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गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठान (सत्र्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक  

 

प्रस्िावनााः प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारी तनकाय िथा सावनजतनक संस्थानहरुमा तनवानशचि, मनोतनि िथा  
तनयकु्त पदातधकारी र कमनचारीहरुको क्षमिा अतिववृि सम्बन्धी प्रशशक्षण प्रदान गनन गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण 
प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ् चालन िथा व्यवस्थापन गननको लातग कानूनी व्यवस्था गनन वाञ् छनीय िएकोले,  

    गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारशम्िक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम "गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५” रहेको छ । 

       (२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषा: तबषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, – 

   (क) “कायनकारी तनदेशक” िन्नाले दफा १२ को उपदफा (२) वमोशजम तनयकु्त कायनकारी तनदेशक 
सम्झन ुपछन।  

  (ख) “िोवकएको” वा “िोवकए वमोशजम” िन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयमावलीमा िोवकएको  वा 
िोवकए वमोशजम सम्झन ुपछन । 

  (ग) “पररषद्” िन्नाले दफा ७ वमोशजमको प्रशशक्षण पररषद् सम्झन ुपछन । 

  (घ)  “प्रतिष्ठान” िन्नाले दफा ३ वमोशजमको गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठान सम्झन ुपछन । 

     

   (ङ) “सतमति” िन्नाले दफा ९ वमोशजम कायनकारी सतमति सम्झन ुपछन । 

      

    (च) “संगठिि संस्था” िन्नाले पचास प्रतिशि वा सो िन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार 
वा प्रदेश सरकारको स्वातमत्व वा तनयन्रण िएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, सतमति वा संघीय 
कानून वा प्रदेश कानून बमोशजम स्थावपि वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्धारा गठिि 
आयोग, संस्थान, प्रातधकरण, तनगम, बोडन, केन्र, पररषद र यस्िै प्रकृतिका अन्य संगठिि संस्था 
सम्झन ुपछन । 

 

  (छ)  “संस्थान” िन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वातमत्व वा तनयन्रण िएको संगठिि 

संस्था वा त्यस्िो संस्थाको स्वातमत्व वा तनयन्रण िएको अन्य संस्था समेि सम्झन ुपछन । 

  (ज) “स्थानीय िह” िन्नाले गाउँपातलका, नगरपातलका, उपमहानगरपातलका, महानगरपातलका र 
शजल्ला सिा सम्झन ुपछन ।  
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पररच्छेद –२ 

गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, उद्दशे्य र नीति 

३. गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठान स्थापना: प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारी तनकाय र संस्थानहरुमा  
तनवानशचि, मनोतनि िथा तनयकु्त पदातधकारी र कमनचारीहरुका लातग क्षमिा अतिवृवद्ध गने सम्बन्धी 
प्रशशक्षणको व्यवस्था गनन गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गररएको छ । 

४. प्रतिष्ठान संगठिि संस्था हनु:े (१) प्रतिष्ठान अववशच्छन्न उत्तरातधकारवाला स्वशातसि र संगठिि संस्था 
हनुेछ। 

      (२) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

         (३) प्रतिष्ठानले व्यशक्त सरह चल, अचल सम्पशत्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन र बेचववखन वा अन्य कुनै 
वकतसमले बन्दोवस्ि गनन सक्नेछ । 

         (४) प्रतिष्ठानले व्यशक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजूर गनन र प्रतिष्ठान उपर पतन व्यशक्त सरह 
नातलस उजरू लाग्न सक्नछे । 

         (५) प्रचतलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए िापतन प्रतिष्ठानको आफ्नो कायन सञ् चालन र 
व्यवस्थापन यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम वा ववतनयमद्वारा व्यवशस्थि कायन प्रणाली वमोशजम 
हनुेछ। 

५. प्रतिष्ठानको उद्दशे्य: प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय वमोशजम हनुेछ :– 

(क) प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारी र सावनजतनक संस्थानमा तनवानशचि, मनोतनि िथा तनयकु्त 
पदातधकारी र कमनचारीहरुको लातग आवश्यक पने संघ, प्रदेश र स्थानीय िह सञ् चालन र 
व्यवस्थापन लगायिका ववषयमा व्यवसावयक ज्ञान, सीप र क्षमिा अतिवृवद्ध गनन प्रशशक्षणको 
व्यवस्था गने । 

