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गण्डकी प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना य 
सञ् चारन गनव फनकेो ऐन 

 

प्रस्तािना : गण्डकी प्रदेशभा प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको स्तय ङ्झनधावयण 
य प्रभाणीकयण गने तथा प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको व्मिस्था गयी 
फजाय भाग अनङ्टरुऩको भानि सॊशाधन ङ्जिकास गनव गण्डकी प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा 
व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना तथा सञ् चारन गनव िाञ्छनीम बएकोरे,  

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञभबक 
१. सॊङ्ञऺप् त नाभ य प्रायभब: (१) मो ऐनको नाभ "गण्डकी प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा 

व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७६" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायभब हङ्टनेछ।  

२. ऩङ्चयबाषा :  ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,- 
(क) “अध्मऺ” बन् नारे सबाको अध्मऺ सभझनङ्ट ऩछव। 

(ख) “कभवचायी” बन् नारे प्रङ्झतष्ठानका कभवचायी सभझनङ्ट ऩछव। 

(ग) “कामवकायी ङ्झनदेशक” बन् नारे प्रङ्झतष्ठानको कामवकायी ङ्झनदेशक सभझनङ्ट 
ऩछव। 

(घ) “तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बन् नारे मस ऐन अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सभझनङ्ट ऩछव। 

(ङ) “प्रङ्झतष्ठान” बन् नारे दपा ३ फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको गण्डकी 
प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठान सभझनङ्ट ऩछव।  

(च)  “प्रङ्ञशऺक” बन् नारे प्रङ्झतष्ठानका प्रङ्ञशऺक िा रोतोत व्मङ्ञक्त सभझनङ्ट 
ऩछव। 

(छ) “भन्त्रारम” बन् नारे गण्डकी प्रदेश सयकायको ङ्ञशऺा ऺेत्र हेने 
भन्त्रारम सभझनङ्ट ऩछव। 

(ज) “सङ्ञचि” बन् नारे भन्त्रारमको प्रदेश सङ्ञचि सभझनङ्ट ऩछव। 
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(झ) “सबा” बन् नारे दपा ५ फभोङ्ञजभको प्रङ्झतष्ठानको प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा 
व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ सबा सभझनङ्ट ऩछव। 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना तथा काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 

३. प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना: (१) गण्डकी प्रदेशभा प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक 
ताङ्झरभको स्तय ङ्झनधावयण य प्रभाणीकयण गने तथा प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक 
ताङ्झरभको व्मिस्था गयी फजाय भाग अनङ्टरुऩको भानि सॊशाधन ङ्जिकास गने उदे्दश्मरे 
गण्डकी प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना गङ्चयएको 
छ। 

(२) प्रङ्झतष्ठान एक अङ्जिङ्झछन् न उ्तरयाङ्झधकायिारा स्िशाङ्झसत य सॊगङ्छठत 
सॊस्था हङ्टनेछ।  

(३) प्रङ्झतष्ठानको आफ्नो छङ्ट टै्ट छाऩ हङ्टनेछ।  

(४) प्रङ्झतष्ठानरे व्मङ्ञक्त सयह चर अचर सभऩङ्ञ्तर प्राप् त गनव, उऩबोग गनव, 
फेचङ्झफखन गनव िा अन्म ङ्जकङ्झसभरे फन्दोिस्त गनव सक्नेछ। 

(५) प्रङ्झतष्ठानरे व्मङ्ञक्त सयह नाङ्झरस उजूय गनव य प्रङ्झतष्ठान उऩय ऩङ्झन सोही 
नाभफाट नाङ्झरस उजूय राग्न सक्नछे। 

(६) प्रङ्झतष्ठानरे व्मङ्ञक्त सयह कयाय गनव, कयाय फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग 
गनव तथा दाङ्जमत्ि ङ्झनिावह गनव सक्नछे। 

४. प्रङ्झतष्ठानको सॊयऺक:  (१) गण्डकी प्रदेशको भङ्टख्मभन्त्री प्रङ्झतष्ठानको सॊयऺक हङ्टनेछ।  

(२) सॊयऺकरे प्रङ्झतष्ठानराई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ।  

५. प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ सबाको गठन: (१) प्रङ्झतष्ठानको सिोच्च 
ङ्झनकामको रुऩभा एक प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ सबा यहनेछ । 

