरा भएमा,

(घ)

नैततक पतन दे शखने फौजदारी अतभयोगमा आदालतबाट कसूरदार
िहरे मा ।

(ङ)

तनजको मृत्यु भएमा ।
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(7) कायाकारी तनदे शकले कायासम्पादन सम्झौता बमोशजम काम गना नसकेमा वा
तनजको कायासम्पादको उपलशब्ध सन्त्तोषजनक नभएमा सो अपवध पूरा नहुँदै पतन तनजलाई
कायाकारी तनदे शकको पदबाट हटाउन सपकनेछ ।
तर यसरी हटाउनुपूवा सफाइ पेश गने मनातसव मौका ठदनुपने छ ।
(८) यस दफा बमोशजम तनयुक्त हुने कायाकारी तनदे शकको पाररश्रतमक प्रदे श सशिव
सरह र अन्त्य सुपवधा अनुसूिी-1 बमोशजम हुनेछ ।
(9) कायाकारी तनदे शकसँग सञ्चालक सतमततको अध्यक्षले मुल्याङ्कनका स्पष्ट सूिक
सपहतको काया सम्पादन सम्झौता गनेछ ।
(१०) यस दफा बमोशजम कायाकारी तनदे शकको तनयुशक्त नभएसम्म वा पदमा कायम
नरहे को अवस्थामा मन्त्त्रालयले प्रदे श तनजामती से वाको कम्तीमा नवौं तहको अतधकृतलाई
केन्त्रको कायाकारी तनदे शकका पलपमा कामकाज गना खटाउनेछ ।
14.

कायाकारी तनदे शकको काम, कताव्य र अतधकार: (१) कायाकारी तनदे शकको काम, कताव्य र
अतधकार दे हायबमोशजम हुनेछ,(क)

प्रितलत कानूनको अधीनमा रही केन्त्रको कायाकारी प्रमुखको है तसयतले काम
गने,

(ख)

सञ्चालक सतमततको तनणाय एवं तनदे श न कायाान्त्वयन गने , गराउने,

(ग)

केन्त्रको रणनीततक तथा आवतधक योजना तयार गरी स्वीकृततको लातग सञ्चालक
सतमतत समक्ष पेश गने,

(घ)

वापषाक बजेट तथा कायाक्रम तयार गरी स्वीकृततको लातग सञ्चालक सतमतत
समक्ष पेश गने,

(ङ)

स्वीकृत वापषाक बजेट तथा कायाक्रम कायाान्त्वयन गने गराउने,

(ि)

केन्त्रको वापषाक तथा आवतधक प्रगतत पववरण सञ्चालक सतमतत समक्ष पेश गने,

(छ)

केन्त्रबाट सञ्चातलत तातलम, प्रशशक्षणको, कायाशाला, गोष्ठी, से तमनार, अन्त्तरपक्रया
तथा त्यस्तै पकतसमका अन्त्य कायाक्रमको तनरीक्षण गने ,

(ज)

सञ्चालक सतमततको सदस्य-सशिवको पलपमा काया गने,

(झ)

सञ्चालक सतमततले तोपकठदएको केन्त्र सञ्चालन सम्बन्त्धी अन्त्य आवश्यक काया
गने।
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(२) कायाकारी तनदे शकले केन्त्रमा कायारत कमािारी तथा केन्त्रको स्वीकृत कायाक्रम
कायाान्त्वयनका लातग आवश्यक पने पवज्ञहपलसँ ग मापनयोग्य सुिकका आधारमा काया सम्पादन
सम्झौता गना सक्नेछ ।
15.

सं गिन संरिना र दरबन्त्दी: केन्त्रको सं गिन सं रिना तथा दरबन्त्दी अनुसूिी -2 बमोशजम
हुनेछ ।

16.

कमािारी सम्बन्त्धी व्यवस्थााः (१) केन्त्रको लातग आवश्यक कमािारी प्रदे श सरकारले उपलब्ध

गराउनेछ ।
(२) उपदफा (1) बमोशजमका कमािारी प्रदे श सरकारबाट व्यवस्थापन नभएसम्मको लातग
स्थानीय पवकास प्रशशक्षण प्रततष्ठान ऐन, २०४९ को दफा २०ख. बमोशजम प्रदे श सरकारमा
हस्तान्त्तरण भई आएको स्थानीय पवकास प्रशशक्षण केन्त्रमा कायारत कमािारी खपटई आएमा प्रदे श
सरकारले केन्त्रको कामकाजमा लगाउन सक्नेछ ।
17.