(ख)  प्रदेशको ववकास कायनक्रममा सघाउ परु् याउन प्रदेश सरकारको प्रशासन र संस्थानको 
व्यवस्थापन के्षरलाई सबल, सक्षम िथा प्रिावकारी वनाउन आवश्यक कायन गने। 

(ग)  प्रशशक्षणलाई वढी उपयोगी िलु्याउन िथा प्रशशक्षण सामग्री ियार गननका लातग समस्यामूलक 
अनसुन्धान, परामशन सेवा िथा सूचना सेवा सम्वन्धी कायनक्रमहरु सञ् चालन गने । 

(घ)  संघ, प्रदेश र स्थानीय िह सञ् चालन र व्यवस्थापन लगायिका ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान 
गने।  

६. प्रशशक्षण सम्बन्धी नीति: प्रतिष्ठानवाट संचालन गररने प्रशशक्षण सम्वन्धी नीति देहायवमोशजम हनुछे । 

(क) प्रशशक्षण कायनक्रमलाई कमनचारी प्रशासनको अतिन्न अङ्गको रुपमा आवद्ध गने । 

(ख) प्रदेश सरकार, स्थानीय िह र सावनजतनक संस्थानमा तनवानशचि, मनोतनि र तनयकु्त 
पदातधकारीहरुको व्यवसावयक ज्ञान, सीप र क्षमिा वृवद्ध गने।  
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(ग) प्रशशक्षण कायनक्रमलाई प्रदेश सरकार र संस्थानको ववकास कायनक्रमसँग आवद्ध गने । 

(घ) प्रशशक्षणलाई कमनचारीको वृशत्त ववकाससँग आबद्ध गने। 

 

 

पररच्छेद–३ 

प्रशशक्षण पररषद् र कायनकारी सतमतिको गिन, काम, किनव्य र अतधकार 

७. प्रशशक्षण पररषद गिनाः (१) प्रतिष्ठानको सवोच्च तनकायको रुपमा देहाय वमोशजमको प्रशशक्षण पररषद् 
रहनेछ:– 

  (क) मखु्यमन्री        – अध्यक्ष 

  (ख) उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग    – सदस्य 

  (ग) अध्यक्ष, प्रदेश लोक सेवा आयोग     – सदस्य 

  (घ) मखु्यमन्रीले िोकेको प्रदेश स्िरको ववश्वववद्यालयको उप-कूलपति –सदस्य 

  (ङ) प्रमखु सशचव, मखु्यमन्री िथा मशन्रपररषद्को कायानलय  – सदस्य 

  (च) प्रदेश सरकारका सशचवहरू      – सदस्य 
  (छ) प्रदेश सरकारले मनोतनि गरेको दईु जना मवहला सवहि िीन जना – सदस्य 

  (ज) प्रतिष्ठानका कायनकारी तनदेशक      – सदस्य–सशचव 

 

     (२) खण्ड (छ) बमोशजमका सदस्यहरु मान्यिा प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कम्िीमा स्नािकोत्तर वा सो 
सरहको योग्यिा हातसल गरेका व्यशक्तहरु मध्येबाट प्रदेश सरकार, मशन्रपररषद् ले िोकेको मापदण्डका 
आधारमा छनौट गररनेछ। 

  (३) सतमतिको मनोतनि सदस्यहरुको पदावतध दईु वषनको हनुेछ । मनोतनि सदस्यहरुलाई प्रदेश 
सरकार, मशन्रपररषद् ले िोके वमोशजमको बैिक ित्ता उपलब्ध गराइनेछ । 

  (४) पररषद्को बैिक वषनमा कम्िीमा दईु पटक वस्नछे । 

      (५) पररषद्को गणपूरक संख्या िथा बैिक सम्बन्धी अन्य कायनववतध पररषद्  आफैले तनधानरण गरे 
वमोशजम हनुेछ । 

           

८. पररषद्को काम, किनव्य र अतधकाराः यस ऐनमा अन्यर लेशखएको कामको अतिररक्त पररषद्को काम, 

किनव्य र अतधकार देहायबमोशजम हनुेछाः 
(क) प्रतिष्ठानवाट सञ् चालन गररने प्रशशक्षण िथा अनसुन्धान कायनक्रम सम्बन्धी नीति तनधानरण गने । 

