
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, काम्िक १२ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क ३५ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७८।०७।१२ को 
तनर्ायानसुार “प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रततष्ठान (स्थापना तथा कायासञ्चालन) आदेश, 
२०७८” सबिन्त्धी सूचना सबिम्न्त्धत सिैको जानकारीका लातग प्रकाम्शत 
गररएको छ ।  

 

प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रततष्ठान (स्थापना तथा कायासञ्चालन) आदेश, २०७८ 
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प्रदेश र स्थानीय तहका कायाालय तथा अन्त्य तनकायहरुमा कायारत पदातधकारी र 
कमाचारीहरुको क्षमता अतभवृद्धीका लातग कायाक्रम सञ्चालन गना एक प्रम्शक्षर् 
प्रततष्ठानको स्थापना गना िाञ्छनीय भएकोले, 

लमु्बिनी प्रदेश सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ। 

 
पररच्छेद-1 

प्रारम्बभक 

(1) संम्क्षप्त नाम र प्रारबभः यस आदेशको नाम " प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रततष्ठान 
(स्थापना तथा कायासञ्चालन) आदेश 207८" रहेको छ। 

(2) यो आदेश तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ । 

 

(2) पररभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस आदेशमा,- 
(क) "कायाकारी तनदेशक" भन्नाले दफा ८ िमोम्जमको 

कायाकारी तनदेशक सबझन ुपछा । 

(ख) "पररषद्" भन्नाले दफा ५ िमोम्जमको प्रम्शक्षर् पररषद् 
सबझन ुपछा । 

(ग) "प्रततष्ठान" भन्नाले दफा 3 िमोम्जमको प्रदेश प्रम्शक्षर् 
प्रततष्ठान सबझन ुपछा । 

(घ) "तनकाय" भन्नाले प्रदेश कानून िमोम्जम स्थापना 
भएको प्रदेश सरकारको स्वातमत्व वा तनयन्त्त्रर्को 
संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्वातमत्व वा 
तनयन्त्त्रर् भएको अन्त्य संस्था समेतलाई सबझन ुपछा । 
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(ङ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपातलका, नगरपातलका, 
उपमहानगरपातलका, महानगरपातलका र म्जल्ला 
सभालाई सबझन ुपछा । 

 

पररच्छेद-2 

प्रम्शक्षर् प्रततष्ठानको स्थापना र उद्दशे्य  

 

(3) प्रम्शक्षर् प्रततष्ठानको स्थापनाः (1) प्रदेश र स्थानीय तहका कायाालय तथा 
अन्त्य तनकायमा कायारत पदातधकारी र कमाचारीहरुको क्षमता अतभवृद्धीका लातग 
कायाक्रम सञ्चालन गना एक प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रततष्ठानको स्थापना गररनेछ।  

      (2) प्रततष्ठानको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ। 

      (3) प्रततष्ठानको कायाालय प्रदेश सरकारले तोकेको स्थानमा रहनेछ। 

 
(4) प्रततष्ठानको उद्दशे्यः प्रततष्ठानको उद्देश्य देहाय िमोम्जम हनुेछः- 

(क) प्रदेश र स्थानीय तहका पदातधकारी र कमाचारीहरुको 
पदीय म्जबमेवारी तथा व्यवसावयक दक्षता अतभवृद्धीका 
लातग आवश्यक पने ववषयमा प्रम्शक्षर्को व्यवस्था 
गने, 

(ख) प्रदेश र स्थानीय तहका कमाचारीहरुको सेवा प्रवेश र 
सेवाकालीन तातलमको सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

(ग) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रशासतनक एवं 
व्यवसावयक क्षमतालाई थप सिल, सक्षम तथा 
प्रभावकारी िनाउन आवश्यक कायाक्रम सञ्चालन गने,  
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(घ) प्रम्शक्षर्लाई थप प्रभावकारी तलु्याउन प्रम्शक्षर् सामग्री 
तयार गने लगायत अन्त्य आवश्यक अनसुन्त्धान, 
परामशा सेवा तथा सूचना सेवा सबिन्त्धी कायाक्रमहरु 
सञ्चालन गने, 