(२) सबाको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) गण्डकी प्रदेश सयकायको ङ्ञशऺा ऺेत्र हेने भन्त्री      -अध्मऺ 
(ख) प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोगको ङ्ञशऺा ऺेत्र हेने सदस्म  
                                       - सदस्म 
(ग) गण्डकी प्रदेश सयकायका प्रभङ्टख सङ्ञचि    - सदस्म 
(घ) प्रदेश सयकायको ङ्ञशऺा, आङ्झथवक भाङ्झभरा, स्िास््म, बौङ्झतक ऩूिाव  
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-धाय, कृङ्जष, िन, ऩमवटन ऺेत्र हेने भन्त्रारमका प्रदेश सङ्ञचिहरु 
                                          - सदस्म 

(ङ) इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ, स्िास््म, कृङ्जष, िन, ऩमवटनसॉग सभफङ्ञन्धत ङ्जिषमभा 
कभतीभा स्नातक उऩाङ्झध प्राप् त गयेका य सभफङ्ञन्धत सात िषव 
अनङ्टबि हाङ्झसर गयेका व्मङ्ञक्तहरु भध्मेफाट सॊयऺकरे भनोङ्झनत 
गयेका कभतीभा दङ्टई जना भङ्जहरा सङ्जहत ऩाॉच जना     -सदस्म  

(च) प्रङ्झतष्ठानको  भङ्टख्म कामावरम यहेको  स्थानीम  तहको प्रभङ्टख िा  
अध्मऺ           -सदस्म 

(छ) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ऺेत्रभा भहत्िऩूणव 
मोगदान ऩङ्टर् माएका व्मङ्ञक्तहरु भध्मेफाट भन्त्रारमरे भनोङ्झनत 
गयेका  कभतीभा एक जना भङ्जहरा सङ्जहत तीन जना   –सदस्म   

(ज) प्रादेङ्ञशक उद्योग िाङ्ञणज्म भहासॊघको अध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको  
प्रङ्झतङ्झनङ्झध                 -सदस्म 

(झ) उद्योग, ङ्झनभावण, ऩमवटन रगामतका सेिासॉग सभफङ्ञन्धत  
व्मङ्ञक्तहरुभध्मेफाट भन्त्रारमरे भनोङ्झनत गयेका कभतीभा एक 
जना भङ्जहरासङ्जहत तीन जना         -सदस्म 

(ञ) प्रङ्झतष्ठानराई याङ्ञ् िम तथा अन्तयाङ्ञ् िमस्तयफाट प्राङ्जिङ्झधक, 
बौङ्झतक, आङ्झथवक रगामतका सहमोग उऩरब्ध गयाई प्रङ्झतष्ठानको 
स्थाऩना, सञ् चारन य ङ्जिकासभा भहत्िऩूणव मोगदान ऩङ्टर् माउन े
नेऩारी नागङ्चयक िा गैयआिासीम नागङ्चयक भध्मेफाट सॊयऺकरे 
भनोङ्झनत गयेका दङ्टई जना                       –सदस्म 

(ट) कामवकायी ङ्झनदेशक     -सदस्म-सङ्ञचि 

(३) भनोङ्झनत सदस्मको कामवकार चाय िषवको हङ्टनेछ य ङ्झनज अको एक 
कामवकारको राङ्झग ऩङ्टन: भनोङ्झनत हङ्टन सक्नेछ।  

(४) उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) देङ्ञख (झ) सभभका सदस्महरुरे प्रदेश 
सयकायरे तोके फभोङ्ञजभको फैठक ब्तरा तथा अन्म सङ्टङ्जिधा ऩाउनेछन ्। 

(५) अध्मऺसङ्जहत फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा सबाको फैठकको राङ्झग 
गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगकेो भाङ्झननेछ। 
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तय, ऩङ्जहरो ऩटकको फैठकभा गणऩङ्टयक सॊख्मा नऩङ्टगी फैठक स्थङ्झगत 
बएभा त्मसऩङ्झछ फस्ने फैठकको राङ्झग अध्मऺसङ्जहत एक ङ्झतहाइव सदस्म उऩङ्ञस्थत 
बएभा सबाको फैठकको गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगकेो भाङ्झननेछ। 