(ख) प्रतिष्ठानको तनयमावली वनाउने र ववतनयम स्वीकृि गने । 

(ग) प्रतिष्ठानको दीघनकालीन योजना स्वीकृि गने । 
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(घ) प्रतिष्ठानको वावषनक कायनक्रमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्यांकन गने र वजेट स्वीकृि 
गने। 

(ङ) सतमतिलाई आवश्यक तनदेशन ठदने । 

 

९. कायनकारी सतमति गिनाः (१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य एवं नीति अनरुुप प्रशशक्षण एवं अनसुन्धान 
कायनक्रमलाई सवु्यवशस्थि रुपले सञ्चालन गनन गराउन देहाय वमोशजमका सदस्यहरु िएको कायनकारी 
सतमति रहनछे: 

(क) प्रतिष्ठानको कायनकारी तनदेशक       – अध्यक्ष 

(ख) सशचव, प्रशासन िथा बैिक महाशाखा, मखु्यमन्री िथा  

    मशन्रपररषद् को कायानलय       – सदस्य 

(ग) सशचव, आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालय     – सदस्य 

(घ) सशचव, आतथनक मातमला िथा योजना मन्रालय     – सदस्य 

(ङ) सशचव, प्रदेश लोक सेवा आयोग       – सदस्य 

(च) सशचव, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग      – सदस्य 

 (छ) कायनकारी तनदेशकले िोकेको प्रतिष्ठानको उप–कायनकारी तनदेशक   – सदस्य–सशचव 

   (२) सतमतिले आवश्यक देखेमा प्रति बैिक एक जना मवहला सवहि िीन जनामा नबढने गरी 
ववशेषज्ञलाई सतमतिको बैिकमा पयनवेक्षकको रुपमा िाग तलनको लातग आमन्रण गनन सक्नेछ। 

   (३) सतमतिको वैिक आवश्यकिानसुार बस्नछे । 

   (४) सतमतिको वैिकको गणपूरक संख्या िथा अन्य कायनववतध िोवकए वमोशजम हनुेछ । 
 

१०. सतमतिको काम, किनव्य र अतधकाराः (१) सतमतिको काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछाः– 

 (क) प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारी र सावनजतनक संस्थानमा तनवानशचि, मनोतनि िथा तनयकु्त 
पदातधकारी र कमनचारीहरुको लातग आवश्यक पने संघ, प्रदेश र स्थानीय िह सञ् चालन र 
व्यवस्थापन लगायिका ववषयमा व्यवसावयक ज्ञान, सीप र क्षमिा अतिवृवद्ध गनन प्रशशक्षणको 
व्यवस्था गने। 

(ख) प्रशासकीय समस्याहरु िथा तिनका समाधानका उपायहरु वारेमा समय समयमा सिा, गोष्ठी, 
सेतमनार िथा सम्मेलनको आयोजना गने । 

(ग) अनसुन्धान, परामशन सेवा एवं सूचना सेवा सम्वन्धी कायनक्रमहरु सञ्चालन गने । 

(घ) अन्य प्रदेश, संघीय र अन्िरराविय स्िरका प्रशशक्षण संस्थाहरुसँग सम्पकन  राखी प्रशशक्षण सम्बन्धी 
कायनलाई स्िरोन्नति िथा ववस्ििृीकरण गने । 

(ड.) पररषद् माफन ि प्रदेश सरकारलाई प्रादेशशकस्िरमा प्रशशक्षण सम्वन्धी नीति िजुनमा गनन राय 
सल्लाह ठदन।े 
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(च) प्रतिष्ठानको प्रशशक्षण िथा अनसुन्धान कायनक्रम सम्बन्धी नीति िजुनमा गने । 

(छ) पररषद् माफन ि प्रदेश सरकार र संस्थानहरुको ववतिन्न के्षरसँग सम्वशन्धि प्रशशक्षण 
कायनक्रमहरुको वीचमा समन्वय ल्याउन प्रदेश सरकारलाई आवश्यक राय सल्लाह ठदने । 

(ज) प्रतिष्ठानको दीघनकालीन योजना िजुनमा गने । 

(झ) प्रतिष्ठानको वावषनक कायनक्रम र बजेट ियार गने । 

(ञ) प्रतिष्ठानको लातग आवश्यक कमनचारीहरुको दरवन्दी सजृना गने। 

(ट) प्रशशक्षण कायनक्रमहरुको मूल्यांकन गने, गराउने । 

(ि) प्रशशक्षणको क्षेरमा प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार र अन्िरराविय संस्थाहरुवीच सम्पकन  माध्यमको 
रुपमा काम गने। 