(ङ) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको व्यवस्थापवकय क्षमता 
ववकास लगायतका ववषयमा अध्ययन अनसुन्त्धान गरी 
सझुाव ठदने । 

  

पररच्छेद-3 

प्रम्शक्षर् पररषद्को गिन, काम, कताव्य र अतधकार 

 

 (5) प्रम्शक्षर् पररषदको गिनः (1) प्रततष्ठानको सवोच्च तनकायको रुपमा देहाय 
िमोम्जमका पदातधकारी र सदस्य रहेको एक पररषद् रहनेछः- 

(क) मखु्यमन्त्त्री                                          - अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु सम्चव            - सदस्य 
(ग) सम्चव, मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय              - सदस्य 

(घ) सम्चव, आतथाक मातमला तथा सहकारी मन्त्त्रालय      - सदस्य 

(ङ)  स्थानीय तहका प्रमखु, उप-प्रमखु, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्येिाट 
मखु्यमन्त्त्रीले मनोतनत गरेका दईु जना मवहला सवहत चार जना  - सदस्य 

 (च) मखु्यमन्त्त्रीले मनोतनत गरेका एकजना मवहला सवहत दईुजना ववषय-
ववज्ञ                             - सदस्य 

 (छ) प्रततष्ठानका कायाकारी तनदेशक                    - सदस्य-सम्चव 
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  (2) उपदफा (1) को खण्ड (च) िमोम्जमका ववज्ञ सदस्यले मान्त्यता 
प्राप्त ववश्वववद्यालयिाट कबतीमा स्नातकोिर वा सो सरहको योग्यता हातसल गरेको 
र कानून, जनप्रशासन, व्यवस्थापन, इम्न्त्जतनयररङ्ग, लेखा, राजस्व, ववज्ञान तथा 
प्रववतध, कला, सावहत्य वा समाजशास्त्रको के्षत्रमा कम्बतमा दश वषा काम गरेको 
हनुपुनेछ। 

  (3) पररषद्का मनोतनत सदस्यहरुको पदावतध दईु वषाको हनुेछ। 

  (4) पररषद्का ववज्ञ सदस्यहरुको पदावतध चार वषाको हनुेछ र तनजहरुले 
पाउने सवुवधा प्रदेश सरकारले तोके िमोम्जम हनुछे।  

           

(६) पररषद्को िैिक: (1) पररषद्को िैिक वषामा कम्बतमा दईुपटक िस्नेछ।  

(2) पररषद्को िैिक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा 
िस्नेछ। 

(3) पररषद्का सदस्य सम्चवले अध्यक्षको तनदेशन िमोम्जम िैिक िस्न े
सूचना र िैिकको कायासूची िैिक िस्न ु भन्त्दा कबतीमा तीन ठदन अगातड 
सदस्यहरूलाई ठदन ुपनेछ। 

(4) िैिकको अध्यक्षता पररषदको अध्यक्षले गनेछ 

(5) िैिकको तनर्ाय अध्यक्षले प्रमाम्र्त गनेछ। 

(6) पररषदको िैिक सबिन्त्धी अन्त्य कायाववतध पररषद आफैले तनधाारर् 
गरे िमोम्जम हनुेछ। 

(७)  पररषद्को िैिकमा सहभागीहरुले प्रचतलत कानून िमोम्जम िैिक 
भिा तथा अन्त्य सवुवधा पाउनेछन।्  
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(7) पररषद्को काम, कताव्य र अतधकारः यस आदेशमा अन्त्यत्र लेम्खएदेम्ख िाहेक 
पररषद्को अन्त्य काम, कताव्य र अतधकार देहायिमोम्जम हनुेछः- 