प्रशशक्षक सूिी तयार गनेाः (१) केन्त्रले प्रशासतनक तथा व्यवस्थापन दक्षता सम्बन्त्धी पवषय र
केन्त्रले ठदने प्रशशक्षण सम्बन्त्धी पवषयमा प्रशशक्षण ठदन सक्ने व्यशक्तहपलको प्रशशक्षक सूिी
तयार गनेछ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम सूिी तयार गदाा केन्त्रले सम्भव भएसम्म पवषयगत र क्षेत्रगत

पलपमा अलग अलग सूिी तयार गनुा पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम तयार गररएको सूिीलाई केन्त्रले समय समयमा अद्यावतधक
गनेछ ।
(4) दफा 14 र यस दफा बमोशजमको पवज्ञ र प्रशशक्षकको से वा तलँदा तनजहपलको
पाररश्रतमक र अन्त्य सुपवधामा सञ्चालक सतमततले आवश्यक कायापवतध बनाई तनदे शक सतमततबाट
स्वीकृत गराई लागू गनुा पनेछ ।
18.

साझे दारीमा कायाक्रम सञ्चालन गना सक्नेाः (1) केन्त्रबाट सञ्चालन हुने कुनै प्रशशक्षण,
अनुसन्त्धान र जनशशक्त पवकास सम्बन्त्धी काया साझे दारी माफात गनुप
ा ने भएमा त्यस्तो
कायाक्रम सं घ र स्थानीय तहसँग साझे दारी गरी सञ्चालन गना सपकनेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम सञ्चालन हुने कायाक्रमको
बमोशजम हुनेछ।
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१९

कोष: (१) केन्त्रको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा दे हायका रकम रहनेछन्:–
(क) नेपाल सरकार , प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम ,
(ख) कुनै पवदे शी सरकार र अन्त्तराािय सं घ सं स्थाबाट वा व्यशक्तबाट प्राप्त रकम
(ग) कुनै व्यशक्त वा सं स्थाबाट दान , दातव्य, िन्त्दा स्वपलप प्राप्त रकम
(घ) परामशा से वा , प्रशशक्षण एवं अनुसन्त्धान काया गरे वापत प्राप्त हुने रकम
(ङ) अन्त्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुअ
ा शघ केन्त्रले प्रदे श
सरकारमाफात नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलनु पनेछ ।
(४) केन्त्रको कोषमा जम्मा हुने रकम प्रितलत कानुन बमोशजम स्थापपत रापिय
स्तरको कुनै बाशणज्य बैकमा खाता खोली जम्मा गररनेछ ।
(५) केन्त्रको नामबाट गररने सबै खिा उपदफा (१) बमोशजमको कोषबाट व्यहोररने
छ ।
(६) केन्त्रको कोषको खाता कायाकारी तनदे शक वा तनजले तोकेको केन्त्रको कुनै
अतधकृत कमािारी र आतथाक प्रशासन शाखाको प्रमुखको नामबाट सञ्चालन हुनेछ ।
(७) कोष सञ्चालन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोपकए बमोशजम हुनेछ ।

19.

केन्त्रको खाता, बजेट ले खा र ले खापरीक्षण (१) केन्त्रको आम्दानी खिाको पहसाब प्रदे श
सरकारको ले खा प्रणाली बमोशजम राशखने छ ।
(२) केन्त्रको आन्त्तररक ले खा परीक्षण प्रदे श ले खा तनयन्त्त्रक कायाालयबाट र अशन्त्तम
ले खा परीक्षण महाले खा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) मन्त्त्रालयले केन्त्रको आय व्ययको ले खा, तत्सम्बन्त्धी कागजात र अन्त्य नगदी
शजन्त्सी जुनकसुकै बखत तनरीक्षण गना वा गराउन सक्नेछ ।
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20.