(६) सबाको फैठक साभान्मतमा िषवको एक ऩटक फस्नेछ। 

(७) फैठक सभफन्धी अन्म कामवङ्जिङ्झध सबा आपैरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

६. सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ :- 

(क) प्रङ्झतष्ठानको अल्ऩकारीन य दीघवकारीन मोजना स्िीकृत गने । 

(ख) प्रङ्झतष्ठानको िाङ्जषवक फजेट तथा कामवक्रभ स्िीकृत गने। 

(ग) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ सभफन्धी नीङ्झत तथा 
यणनीङ्झत स्िीकृत  गने। 

(घ) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ कामवक्रभको भूल्माङ्कन गयी 
आिश्मक ऩङ्चयभाजवनका राङ्झग कामवकायी सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेशन ङ्छदने । 

(ङ) प्रङ्झतष्ठानको रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन य िाङ्जषवक प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन उऩय 
छरपर गयी कामवकायी सङ्झभङ्झतराई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने । 

(च) सीऩको िगॉकयण, ऩयीऺण, प्रभाणीकयण तथा स्तय ङ्झनधावयण गने य 
सीऩ प्रभाणीका (इन्बेन्िी) स्िीकृत गने, 

(छ) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ऩाठ्यक्रभ स्िीकृत गने, 

(ज)   प्रङ्झतष्ठानको आचायसॊङ्जहता ङ्झनभावण गयी ऩङ्चयऩारना गने गयाउने । 

(झ) प्रङ्झतष्ठानको उद्देश्म प्राङ्ञप् तका राङ्झग कामवकायी सङ्झभङ्झतराई आिश्मक 
भागवदशवन गने। 

७. कामवकायी सङ्झभङ्झत:  (१) प्रङ्झतष्ठानभा एक कामवकायी सङ्झभङ्झत यहनेछ । 

(२) कामवकायी सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

 (क) प्रदेश सयकायको ङ्ञशऺा ऺेत्र हेने भन्त्री         -अध्मऺ 

 (ख) प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोगको ङ्ञशऺा ऺेत्र हेने सदस्म  
                                                   -सदस्म        
 (ग) भन्त्रारमको प्रदेश सङ्ञचि          -सदस्म 
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 (घ) सबाका सदस्महरुभध्मेफाट सॊयऺकरे तोकेको एक जना     

                                                   -सदस्म 

 (ङ) कामवकायी ङ्झनदेशक      -सदस्म-सङ्ञचि 
(३) उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको सदस्मरे प्रदेश सयकायरे 

तोके फभोङ्ञजभको फैठक ब्तरा तथा अन्म सङ्टङ्जिधा ऩाउनेछ । 

८. कामवकायी सङ्झभङ्झतको फैठक: (१) कामवकायी सङ्झभङ्झतको फैठक अध्मऺरे तोकेको 
ङ्झभङ्झत, स्थान य सभमभा फस्नेछ। 

(२) कामवकायी सङ्झभङ्झतको फैठक आिश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछ।  

(३) कामवकायी सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ। 

(४) कामवकायी सङ्झभङ्झतको फैठकभा आिश्मकता अनङ्टसाय अङ्झधकृत कभवचायी 
िा ङ्जिषम ङ्जिऻराई आभन्त्रण गनव सङ्जकनेछ। 

(५) अध्मऺ सङ्जहत फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा कामवकायी सङ्झभङ्झतको 
फैठकको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगकेो भाङ्झननेछ। 

(६) फैठकभा सिवसभभङ्झतफाट ङ्झनणवम गङ्चयनेछ य सिवसभभङ्झत हङ्टन नसकेभा 
फहङ्टभतको ङ्झनणवम भान्म हङ्टनेछ । 

(७) कामवकायी सङ्झभङ्झतको फैठक सभफन्धी अन्म कामवङ्जिङ्झध तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

९. कामवकायी सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: (१) कामवकायी सङ्झभङ्झतको काभ, 
कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) प्रङ्झतष्ठानको अल्ऩकारीन य दीघवकारीन मोजना तजङ्टवभा गयी 
स्िीकृङ्झतका राङ्झग सबा सभऺ ऩेश गने । 

(ख) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ सभफन्धी नीङ्झत, 
यणनीङ्झत तथा मोजना तजङ्टवभा गयी सबा सभऺ ऩेश गने, 