(क) प्रततष्ठानिाट सञ्चालन गररने प्रम्शक्षर् तथा अनसुन्त्धान कायाक्रम 
सबिन्त्धी नीतत तनधाारर् गने, 

(ख) प्रततष्ठानको तातलम तथा अन्त्य काया सञ्चालन सबिन्त्धी कायाववतध र 
तनदेम्शका  िनाउने, 

(ग) प्रततष्ठानको दीघाकातलन योजना स्वीकृत गने।  

(घ) प्रततष्ठानको वावषाक कायाक्रम स्वीकृत गने तथा सो को प्रगतत 
सबिन्त्धी समीक्षा एवं मूल्यांकन गने, 

(ङ) प्रततष्ठानको पाठ्यक्रम स्वीकृत गने, 
(च) कायाकारी सतमतत र कायाकारी तनदेशकलाई आवश्यक तनदेशन ठदने। 

 

पररच्छेद-४ 

प्रततष्ठानको जनशम्क्त व्यवस्था 
 

(8) कायाकारी तनदेशकको तनयमु्क्त र सेवाको शता:(१) प्रदेश सरकारले प्रततष्ठानमा 
एक कायाकारी तनदेशक तनयमु्क्त गनेछ। 

(२) कायाकारी तनदेशक प्रततष्ठानमा पूरा समय काम गने प्रमखु 
प्रशासकीय पदातधकारी हनुेछ। 

(3) कायाकारी तनदेशकले तनयमु्क्त भएको तीस ठदन तभत्र प्रदेश 
सरकारसँग काया सबपादन सबझौता गनुा पनेछ र त्यस्तो सबझौतामा तनजको 
पदावधीमा सबपन्न गनुापने कायाहरुको वववरर् समेत उल्लेख हनुेछ। 

(4) प्रततष्ठानको काम, कारिाही तथा काया प्रगततका सबिन्त्धमा कायाकारी 
तनदेशक प्रदेश सरकारप्रतत जवाफदेही हनुेछ। 
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(5) प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार कायाकारी तनदेशकलाई सहयोग 
गना प्रततष्ठानमा अतधकृत नवौँ तहको एक उपतनदेशक तनयकु्ती गना सक्नछे ।  

(6) कायाकारी तनदेशक र उपतनदेशकको पदावतध तनयमु्क्त भएको तमततले 
चार वषाको हनुेछ।  

(7) कायाकारी तनदेशक वा उपतनदेशकको काम सन्त्तोषजनक नभएमा 
प्रदेश सरकारले तनजलाई जनुसकैु िखत पदिाट हटाउन सक्नेछ। 

(8) कायाकारी तनदेशकको मातसक पाररश्रतमक र अन्त्य सेवा सवुवधा 
अनसूुची-१ िमोम्जम हनुछे। 

(९) कायाकारी तनदेशक र उपतनदेशकले प्रदेश सरकारका तनजामतत 
कमाचारी सरह ववदा पाउनेछन।् 

(१०) कायाकारी तनदेशकको ववदा र भ्रमर् आदेश प्रमखु सम्चवले 
म्स्वकृत गनेछ। 

(9) कायाकारी तनदेशक र उपतनदेशकको योग्यता तथा पद ररक्त हनु ेअवस्थाः- 
(1) देहायको योग्यता पगेुको कुनै नेपाली नागररकलाई प्रततष्ठानको कायाकारी 
तनदेशक वा उपतनदेशकमा तनयमु्क्त गना सवकनछेः- 

(क)  पैंततस वषा उमेर परुा भई पैसठ्ठी वषा उमेर परुा ननाघेको,  

(ख)  कम्बतमा दश वषा कानून, जनप्रशासन, ववकास प्रशासन, 
व्यवस्थापन, इम्न्त्जतनयररङ, लेखा, राजस्व, ववज्ञान तथा प्रववतध, 
कला तथा सावहत्य वा समाजशास्त्रको के्षत्रमा तनरन्त्तर अनसुन्त्धान 
वा काम गरेको, तर उपतनदेशकको हकमा कबतीमा पाँच वषा काम 
गरेको अनभुव भएको, 