वापषाक प्रततवेदन: (१) केन्त्रले आफूले वषाभरर सम्पादन गरे को कामको वापषाक प्रततवेदन
आतथाक वषा समाप्त भएको दुई मपहनातभत्र तनदे श क सतमतत समक्ष पेश गनुा पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रततवेदनमा अन्त्य कुराका अततररक्त केन्त्रले वषाभ ररमा
सञ्चालन गरे को प्रशशक्षण लगायतका कायाक्रम, प्राप्त गरे को रकम, कायाक्रम सञ्चालन गदाा
भएको खिा, कायाक्रमबाट भएको उपलशब्ध तथा भपवष्यमा गना पने सुधार समेतका कुराहपल
समावेश गनुा पनेछ ।

21.

अतधकार प्रत्यायोजन: (१) सञ्चालक सतमततले यस आदे श बमोशजम आफूलाई प्राप्त भएका

अतधकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अतधकार कायाकारी तनदे शकलाई प्रत्यायोजन गना
सक्नेछ ।
(२) कायाकारी तनदे शकले यस आदे श बमोशजम आफूलाई प्राप्त अतधकार आफू
मातहतका अतधकृत कमािारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।
२२

बैिक भत्ता तथा अन्त्य सुपवधा: तनदे शक सतमतत र कायाकारीका सदस्यहपलले केन्त्रको बैिकमा
भाग तलएवापत खिा मापदण्ड तनदे शशका

२३.

प्रदे श

सरकारसँग सम्पका:

केन्त्रले

बमोशजमको बैिक भत्ता पाउने छन् ।
प्रदे श

सरकासँग

सम्पका राख्दा मुख्यमन्त्त्री तथा

मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय माफात राख्नु पनेछ ।
२४.

पवतनयम बनाउने अतधकार: यो आदे श कायाान्त्वयन गना तनदे शक सतमततले आवश्यक पवतनयम
बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो पवतनयम प्रदे श सरकारबाट स्वीकृत भएपतछ मात्र लागू हुनेछ ।
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अनुसूिी -1
(दफा १३ को उपदफा (8) सँग सम्बशन्त्धत)
कायाकारी तनदे शकको पाररश्रतमक तथा सुपवधा
क्र.सं .

शशषाक

इकाइ

रकम/ सुपवधा

1

पाररश्रतमक (मातसक)

पल.

४७३८०।-

2

घरभाडा (मातसक)

पल.

२०,०००।-

3

पोशाक खिा (वषाको एक पटक(

पल.

१०,०००।-

4

िाडपवा खिा (वषाको एक पटक)

पल.

एक मपहनाको तलब

5

टे तलफोन/मोबाइल(मातसक)

पल.

२,०००।-

6

सवारी साधन िालक सपहत

-

उपलब्ध गराउने

7

स्वदे श भ्रमण भत्ता (प्रततठदन)

पल

२,०००।-

8

पवदे श भ्रमण भत्ता(प्रततठदन)

अमेररकी डलर

१७५।-

9

तडजेल / पेट्रोल

मातसक (तलटर)

१२५

10

मोतबल

त्रैमातसक( तलटर) ५

रष्टव्याः
ु हरू, अिेतलया, न्त्यू शजल्याण्ड, अमेररका, क्यानडा, कुवेत, उत्तर कोररया, जापान,
1. यू रोपपयन मुलक
हङ्गकङ्ग, पलस, कतार, जाशम्बया, यू .ए.इ., तसं गापुर, ले बनान, बहराइनको भ्रमण गदाा मातथ
उल्ले शखत दरमा ते त्तीस प्रततशत थप रकम ठदइनेछ ।
2. पवदे श भ्रमण गदाा भारतको िेन्नई, है दराबाद, बैँ गलोर, मुम्बई, ठदल्ली, कोलकाता र बङ्गलादे शको
ाका र िटगाउँ बाहे क अन्त्य स्थानमा रात तबताउनु पदाा मातथ उल्ले शखत दरको पिास प्रततशत
रकम मात्र ठदइनेछ । अन्त्य दे शको हकमा मातथको दररे ट अनुसार नै हुनेछ ।
3. पवदे श भ्रमण गदाा आमन्त्त्रण गने रािको सरकार वा कुनै सं स्थाबाट दै तनक भत्ता वापतको
रकम उपलब्ध गराइएको अवस्थामा उल्ले शखत दै तनक भ्रमण भत्ता बापतको रकम उपलब्ध
गराइने छै न।
4. पवदे श भ्रमण गदाा आमन्त्त्रण गने रािको सरकार वा कुनै सं स्थाबाट खाना बस्न र यातायात
खिा मात्र ठदएकोमा दै तनक भ्रमण भत्ताको पछिीस प्रततशत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
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5. पवदे श भ्रमण गदाा आमन्त्त्रण गने रािको सरकार वा कुनै सं स्थाबाट बस्न मात्र उपलब्ध भएमा
दै तनक भ्रमण भत्ताको ते त्तीस प्रततशत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
6. पवदे श भ्रमण गदाा आमन्त्त्रण गने रािको सरकार वा कुनै सं स्थाबाट खाना मात्र उपलब्ध भएमा
दै तनक भ्रमण भत्ताको छयसठ्ठी प्रततशत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
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अनुसूिी - २