(ग) िाङ्जषवक फजेट तथा कामवक्रभ तजङ्टवभा गयी सबा सभऺ ऩेश गने, 

(घ) सीऩको िगॉकयण, ऩयीऺण, प्रभाणीकयण तथा स्तय ङ्झनधावयण गने य 

सीऩ प्रभाणीका  (इन्बेन्िी) तमाय गयी स्िीकृङ्झतका राङ्झग सबा 
सभऺ ऩेश गने, 

(ङ) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ सभफन्धी व्मािसाङ्जमक 
कामवमोजना स्िीकृत गने, 
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(च) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ऺेत्र य स्तय 
ङ्झनधावयण तथा प्रभाणीकयण गने, 

(छ) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ सञ्चारन गने सॊस्था 
तथा ङ्झनकामको राङ्झग भाऩदण्ड तोक्न,े  

(ज) स्िदेशी िा ङ्जिदेशी, सयकायी िा गैयसयकायी सॊस्था िा व्मङ्ञक्तसॉग 
सभझदायी गयी आङ्झथवक, बौङ्झतक तथा प्राङ्जिङ्झधक सहमोग प्राप् त 
गने य शैङ्ञऺक कामवक्रभको आदान  प्रदान गने, 

(झ) आङ्जङ्गक, साभङ्टदाङ्जमक, ङ्झनजी य गैयसयकायी ऺेत्रभा प्राङ्जिङ्झधक 
ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाको राङ्झग 
आिश्मक भाऩदण्ड तमाय गने, प्रदेशको आिश्मकता फभोङ्ञजभ 
आशमऩत्रको आव्हान, भूल्माङकन तथा स्िीकृत गने,  

(ञ) भाऩदण्ड ऩूया गयेका सॊस्थाराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सभफन्धन 
प्रदान गने, 

(ट) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ऩयीऺा सञ्चारन य 
नङ्झतजा प्रकाशन सभफन्धी कामवङ्जिङ्झध स्िीकृत गने, 

(ठ) फहङ्ट-प्राङ्जिङ्झधक (ऩोङ्झरटेङ्ञक्नक) आङ्जङ्गक शैङ्ञऺक सॊस्था स्थाऩना 
एिभ ्सञ्चारन गने, गयाउन,े 

(ड) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ऩाठ्यक्रभ तमाय 
गयी सबाभा स्िीकृङ्झतका राङ्झग ऩेश गने, 

(ढ) एप्रङे्ञन्टसङ्झसऩ ताङ्झरभ सभफन्धी आिश्मक व्मिस्था गने, 

(ण) आधङ्टङ्झनक ङ्ञशऺण प्रणारी य प्रमोगात्भक अभ्मास भापव त सभम 
साऩेऺ य फजाय भाग अनङ्टरुऩ सीऩमङ्टक्त जनशङ्ञक्त तमाय गने, 

(त) प्रङ्झतष्ठानरे सञ्चारन गयेका य सभफन्धन प्रदान गयेका शैङ्ञऺक 
सॊस्थाफाट तोङ्जकएको ङ्ञशऺा हाङ्झसर गने ङ्जिद्याथॉ, प्रङ्ञशऺाथॉ िा 
अनङ्टसन्धानकतावराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभको रब्धाङ्क तथा प्रभाणऩत्र 
ङ्छदने य ङ्जिङ्ञश् ट व्मङ्ञक्तराई भानाथव उऩाङ्झध प्रदान गने, 

(थ) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषद्का 
प्रदेशङ्झबत्रका कामावरम, शैङ्ञऺक सॊस्था नेऩार सयकाय िा अन्म 
ङ्झनकामफाट हस्तान्तयण बई आएभा प्रङ्झतष्ठानरे सञ्चारन गने, 

(द) छात्रिङृ्ञ्तर, ऩदक य ऩङ्टयस्कायको व्मिस्था गने, 
(ध) सबाका ङ्झनणवम तथा ङ्झनदेशन कामावन्िमन गने, गयाउन,े 
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(न) प्रङ्झतष्ठानको िाङ्जषवक कामवक्रभ तथा फजेट, प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन, रेखा 
ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन य अन्म प्रङ्झतिेदन स्िीकृङ्झत िा अनङ्टभोदन िा 
जानकायीका राङ्झग सबा सभऺ ऩेश गने, 