(ग)  खण्ड (ख) मा उल्लेख भएका ववषयमा कबतीमा स्नातकोिर 
उपातध हातसल गरेको, 
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(घ)  नैततक पतन देम्खने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,  
(ङ)  प्रचतलत कानून िमोम्जम दामासाहीको अवस्थामा नरहेको। 

(2) देहायको अवस्थामा कायाकारी तनदेशक र उपतनदेशकको पद स्वतः ररक्त 
हनुेछ :  

(क)  तनजले आफ्नो पदिाट राजीनामा ठदएमा,  
(ख)  तनजको पदावतध पूरा भएमा, 
(ग)  प्रदेश सरकारले तनजलाई पदिाट हटाएमा,  
(घ)  उपदफा (1) िमोम्जमको योग्यता नरहेमा, 
(ङ)  तनजको मतृ्य ुभएमा।  

 

(10) कायाकारी तनदेशकको काम, कताव्य र अतधकारः- (1) कायाकारी 
तनदेशकको काम, कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः- 

(क)  पररषदको तनर्ाय एवं तनदेशनहरु कायाान्त्वयन गने, गराउने, 
(ख) प्रततष्ठानको दीघाकालीन योजना र वावषाक कायाक्रम तथा िजेट 

स्वीकृततको लातग पररषद् समक्ष पेश गने, 
(ग) प्रततष्ठानको स्वीकृत दीघाकालीन योजना र वावषाक कायाक्रमको 

कायाान्त्वयन गने। 

(घ) प्रततष्ठानका प्रगतत वववरर्हरु समय समयमा पररषद् समक्ष प्रस्ततु 
गने, 

(ङ) प्रततष्ठानको कायाकारी तनदेशकको रुपमा दैतनक कायासञ्चालन गने, 
(च) प्रततष्ठानको लेखा उिरदायी अतधकृतको रुपमा काम गने, 
(छ) प्रततष्ठानको प्रम्शक्षर् कायाक्रमको आन्त्तररक मूल्यांकन गने, गराउने, 
(ज) प्रततष्ठानले संचालन गने प्रम्शक्षर्को पाठ्यक्रम, कायाक्रम, वावषाक 

कायातातलका, राविय तथा अन्त्तरााविय संस्थाहरुसँग अनिुम्न्त्धत 
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कायाक्रम तथा अन्त्य सहयोग सबिन्त्धमा सबिम्न्त्धत पक्षसगँ 
आवश्यक छलफल गरी प्रम्शक्षर् पररषद् समक्ष स्वीकृततका लातग 
पेश गने, 

(झ) प्रम्शक्षर्को पद्धतत, पाठ्यक्रम, सामग्री तथा कायाक्रम तनधाारर् गना 
आवश्यकता अनसुार सवेक्षर् गने ।  

(ञ) प्रततष्ठानमा प्रम्शक्षर् सबिन्त्धी काया गने, 
(ट) प्रततष्ठानमा कायारत कमाचारीहरुको कामको सपुररवेक्षर् गरी 

आवश्यक तनदेशन ठदने,  

(ि) प्रततष्ठान सबिन्त्धी अन्त्य कायाहरु गने, गराउने। 

(2) कायाकारी तनदेशकको अन्त्य काम, कताव्य र अतधकार तनदेम्शकामा 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

 

(11) प्रततष्ठानका कमाचारी सबिन्त्धी व्यवस्थाः- (1) प्रततष्ठानमा आवश्यकतानसुार 
देहाय िमोम्जमका कमाचारी रहनेछन।् 