(दफा 15 सँग सम्बशन्त्धत)
(क) केन्त्रको सङ्गिन संरिना
तनदे शक सतमतत
सञ्चालक सतमत
कायाकारी तनदे शक

क्षमता पवकास, नीतत र अनुसन्त्धान महाशाखा

व्यवस्थापन र प्रापवतधक सहयोग महाशाखा

तनदे शक (तह 9-10) - 1

तनदे शक (तह 9-10) - 1

योजना तजुामा र पाियक्रम

अनुसन्त्धान र ज्ञान

प्रशशक्षण तथा क्षमता

प्रापवतधक सहयोग र सहकाया

पवकास शाखा

व्यवस्थापन शाखा

पवकास शाखा

शाखा

व्यवस्थापन शाखा
प्रशासकीय अतधकृत

आतथाक प्रशासन
शाखा

उपतनदे शक अतधकृत

उपतनदे शक अतधकृत

उपतनदे शक अतधकृत

उपतनदे शक अतधकृत

तह (7-8)-1

लेखा अतधकृत

तह (7-8)-1

तह (7-8)-1

तह (7-8)-१

तह (7-8)-1

अतधकृत छै िौं/सहायक पािौं -१

(तह 7-8) -1

अतधकृत छै िौं/सहायक पािौं -1

अतधकृत छै िौं/सहायक पािौं -1

अतधकृत छै िौं/सहायक पािौं -१

अतधकृत छै िौं/सहायक पािौं -1

सूिना प्रपवतध अतधकृत/ सहायक
(तह 6/5)-1

हलुका सवारी िालक-2

कायाालय सहयोगी -3
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(ख) केन्त्रको दरबन्त्दी ते ररज
क्र.सं .

पद

से वा

१.

कायाकारी तनदे शक

२.

तनदे शक

समू ह

तह

सं ख्या

कैपफयत

१
प्रशासन

सामान्त्य

अतधकृत नवौँ/ दसौँ

२

सामान्त्य

अतधकृत

४

प्रशासन

सातौँ /आिौँ

प्रशासकीय

सामान्त्य

अतधकृत

अतधकृत

प्रशासन

सातौँ /आिौँ

लेखा

अतधकृत

प्रशासन
३.
४
५.

उप-तनदे शक

प्रशासन

प्रशासकीय अतधकृत
लेखा अतधकृत

प्रशासन

१
१

सातौँ /आिौँ
६.
७.

अतधकृत / साहायक
सू िना प्रपवतध

प्रशासन
पवपवध

सामान्त्य

अतधकृत छै िौँ

प्रशासन

/साहायक पािौँ

पवपवध

अतधकृत छै िौं/

अतधकृत/ साहायक

५
१

साहायक पािौँ

८.

हलुका सवारी िालक

-

-

श्रे णीपवपहन

२

९.