(ऩ) ऐनको उद्देश्म कामावन्िमन गनव तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म काभ 
गने । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोङ्ञजभ िैदेङ्ञशक सहामता प्राप्त गदाव िा 
सभझदायी गदाव प्रदेश सयकाय भापव त नेऩार सयकायको ऩूिव स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

१०. ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक सभफन्धी व्मिस्था: (१)  कामवकायी सङ्झभङ्झतरे ऩाठ्यक्रभ य 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक तमाय गनव कामवकायी ङ्झनदेशकको सॊमोजकत्िभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जिऻ 
सङ्ञभभङ्झरत एक उऩसङ्झभङ्झत गठन गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको उऩसङ्झभङ्झतरे प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा 
व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको  ऺेत्रभा सञ्चाङ्झरत शैङ्ञऺक सॊस्था तथा ङ्झनकामसॉग सभेत 
ऩयाभशव गयी ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक तजङ्टवभा गयी कामवकायी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश 
गनङ्टवऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको उऩसङ्झभङ्झतरे ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक 
तमाय गदाव प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको याङ्जष्डम प्रारुऩ सभेतराई 
आधाय ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(४) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ऩाठ्यक्रभ प्रारुऩ प्रदेश 
सयकायफाट स्िीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

कामवकायी ङ्झनदेशकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 

११. कामवकायी ङ्झनदेशक: (१) प्रङ्झतष्ठानभा एक कामवकायी ङ्झनदेशक यहनेछ । 

(२) कामवकायी ङ्झनदेशक प्रङ्झतष्ठानभा ऩूया सभम काभ गने प्रभङ्टख 
प्रशासकीम ऩदाङ्झधकायी  हङ्टनेछ य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य अन्म सङ्टङ्जिधा प्रदेश 
सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) कामवकायी ङ्झनदेशकको ऩदािङ्झध चाय िषवको हङ्टनेछ य ङ्झनजको कामव 
सभऩादन सन्तोषजनक बएभा प्रदेश सयकायरे ङ्झनजराई अको एक कामवकारका राङ्झग 
ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टक्त गनव सक्नेछ ।  
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(४) भान्मता प्राप्त शैङ्ञऺक सॊस्थाफाट ङ्जिऻान, व्मिस्थाऩन, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ, 
स्िास््म, कृङ्जष,  ऩमवटनसॉग सभफङ्ञन्धत ङ्जिषमभा कभतीभा स्नातको्तरय उऩाङ्झध प्राप् त 
गयेको य सभफङ्ञन्धत ऺेत्रको व्मिस्थाऩकीम तहभा कभतीभा सात िषवको अनङ्टबि 
हाङ्झसर गयेको व्मङ्ञक्त कामवकायी ङ्झनदेशकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन मोग्म हङ्टनेछ । 

(५) कामवकायी ङ्झनदेशकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग भन्त्रारमरे प्रदेश नीङ्झत तथा 
मोजना आमोगको उऩाध्मऺको अध्मऺताभा प्रदेश रोक सेिा आमोगको सदस्म य 
भन्त्रारमको प्रदेश सङ्ञचि सङ्ञभभङ्झरत एक ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामवङ्जिङ्झध आपैं  ङ्झनधावयण 
गयी प्रङ्झतस्ऩधावको आधायभा सभबि बएसभभ तीन जना व्मङ्ञक्तहरुको नाभ िणावन ङ्टक्रभ 
अनङ्टसाय कामवकायी ङ्झनदेशक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग प्रदेश सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनेछ 
। 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस बएका व्मङ्ञक्तहरु भध्मेफाट प्रदेश 
सयकायरे कामवकायी ङ्झनदेशक ङ्झनमङ्टक्त गनेछ । 

(८) मस दपा फभोङ्ञजभ कामवकायी ङ्झनदेशक ङ्झनमङ्टक्त नबएसभभका राङ्झग 
प्रदेश सयकायरे तोकेको कभतीभा अङ्झधकृतस्तय निौं तहको कभवचायीरे कामवकायी 
ङ्झनदेशकको रुऩभा काभ गनेछ । 