(क) प्राध्यापन तथा अनसुन्त्धान 

(ख) प्रशासकीय तथा प्राववतधक 

 (2) उपदफा (१) को खण्ड (क) िमोम्जमका कमाचारीहरु प्रततष्ठानले 
सेवा करारमा भनाा गना सक्नछे। 

(3) उपदफा (१) को खण्ड (ख) िमोम्जमका कमाचारीहरु प्रदेश 
सरकारले खटाउनेछ।  

(४) उपदफा (१) िमोम्जम प्रततष्ठानमा रहने कमाचारीको पद र सङ्खख्या 
पररषद्ले स्वीकृत गरेिमोम्जम हनुेछ ।  

(5) प्रततष्ठानका कमाचारीहरुको सेवा, सवुवधा समान तहको प्रदेश 
सरकारको कमाचारी सरह हनुेछ, 
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(६) प्रततष्ठानका उप तनदेशक र अन्त्य कमाचारीहरुको ववदा र भ्रमर् 
आदेश कायाकारी तनदेशकले स्वीकृत गनेछ । 

(७) प्रततष्ठानका कायाकारी तनदेशकको ववदा र भ्रमर् आदेश प्रमखु 
सम्चवले स्वीकृत गनेछ ।   

पररच्छेद-५ 

प्रततष्ठानको कोष र लेखा 
(12) प्रततष्ठानको कोषः- (1) प्रततष्ठानको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र प्रततष्ठानको 
कोषमा देहाय िमोम्जमका रकम रहनेछन।् 

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

(ख) कुनै ववदेशी सरकार र अन्त्तरााविय संघ संस्थाहरु वा 
व्यम्क्तिाट सहयोग स्वरुप प्राप्त हनुे रकम। 

(ग) कुनै व्यम्क्त वा संस्थािाट दान, दातव्य, चन्त्दा 
स्वरुप प्राप्त हनुे रकम। 

(घ) परामशा सेवा, प्रम्शक्षर् एवं अनसुन्त्धान काया गरे 
वापत प्राप्त हनुे रकम। 

(ङ) अन्त्य कुनै स्रोतिाट प्राप्त हनु ेरकम 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) िमोम्जमको रकम प्राप्त 
गनुाअम्घ प्रततष्ठानले प्रदेश सरकार माफा त नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलनपुनेछ। 

(३) प्रततष्ठानको कोषमा प्राप्त हनुे रकम प्रचतलत कानून िमोम्जम 
इजाजत प्राप्त कुनै वाम्र्ज्य िैंकमा प्रततष्ठानको नाममा खाता खोली जबमा गनुा 
पनेछ ।  

(४) प्रततष्ठानको नामिाट गररने सिै खचा उपदफा (१) 
िमोम्जमको कोषिाट व्यहोररनेछ। 
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(५) प्रततष्ठानलाई जनु कायाक्रम वा प्रयोजनका लातग रकम प्राप्त 
भएको हो सो रकम सोही कायाक्रम वा प्रयोजनका लातग खचा गनुा पनेछ।  

(६) प्रततष्ठानको कोषको खाता कायाकारी तनदेशक वा तनजले 
तोकेको प्रततष्ठानको अतधकृत कमाचारी र आतथाक प्रशासन शाखाको प्रमखुको 
हस्ताक्षरिाट सञ्चालन हनुेछ। 

(७) प्रततष्ठानको कोषको सञ्चालन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
प्रचतलत कानून िमोम्जम हनुछे। 

 

(13) लेखा र लेखापरीक्षर्ः- (१) प्रततष्ठानको आय व्ययको लेखा महालेखा 
पररक्षकले तोकेको ढाँचा िमोम्जम राख् न ुपनेछ।  

(२) प्रततष्ठानले प्रदेश सरकारले अपनाए िमोम्जम आन्त्तररक तनयन्त्त्रर् 
प्रर्ाली कायम गनुा पनेछ। 

(3) प्रततष्ठानको आन्त्तररक लेखा पररक्षर् प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रकको 
कायाालयिाट हनुेछ। 