(ड) प्रशशक्षणलाई कायनक्रममूलक िथा व्यवहाररक वनाउन ववतिन्न के्षरका अनिुवी व्यशक्तहरुको सेवा 
आवतधक रुपमा आदान प्रदान गने व्यवस्था तमलाउने । 

(ढ) ऐन, तनयम वा ववतनयमको अधीनमा रही प्रशशक्षण सम्वन्धी अन्य आवश्यक कायन गने। 

 

         (२) अन्िरराविय स्िरका प्रशशक्षण संस्थाहरुसँग सम्पकन  राख्दा सतमतिले प्रदेश सरकार माफन ि नेपाल 
सरकारको स्वीकृति तलन ुपनेछ। 

          (३)  प्रतिष्ठानको लातग आवश्यक कमनचारीहरुको दरवन्दी सजृना गदान प्रदेश सरकारको स्वीकृति 
तलन ुपनेछ। 

          (४)  प्रतिष्ठानको अचल सम्पशत्त वेचववखन गनुन पदान प्रदेश सरकार माफन ि नेपाल सरकारको 
स्वीकृति तलन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद– ४ 

प्रतिष्ठानका कमनचारीहरु एवं तनजहरुको सेवा शिन सम्वन्धी व्यवस्था 
११. प्रतिष्ठानका कमनचारी सम्वन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानमा आवश्यकिानसुार देहाय बमोशजमका कमनचारी 

रहनेछन ्। 

   (क) प्रशासकीय िथा प्राववतधक 

   (ख) प्राध्यापक िथा अनसुन्धान 

  (२) प्रदेश लोक सेवा आयोगको तसफाररशमा प्रतिष्ठानका कमनचारीहरुको पदपूतिन गनुन पनेछ। 

 (३) प्रदेश लोक सेवा आयोगको गिन िई पदपूतिन निएसम्मको लातग प्रतिष्ठानको कायन सञ् चालन 
गनन प्रदेश सरकारले आवश्यक कमनचारी काजमा खटाउनेछ।   

   (४) प्रतिष्ठानका कमनचारीहरुको पाररश्रतमक, सेवाको शिन एंव सवुवधा िोवकए वमोशजम हनुेछ । 
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१२. कायनकारी तनदेशक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानको प्रमखुको रुपमा एकजना कायनकारी तनदेशक 
रहनेछ।  

   (२) कायनकारी तनदेशकको तनयशुक्त िोवकएको मापदण्डको आधारमा प्रदेश सरकारबाट हनुेछ । 

िर कायनकारी तनदेशकको पवहलो पटक तनयशुक्त निएसम्मका लातग प्रदेश सरकारका सशचवहरु मध्येबाट 
प्रदेश सरकारले िोकेको सशचवले कायनकारी तनदेशकको रुपमा कामकाज गनेछ।                

             (३) उपदफा (२) बमोशजमको मापदण्ड बनाउँदा मान्यिा प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट स्नािकोत्तर 
गरी कम्िीमा १० वषनको अनिुव िएका वा ववद्यावाररतध गरी कशम्िमा ५ वषनको अनिुव िएका ३५ वषन 
उमेर नाघेका व्यशक्तहरु मध्येबाट कायनकारी तनदेशक तनयशुक्त गने गरी योग्यिा िोवकनेछ। 

   (४) तनजको पदावतध पाँच वषनको हनुेछ र अको एक अवतधका लातग तनजलाई पनुतननयशुक्त गनन 
सवकनछे ।  

             (५) तनजको पदावतध समाप्त िएमा वा पदावतध समाप्त हनु ुअगावै ६५ वषन पगेुमा तनज सो 
पदमा बहाल रहन सक्ने छैनन।् 

             (६) कायनक्षमिाको अिाव िएमा, खराब आचरण गरेमा, इमान्दारीपूवनक आफ्नो पदीय 
किनव्यको पालना नगरेमा वा बदतनयिपूवनक काम कारवाही गरेमा प्रदेश सरकारद्धारा गठिि छानबीन 
सतमतिको तसफाररशमा तनजलाई प्रदेश सरकारले पदमकु्त गनन सक्नेछ। छानबीन सतमतिको गिन र 
सनुवुाईको मौका ठदने सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