१२. कामव सभऩादन सभझौता: (१) कामवकायी ङ्झनदेशकरे छनौट गदावको फखत ऩेश गयेको 
सूचक सङ्जहतको व्मािसाङ्जमक कामव मोजना फभोङ्ञजभको िाङ्जषवक कामव सभऩादन 
सभझौता भन्त्रारमको प्रदेश सङ्ञचिसॉग गनङ्टव ऩनेछ। 

(२) भन्त्रारमरे उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सभझौता अन्तगवत कामवकायी 
ङ्झनदेशकको कामव सभऩादनको अधविाङ्जषवक / िाङ्जषवक भूल्माङ्कन गनङ्टव ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत कामव सभऩादन सभझौता फभोङ्ञजभ ङ्जिशेष 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा फाहेक कामवकायी ङ्झनदेशकको कामव प्रगङ्झत ७० प्रङ्झतशत बन्दा कभ 
बएभा ङ्झनजको कामव सभऩादनस्तय सन्तोषजनक नबएको भाङ्झननेछ। 

१३. कामवकायी ङ्झनदेशकको ऩद ङ्चयक्त हङ्टन े अिस्था: (१) देहामको अिस्थाभा कामवकायी 
ङ्झनदेशकको ऩद ङ्चयक्त हङ्टनेछ:- 

(क) ङ्झनजरे आफ्नो ऩदफाट अध्मऺ सभऺ याङ्ञजनाभा ङ्छदएभा, 
 (ख) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा, 
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 (ग) ङ्झनजको ऩदािङ्झध ऩूया बएभा, 
(घ) ङ्झनज शायीङ्चयक िा भानङ्झसक रुऩभा अशक्त बई कामवसभऩादन 

गनव असभथव यहेको बनी ङ्जिऻ सङ्ञभभङ्झरत तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश  सयकायरे ऩदभङ्टक्त गयेभा, 

(ङ) ङ्झनजको कामवसभऩादन स्तय सन्तोषजनक नबई प्रदेश सयकायरे 
हटाएभा, 

        (च) ङ्झनजरे ङ्जिदेशी याष्डको स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरन ङ्झनिेदन 
ङ्छदएभा, 

(छ) ङ्झनजरे भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी, भानि फेचङ्झफखन तथा 
ओसायऩसाय, रागू औषध ङ्झफङ्जक्र ङ्जितयण िा ओसायऩसाय, सभऩङ्ञ्तर 
शङ्टङ्जिकयण, याहदानी दङ्टरुऩमोग, अऩहयण िा नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखन े
अन्म पौजदायी कसूयभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा 

       (ज)  ङ्झनजको उभेय ६५ िषव ऩङ्टया बएभा 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकायरे कामवकायी 
ङ्झनदेशकराई ऩदफाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सपाईको भनाङ्झसि भौका 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

१४. कामवकायी ङ्झनदेशकको काभ, कतवव्म, अङ्झधकाय, उ्तरयदाङ्जमत्ि य जिापदेङ्जहता: (१) 

कामवकायी ङ्झनदेशकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे:- 

(क) प्रङ्झतष्ठानको दैङ्झनक प्रशासन सञ्चारन गने, 
(ख) प्रङ्झतष्ठानको कोष तथा चर अचर सभऩङ्ञ्तरको सञ्चारन, सॊयऺण 

य येखदेख गने, 
(ग) प्रङ्झतष्ठानको िाङ्जषवक कामवक्रभ, फजेट, नीङ्झत, यणनीङ्झत य मोजना 

तजङ्टवभा गयी कामवकायी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गने, 
(घ) सबा य कामवकायी सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम य ङ्झनदेशन कामावन्िमन गने, 

(ङ) आधायबतू तथा भध्मभ स्तयीम प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त उत्ऩादन गनव     
प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ कामवक्रभ सञ्चारन 
गने, 

(च) प्रदेशस्तयको प्राङ्जिङ्झधक तथा व्मािसाङ्जमक जनशङ्ञक्तको भाग य 
आऩूङ्झतवको ङ्जिश्लषेण गयी ऩङ्जहचान गने, 
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(छ) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ऺेत्रभा ङ्ञशऺण, 
प्रङ्ञशऺण तथा अनङ्टसन्धान गने गयाउने, 

(ज) तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक 
ताङ्झरभ सञ्चारन गने सॊस्था तथा ङ्झनकामको ङ्झनमभन गने, 