(4) प्रततष्ठानको अम्न्त्तम लेखापरीक्षर् महालेखा परीक्षकिाट हनुेछ।  

(5) प्रदेश सरकारले प्रततष्ठानको आय व्ययको लेखा तत्सबिन्त्धी 
कागजात र नगदी, म्जन्त्सीको वववरर् जनुसकैु िखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन 
सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

ववववध 

 

(14) पाठ्यक्रमः- (1) प्रततष्ठानले प्रम्शक्षर् कायाक्रमका लातग आवश्यक र 
सान्त्दतभाक प्रम्शक्षर् पाठ्यक्रम तयार गनेछ। 



खण्ड ५) अततररक्ताङ्क ३५ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७८।०७।१२ 

12 

      (२) उपदफा (१) िमोम्जम तयार गररएको पाठ्यक्रम पररषदिाट स्वीकृत 
गराउन ुपनेछ। 

     (3) प्रम्शक्षाथीहरुको समूह तथा ववषयको प्रकृतत हेरी उपयोगी एवं 
प्रभावकारी पद्धती अवलबिन गनुापनेछ। 

   (4) प्रततष्ठानको प्रम्शक्षर्को लातग उपयोगी हनुे उपयकु्त प्रम्शक्षर् 
सामग्रीहरुको व्यवस्था गररनछे। 

 

(15) अन्त्य प्रम्शक्षर् कायाक्रमको मूल्याङ्कनः- (1) प्रततष्ठानले प्रदेश सरकार 
अन्त्तगातका तनकायिाट संचातलत प्रम्शक्षर् कायाक्रमहरुको समय समयमा 
मूल्यांकन गना सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) िमोम्जम गररएको मूल्यांकनको आधारमा प्रततष्ठानले 
प्रम्शक्षर् कायाक्रममा आवश्यकतानसुार संशोधन वा पररवतान गना कायाकारी 
सतमतत माफा त प्रदेश सरकारलाई सझुाव ठदन सक्नेछ। 

 

(16) अतधकार प्रत्यायोजनः- (१) पररषद्ले आफूलाई प्राप्त अतधकार मध्ये 
आवश्यकता अनसुार केही  अतधकार कायाकारी तनदेशकलाई प्रत्यायोजन गना 
सक्नेछ।  

(२) कायाकारी तनदेशकले आफूमा अन्त्ततनावहत कुनै अतधकार 
प्रततष्ठानका उपतनदेशक तथा अन्त्य कुनै अतधकृत कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना 
सक्नेछ।  

 

(17) वावषाक प्रततवेदन पेश गनेः- (१) प्रततष्ठानले तोवकए िमोम्जमको वववरर् 
खलुाई प्रत्येक वषा आफूले सबपादन गरेको कामको वावषाक प्रततवेदन प्रदेश 
सरकार समक्ष पेश गनुा पनेछ।  
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(२) उपदफा (१) िमोम्जमको प्रततवेदनमा अन्त्य कुराको अततररक्त 
प्रततष्ठानको वावषाक नीतत, योजना र प्रततष्ठानिाट एक आतथाक वषामा भएका प्रमखु 
काया र कायाक्रमको कायाान्त्वयनको म्स्थतत र त्यसको उपलब्धी तथा लागत र 
प्रततष्ठानिाट भएको वावषाक खचाको वववरर् उल्लेख गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जमको प्रततवेदन मखु्यमन्त्त्री तथा 
मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको स्वीकृतत तलई प्रततष्ठानले सावाजतनक गनेछ। 

 

(18) प्रदेश सरकारसगँ सबपका ः- (१) प्रततष्ठानले प्रदेश सरकारसँग सबपका  राख्दा 
मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय माफा त राख्न ुपनेछ।  

(2) प्रततष्ठानले अन्त्तरााविय स्तरका प्रम्शक्षर् संस्थाहरुसगँ सबपका  राख्दा 
मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय माफा त नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलन ु
पनेछ। 