कायाालय सहयोगी

-

-

श्रे णीपवपहन

३

जम्मा

२०

(ग) केन्त्रको शाखागत काया पववरण
1. क्षमता पवकास, नीतत र अनुसन्त्धान महाशाखा
(क) योजना तजुम
ा ा र पाियक्रम पवकास शाखा
(1) रणनीततक, आवतधक र वापषाक योजना र बजेट तयारी गने र स्वीकृत

गराउने ।
(2) रापिय नीतत, तसिान्त्त, मापदण्ड र गुणस्तर तनधाारणतभत्र रही आवश्यकताका

आधारमा पाियक्रम र प्रशशक्षण सामग्रीको तयारी गने ।
(3) प्रशशक्षक प्रशशक्षण प्रदान गरी प्रपवतध हस्तान्त्तरण गने ।
(4) प्रदे श र स्थानीय तहमा गुणस्तर तनयन्त्त्रण गना तनयमनकारी तनकायको भूतमका

तनवााह गने ।
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(5) सं घ र प्रदे श स्तरीय तनकायसँग पाियक्रम पवकास, मापदण्ड र गुणस्तर

तनधाारणमा समन्त्वय र सहकाया गने ।
(ख) अनुसन्त्धान र ज्ञान व्यवस्थापन शाखा
(1) मापदण्ड, गुणस्तर र पाियक्रम सुधारका लातग कायामूलक र पवषयगत

अनुसन्त्धान गने ।
(2) अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रणालीगत सुधारका लातग प्रापवतधक सहयोग ठदने।
(3) अनुभव आदान - प्रदान गने र तसकाई सं स्थागत गने ।
(4) ज्ञान व्यवस्थापनका तसिान्त्तका आधारमा प्रदे श स्तरको स्रोत केन्त्र र पवद्वत

सं स्थाको काया गने ।
(5) प्रदे श तहमा पवषयगत क्षेत्रमा नीततगत बहस र प्रापवतधक सहयोग गने ।
(6) नीतत तनमााण तहमा सहभातगता र मागादशानका लातग पवकल्पहपलको तयारी

गने ।
(7) सञ्चार माध्यमसँग सहकाया गरी पविार तनमााणमा योगदान गने ।

(ग) प्रशशक्षण तथा क्षमता पवकास शाखा
1.

जनप्रतततनतध र कमािारीलाई आवश्यकता अनुसार पवषयगत क्षेत्रमा प्रशशक्षण
र क्षमता पवकासका कायाक्रम सञ्चालन गने।

2. प्रदे श तनजामती से वा तथा स्थानीय से वाका कमािारीको से वा प्रवेश र
से वाकालीन प्रशशक्षण सञ्चालन गने ।
3. सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको सहकायामा रापिय कायाक्रम सञ्चालन गने ।
2.

व्यवस्थापन र प्रापवतधक सहयोग महाशाखा
(क) प्रापवतधक सहयोग र सहकाया शाखा
1. प्रशशक्षणका लातग साझे दारहपलसँग सहकाया र समन्त्वय गने ।
2. स्थानीय तहहपलको क्षमता पवकास र कायाक्रम सञ्चालनमा प्रापवतधक सहयोग
गने ।
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3. प्रदे श सरकार र स्थानीय तहलाई प्रापवतधक सल्लाह, सुझाव र सहयोग गने
।
4. साझे दारीमा कायाक्रम तजुम
ा ा र सञ्चालन गने ।
5. प्रदे श र स्थानीय तहमा रहे का सं स्थालाई सहयोग र मागादशान गने ।
6. सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहका पवषयगत सुशासन केन्त्रसँग प्रशशक्षण सञ्चालनमा
समन्त्वय र सहकाया गने ।
7. सं घीय, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त क्षमता पवकास सम्बन्त्धी
कायाक्रम सञ्चालन गने ।
(ख)

व्यवस्थापन शाखा
1. आन्त्तररक व्यवस्थापनसँग सम्बशन्त्धत सम्पूणा काया गने ।
2. कायाक्रम सञ्चालनका लातग आवश्यक सहयोग गने ।
3. कमािारीको र कायाक्रमगत जनशशक्तको अतभले ख राख्ने ।
4. प्रशासनसँग सम्बशन्त्धत तोपकएका अन्त्य सम्पूणा काया गने ।

(ग)

आतथाक प्रशासन शाखा
1. आतथाक प्रशासनका सामान्त्य तसिान्त्त र कानून अनुसार आम्दानी र खिाको
पारदशी पलपमा अतभले ख राख्ने ।
2. आवतधक प्रततवेद न तयार गरी पिाउने ।
3.

आतथाक प्रशासन सम्बन्त्धी सम्पूणा र तोपकएका काया गने ।
आज्ञाले,
हरिप्रसाद मैनाली
प्रमख

सिव
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