(झ) ङ्जिङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ सभफन्धी कामवक्रभहरु िीच सभन्िम कामभ गने 
गयाउने, 

(ञ)  प्राङ्जिङ्झधक प्रङ्ञशऺक सभफन्धी ताङ्झरभ सञ्चारन गने गयाउन,े 

(ट) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ऩयीऺा सञ्चारन य 
नङ्झतजा प्रकाशन सभफन्धी िाङ्जषवक कामवताङ्झरका सङ्जहतको 
कामवङ्जिङ्झध तमाय गयी कामवकायी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गने, 

(ठ)  प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ऩयीऺा 
ङ्झनमन्त्रकको कामव गने, 

(ड)  सबा य कामवकायी सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचि बई काभ गने। 
(२) कामवकायी ङ्झनदेशकको अन्म काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए 

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(३) कामवकायी ङ्झनदेशक सबा य कामवकायी सङ्झभङ्झतप्रङ्झत उ्तरयदामी हङ्टनेछ । 

(४) कामवकायी ङ्झनदेशक सॊस्थागत भूल्म, भान्मता य ङ्झसिान्तको ऩङ्चयऩारना 
य नङ्झतजाप्रङ्झत प्रत्मऺ जिापदेही हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

कभवचायी सभफन्धी व्मिस्था 
१५. कभवचायी सभफन्धी व्मिस्था: (१) प्रङ्झतष्ठानको सॊगठन सॊयचना य दयफन्दी प्रदेश 

सयकायरे स्िीकृत गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्िीकृत स्थामी दयफन्दी प्रदेश रोक सेिा 
आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩूङ्झतव गङ्चयनेछ। 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतव नबएसभभ प्रदेश सयकायरे 
कभवचायी काजभा खटाउन सक्नेछ।  

(४) कभवचायीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सङ्टङ्जिधा य सेिाका अन्म शतवहरु तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(५) प्रङ्झतष्ठानरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सॊगठन सॊयचना य दयफन्दी 
फभोङ्ञजभका प्रङ्ञशऺक, दऺ ङ्जिऻ य अनङ्टसन्धानकताव जस्ता आिश्मक ऩदभा सेिा 
कयाय/ऩयाभशव सेिाको भाध्मभफाट ङ्झरन सङ्जकनेछ। 

१६. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन सभफन्धी व्मिस्था: प्रङ्झतष्ठानको कामवकायी ङ्झनदेशकरे आपूराई 
प्राप्त अङ्झधकायहरु भध्मे आिश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय भातहतका कभवचायीराई 
प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

प्रङ्झतष्ठानको कोष, रेखा तथा रेखाऩयीऺण 

१७. प्रङ्झतष्ठानको कोष : (१) प्रङ्झतष्ठानको एउटा छङ्ट टै्ट कोष यहनेछ । 

(२)  प्रङ्झतष्ठानको कोषभा देहामका यकभहरु यहनेछन:्- 

(क) सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट प्राप् त यकभ, 
   (ख) प्रङ्झतष्ठानरे कण तथा साऩटी ङ्झरएको यकभ, 

(ग) स्िदेश तथा ङ्जिदेशफाट प्राप् त अनङ्टदान तथा आङ्झथवक सहामता 
स्िरुऩ प्राप् त बएको बौङ्झतक साभा्ी िा नगद, 

(घ) ताङ्झरभ तथा अन्म ऩयाभशव सेिाफाट आङ्ञजवत यकभ । 
(ङ) ङ्जिद्याथॉ/प्रङ्ञशऺाथॉफाट ङ्झरईन े शङ्टल्क तथा अन्म कङ्ट नै श्रोतफाट 

प्राप् त यकभ। 
(३) प्रङ्झतष्ठानरे ऋण तथा साऩटी ङ्झरॉदा प्रदेश सयकायको स्िीकृङ्झत 

ङ्झरनङ्टऩनेछ।  
(४)  प्रङ्झतष्ठानको कोषको यकभ तोङ्जकएको फैंकभा खाता खोरी जभभा 

गङ्चयनेछ।  

(५)  प्रङ्झतष्ठानको कोष य खाताको सञ् चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(६) प्रङ्झतष्ठानको सफै खचवहरु उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषफाट 
व्महोङ्चयनेछ।  