 

(19) सपथ ग्रहर्ः- प्रततष्ठानको कायाकारी तनदेशकले आफ्नो कायाभार सबहाल्न ु
अम्घ मखु्यमन्त्त्री वा तनजले तोकेको प्रदेश सरकारको मन्त्त्री समक्ष अनसुचुी २ मा 
तोवकए िमोम्जमको सपथ तलनपुनेछ। 

 

(20) कायाववतध/तनदेम्शका िनाउन े अतधकारः- यो आदेश कायाान्त्वयन गना 
पररषद्ले आवश्यक कायाववतध/तनदेम्शका िनाउन सक्नेछ र त्यस्तो 
कायाववतध/तनदेम्शका प्रदेश सरकारिाट स्वीकृत भएपतछ लाग ुहनुेछ। 

 

(२१) खारेजी र िचाउः (1) प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रततष्ठान (गिन तथा काया सञ्चालन) 
आदेश, २०७७ खारेज गररएको छ। 
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  (2) प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रततष्ठान ववतनयमावली 2077 खारेज गररएको छ 
।  

        (३) उपदफा (१) वमोम्जमको आदेश वमोम्जम गिीत प्रदेश प्रम्शक्षर् 
प्रततष्ठानको सबपम्ि र दावयत्व यस आदेश वमोम्जम स्थापना भएको प्रततष्ठानमा 
सनेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ८ संग सबिम्न्त्धत) 
कायाकारी तनदेशकको सेवा सवुवधा सबिन्त्धी 

क्र सं सेवा, सवुवधाको प्रकार इकाइ सेवा, सवुवधा 
१ पाररश्रतमक मातसक रु 50,600। 

२ आवास सवुवधा मातसक रु 15,000। 
३ सरकारी घरको व्यवस्था 

नभएमा शरुुमा फतनाचर 
व्यवस्थाको लातग 

एकमषु्ट रु 50,000। 

४ संचार सवुवधा (मोिाइल, 
टेतलफोन, इन्त्टरनेट, 
पत्रपतत्रका, टेतलतभजन) 

मातसक रु 5,000। 

५ पानी, तिजलुी मातसक रु 2,000। 

६ लगुा भिा िावषाक रु 10,000। 
७ इन्त्धन मातसक तलटर 80 
८ मोववल तै्रमातसक तलटर 5 
९ भ्रमर् भिा (स्वदेश) दैतनक 2,000। 
10 भ्रमर् भिा (ववदेश) दैतनक $175 
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अनसूुची २ 

(दफा १९ संग सबिम्न्त्धत) 
  

पद तथा गोपतनयताको शपथको ढाचँा  

म................................................. नेपालको राजकीय सिा र 
सावाभौमसिा नेपाली जनतामा तनवहत रहेको नेपालको संववधानप्रतत पूर्ा 
िफादार रही सत्य तनष्ठापूवाक ईश्वरको / देश र जनताको नाममा शपथ 
तलन्त्छु वक कायाकारी तनदेशक पदको म्जबमेवारी िहन गदाा प्रचतलत कानूनको 
पालना गरी मलुकु र जनताको भलो म्चताई कसैको डर नमानी, पक्षपात 
नगरी, पूवााग्रह वा खराि भावना नतलई इमान्त्दाररताका साथ गनेछु र आफ्नो 
कताव्यको पालनाको तसलतसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म 
पदमा िहाल रहँदा वा नरहँदा जनुसकैु अवस्थामा पतन प्रचतलत कानूनको 
पालना गदाा िाहेक अरु अवस्थामा कुनै वकतसमिाट पतन प्रकट वा सङ्केत गने 
छैन ।  

 

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

नाम, थर : .............................. 
पद : ................................ 
दसतखत : ............................. 

 
  

आज्ञाले, 
       राजेन्त्र थापा 

         कानून सम्चव 
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प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