१३. कायनकारी तनदेशकको काम, किनव्य र अतधकार: (१) कायनकारी तनदेशकको काम, किनव्य र अतधकार देहाय 
बमोशजम हनुेछाः 
  (क) पररषद् िथा सतमतिको तनणनय एंव तनदेशनहरु कायानन्वयन गराउने । 

  (ख) प्रतिष्ठानको दीघनकालीन योजना र वावषनक कायनक्रम िथा बजेट सतमति माफन ि पररषदमा 
  स्वीकृतिको लातग पेश गने । 

  (ग) पररषद् बाट स्वीकृि प्रतिष्ठानको दीघनकालीन योजना र वावषनक कायनक्रमको कायानन्वयन  
  गने। 

  (घ) प्रतिष्ठानका प्रगति वववरणहरु समय समयमा सतमति समक्ष प्रस्ििु गने, गराउने । 

  (ङ) प्रतिष्ठानको प्रशशक्षण कायनक्रमको आन्िररक मूल्यांकन गने, गराउने । 

  (च) राविय िथा अन्िरराविय संस्थाहरुसँग अनबुशन्धि कायनक्रम िथा अन्य सहयोग सम्बन्धमा
  सम्वशन्धि पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी सतमतिमा स्वीकृतिका लातग पेश गने,  
  गराउने । 

  (छ) प्रतिष्ठान सम्वन्धी अन्य कायनहरु गने, गराउने । 

  (२) कायनकारी तनदेशकको अन्य काम, किनव्य र अतधकार िोवकए वमोशजम हनुेछ । 
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पररच्छेद –५ 

कोष,  वहसाव र लेखापरीक्षण 

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

  (२) प्रतिष्ठानको कोषमा देहाय बमोशजमका रकम रहनेछन ्। 

 (क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम । 

 (ख) कुनै ववदेशी सरकार र अन्िरानविय संघ संस्थाहरुवाट प्राप्त हनुे रकम । 

 (ग) परामशन सेवा, प्रशशक्षण एवं अनसुन्धान कायन गरे वापि प्राप्त हनुे रकम । 

 (घ) अन्य कुनै स्रोिवाट प्राप्त हनुे रकम । 

  (३) अन्िरराविय संघ संस्थाहरुवाट सहयोग प्राप्त गदान प्रदेश सरकार माफन ि नेपाल सरकारको स्वीकृति 
तलन ुपनेछ। 

  (४) कोषको सवै रकम नेपालको कुनै वाशणज्य बैंकमा जम्मा गररनेछ । 

  (५) प्रतिष्ठानको आफ्नो उद्दशे्य अनरुुपको कायन गननको लातग चावहने खचन उपदफा (१) वमोशजमको 
कोषवाट व्यहोररने छ । 

१५. वहसाव राख्न ेिरीका: प्रतिष्ठानको आम्दानी र खचनको वहसाव महालेखा परीक्षकको कायानलयबाट स्वीकृि 
ढाँचा र िररका वमोशजम राशखनेछ । 

१६. लेखापरीक्षण: (१) प्रतिष्ठानको वहसावको लेखापरीक्षण महालेखा पररक्षकबाट हनुछे। 

  (२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण सम्वन्धी अन्य कुरा िोवकए वमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद –६ 

प्रशशक्षण पद्धति,  प्रशशक्षण सामग्री एवं पाठ्यक्रम 

१७. प्रशशक्षण पद्धति तनधानरण गने: (१) प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य प्रातप्तका लातग प्रशशक्षणको पाठ्यक्रम, पद्धति, 

सामग्री िथा कायनक्रम तनधानरण गनन समय समयमा सवेक्षण गनन सक्नेछ। 

           (२) उपदफा (१) बमोशजम गररएको सवेक्षणको आधारमा प्रतिष्ठानले प्रशशक्षणको पाठ्यक्रम, 
पद्धति, सामग्री िथा कायनक्रम तनधानरण गनेछ । 

           (३) उपदफा (२) बमोशजमको पाठ्यक्रम िथा कायनक्रम पररषदबाट स्वीकृि गराउन ुपनेछ ।  

१८. अन्य प्रशशक्षण कायनक्रमको मूल्याङ्कन: (१) प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकार अन्िगनिका अन्य तनकायबाट 
सञ् चातलि प्रशशक्षण कायनक्रमहरुको समय समयमा मूल्यांकन गनन सक्नेछ। 