१८. प्रङ्झतष्ठानको रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) प्रङ्झतष्ठानरे आम-व्ममको रेखा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ याख् नेछ। 

(२) प्रङ्झतष्ठानको अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्जिङ्जिध 

१९. सहकामव य सभन्िम: (१) कामवकायी सङ्झभङ्झतरे प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक 
ताङ्झरभको ऺेत्रभा स्िदेशी तथा ङ्जिदेशी ङ्जिश्वङ्जिद्यारम, अनङ्टसन्धान केन्र तथा 
सॊघसॊस्थासॉग सभऩकव  ङ्जिस्ताय गयी सभन्िम य सहकामव गनव सक्नेछ।  

(२) कामवकायी सङ्झभङ्झतरे गण्डकी ङ्जिश्वङ्जिद्यारम रगामतका अन्म 
ङ्जिश्वङ्जिद्यारम िा शैङ्ञऺक  सॊस्थासॉग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जिद्याथॉ आदान प्रदान गनव तथा 
सभकऺता ङ्झनधावयण गनव आिश्मक  व्मिस्था गनव सक्नेछ । 

२०. प्रभाणऩत्रको भान्मता: (१) प्रङ्झतष्ठानफाट सञ्चाङ्झरत य स्िीकृत िा सभफन्धन प्राप्त 
सॊस्थाफाट तोङ्जकएको ऩाठ्यक्रभभा आधाङ्चयत बई सञ्चारन गङ्चयएको ताङ्झरभका कङ्ट नै 
शैङ्ञऺक उऩाङ्झधको प्रभाणऩत्रराई प्रङ्झतष्ठानरे भान्मता ङ्छदनेछ । 

(२) प्रभाणऩत्रको भान्मता सभफन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

२१. सभफन्धन सभफन्धी व्मिस्था: सभफन्धन सभफन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२२. सीऩ प्रभाणीकयण सभफन्धी व्मिस्था: सीऩ प्रभाणीकयण सभफन्धी व्मिस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२३. उऩसङ्झभङ्झत गठन गनव सक्न:े सबा य कामवकायी सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतष्ठानको कामव सञ्चारनको 
राङ्झग आिश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनव सक्नेछन ्। 

२४. असर ङ्झनमतरे काभ गयेकोभा फचाउ: प्रङ्झतष्ठानको ऩदाङ्झधकायी तथा कभवचायीरे असर 
ङ्झनमतरे प्रङ्झतष्ठानको ङ्जहतको राङ्झग गयेको कङ्ट नै काभको सभफन्धभा त्मस्तो ऩदाङ्झधकायी 
िा कभवचायीको ङ्जिरुि भङ्टद्दा चराउने िा अन्म कङ्ट नै कानूनी कायिाही गङ्चयने छैन।  

२५. प्रदेश सयकायसॉग सभऩकव : प्रङ्झतष्ठानरे प्रदेश सयकायसॉग सभऩकव  याख्दा भन्त्रारम 
भापव त याख् नछे। 

२६. िाङ्जषवक प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन: (१) कामवकायी ङ्झनदेशकरे आङ्झथवक िषव सभाप् त बएको 
ङ्झभङ्झतरे दङ्टई भङ्जहनाङ्झबत्र प्रङ्झतष्ठानको िाङ्जषवक प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन कामवकायी सङ्झभङ्झत सभऺ 
ऩेश गनङ्टव ऩनेछ । 

(२) कामवकायी सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतिेदन उऩय 
आिश्मक छरपर गयी सबाभा ऩशे गनेछ। 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप् त प्रङ्झतिेदन सबारे आिश्मक छरपर 
गयी सािवजङ्झनक गनेछ। 

२७. स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने: प्रङ्झतष्ठानरे कङ्ट नै कामव गदाव प्रदेश सयकायराई दीघवकारीन थऩ 
आङ्झथवक व्ममबाय ऩने बएभा प्रदेश सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

२८. ङ्झनमभ, कामवङ्जिङ्झध तथा भाऩदण्ड फनाउन ेअङ्झधकाय: (१) मो ऐनको उद्दशे्म कामावन्िमन 
गनव प्रदेश सयकायरे आिश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ। 
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आऻारे¸ 

ङ्जकयणयाज शभाव 
प्रदेश सयकायको सङ्ञचि 