         (२) उपदफा (१) वमोशजम गररएको मूल्यांकनको आधारमा प्रतिष्ठानले प्रशशक्षण कायनक्रममा 
आवश्यकिानसुार संशोधन वा पररविनन गनन पररषद् माफन ि प्रदेश सरकारलाई सझुाव ठदन सक्नेछ । 
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१९. प्रशशक्षण पद्धतिाः प्रशशक्षाथीहरुको समूह िथा ववषयको प्रकृति हेरी उपयोगी एवं प्रिावकारी आधतुनक 
प्रशशक्षण प्रववतधहरु प्रशशक्षण कायनक्रममा प्रयोग गररनछे । 

२०. प्रशशक्षण सामग्री: प्रतिष्ठानको प्रशशक्षण कायनक्रमहरुको लातग प्रदेशको आतथनक, सामाशजक, साँस्कृतिक, 

राजनैतिक पररप्रके्ष्यमा मेल खाने र सैद्धाशन्िक दृविकोणवाट उपोयोगी हनु ेप्रशशक्षण सामग्रीहरुको व्यवस्था 
गररनेछ । 

२१. पाठ्यक्रमाः प्रशशक्षण कायनक्रमलाई वढी फलदायी एवं प्रिावकारी वनाउन पाठ्यक्रममा सैद्धाशन्िक एवं 
व्यवहाररक दवैु पक्षमा जोड ठदइनेछ । 

पररच्छेद –७ 

ववववध 

२२. प्रतिवेदन पेश गनुनपने: प्रतिष्ठानले प्रत्येक वषन प्रतिष्ठानको वक्रयाकलाप सम्वन्धी प्रतिवेदन प्रदेश सरकार 
समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

२३. अतधकार प्रत्यायोजनाः सतमतिले यो ऐन वमोशजम आफूले पाएको अतधकारमध्ये सवै वा केही अतधकार 
प्रतिष्ठानको कायनकारी तनदेशक वा अन्य कुनै कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। कायनकारी तनदेशकले 
ऐन तनयम अन्िगनि आफूले पाएको अतधकार मध्ये सवै वा केही अतधकार प्रतिष्ठानको उप–कायनकारी 
तनदेशक वा अन्य कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

२४. प्रदेश सरकारसगँ सम्पकन : (१) प्रतिष्ठानले मखु्यमन्री िथा मशन्रपररषद्को कायानलय माफन ि प्रदेश सरकारसँग 
सम्पकन  राख्न ुपनेछ । 

         (२) प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारका आफ्नो कामसँग मेल खाने संस्था िथा प्रशशक्षण केन्रसँग आवश्यक 
सम्पकन  र समन्वय गनन सक्नछे। 

२५. तनयम िथा ववतनयम वनाउनाेः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गननको लातग पररषद्ले आवश्यक 
तनयमहरु वनाउन सक्नेछ । त्यस्िो तनयम प्रदेश सरकारले स्वीकृि गरे पतछ लागू हनुेछ । 

          (२) प्रतिष्ठानको अन्य आवश्यक काम कारवाहीको लातग उप–दफा (१) अन्िगनि बनकेो 
तनयमावलीको अधीनमा रही सतमतिले आवश्यक ववतनयम वनाउन सक्नछे र त्यस्िो ववतनयम पररषदबाट 
स्वीकृि िएपतछ लागू हनुछे । 

प्रदेश सिाको सम्वि ्२०७५ साल चैि ११ गिे बसेको बैिकले नेपालको संववधानको धारा १९९ बमोशजम यो ववधेयक 
पाररि गरेको ब्यहोरा संववधानको धारा २०१ बमोशजम प्रमाशणि गदनछु । 

 

 

 

 

 

नेरनाथ अतधकारी 
सिामखु 

गण्डकी प्रदेश  

तमति :२०७५।१२।११ 

 

 

प्रदेश सिाका सिामखुबाट प्रमाशणि यो ववधेयक 
नेपालको संववधानको धारा २०१ को उपधारा (२) 
बमोशजम प्रमाणीकरण गदनछु । 

 

तमतिाः 

 

बाब ुराम कँुवर 
प्रदेश प्रमखु 


