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सदूुरपश्चिम प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण प्रततष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक 

प्रस्तावनााः प्रदेश र स्थानीय तहमा तनवानश्चित वा मनोतनत पदातधकारी, प्रदेश र स्थानीय तह वा सो अन्तगनतका तनकाय 
तथा प्रदेश संगठित संस्थामा कायनरत कमनिारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अतिवृवि सम्बन्धी प्रश्चशक्षण प्रदान गनन एवं 
प्रश्चशक्षण सम्वन्धी ववतिन्न ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान गनन सदूुरपश्चिम प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण प्रततष्ठानको 
स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनन वाञ्छनीय िएकोले, 

 

सदूुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-1 

प्रारश्चम्िक 

 

१. संश्चक्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाम “सदूुरपश्चिम प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण प्रततष्ठान ऐन, 

२०७७” रहेको छ । 

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण िएको तमततवाट सदूुरपश्चिम प्रदेशिर लागू हनुेछ ।  

२.  पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अध्यक्ष” िन्नाले दफा ७ बमोश्चिमको पररषद्को अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 

(ख) “कायनकारी तनदेशक” िन्नाले दफा 1३ को उपदफा (2) बमोश्चिम तनयकु्त कायनकारी तनदेशक 
सम्झन ुपछन । 

(ग) "िनशश्चक्त" िन्नाले प्रदेश र स्थानीय तहमा तनवानश्चित वा मनोतनत पदातधकारी, प्रदेश र स्थानीय 
तह वा सो अन्तगनतका तनकाय तथा प्रदेश संगठित संस्थामा कायनरत कमनिारी सम्झन ुपछन । 

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोश्चिम” िन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनकेो ववतनयमावलीमा तोवकएको वा 
तोवकए बमोश्चिम सम्झन ुपछन । 

(ङ)  “पररषद्” िन्नाले दफा 7 बमोश्चिमको अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण पररषद् सम्झन ुपछन । 

(ि) “प्रदेश” िन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेशलाई सम्झन ुपछन । 

(छ) “प्रततष्ठान” िन्नाले यस ऐन बमोश्चिम स्थापना िएको सदूुरपश्चिम प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण 
प्रततष्ठान सम्झन ुपछन । 

(ि) “प्रदेश संगठित संस्था” िन्नाले पिास प्रततशत वा सोिन्दा बढी शेयर वा िायिेथामा प्रदेश 
सरकारको स्वातमत्त्व वा तनयन्रण िएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, सतमतत वा प्रदेश कानून बमोश्चिम 
स्थावपत वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्रातधकरण, तनगम, प्रततष्ठान, बोर्न, केन्र, 

पररषद्  र यस्तै प्रकृततका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झन ुपछन ।  
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(झ) “सतमतत” िन्नाले दफा 9 बमोश्चिम कायनकारी सतमतत सम्झन ुपछन । 

(ञ) “स्थानीय तह” िन्नाले गाउँपातलका, नगरपातलका, उपमहानगरपातलका, महानगरपातलका सम्झन ु
पछन । सो शव्दले श्चिल्ला सिा समेतलाई िनाउँछ । 

पररच्छेद-2  

प्रततष्ठानको स्थापना, उद्दशे्य र अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण सम्वन्धी नीतत 

३. प्रततष्ठान स्थापनााः प्रदेश र स्थानीय तहमा तनवानश्चित वा मनोतनत पदातधकारी, प्रदेश र स्थानीय तह वा सो 
अन्तगनतका तनकाय तथा प्रदेश संगठित संस्थामा कायनरत कमनिारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अतिवृवि सम्बन्धी 
प्रश्चशक्षण प्रदान गनन एवं ववतिन्न ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान गनन एक प्रततष्ठानको स्थापना गररएको छ । 

४. प्रततष्ठान स्वशातसत र संगठित संस्था हनुेाः (1) प्रततष्ठान अववश्चच्छन्न उत्तरातधकारवाला स्वशातसत र संगठित संस्था 
हनुेछ । 

(2) प्रततष्ठानको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुछे । 

(3) प्रततष्ठानले व्यश्चक्त सरह िल, अिल सम्पश्चत्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन र बेिववखन वा अन्य कुन ै
वकतसमले बन्दोबस्त गनन सक्नेछ । 

तर प्रततष्ठानको अिल सम्पश्चत्त बेिववखन गनुन पदान प्रदेश सरकार (मश्चन्रपररषद्) को स्वीकृतत 
तलन ुपनेछ । 

(4) प्रततष्ठानले व्यश्चक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस उिरु गनन, प्रततरक्षा गनन र प्रततष्ठान उपर पतन व्यश्चक्त 
सरह नातलस उिरु लाग्न सक्नेछ । 

५. प्रततष्ठानको स्वरुपाः (१) देहाय बमोश्चिमको अङ्गहरुको सामूवहक रुप नै प्रततष्ठानको स्वरुप हनुेछ :- 
(क) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण पररषद्, 
(ख) कायनकारी सतमतत, 
(ग) संकाय, र 

(घ) अनसुन्धान केन्र 

 (२) उपदफा (१) को खण्र् (ग) र (घ) बमोश्चिमका प्रततष्ठानका अङ्गहरुको काम, कतनव्य र अतधकार 
तोवकए बमोश्चिम हनुेछ । 

६. प्रततष्ठानले अवलम्वन गने मूल नीतताः प्रततष्ठानले अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण सम्बन्धमा देहाय बमोश्चिमको नीतत 
अवलम्वन गनेछाः- 

(क) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण कायनक्रमलाई िनशश्चक्त ववकासको अतिन्न अङ्गको रुपमा आवि गने, 
(ख) प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश संगठित संस्थामा तनवानश्चित वा मनोतनत पदातधकारीको व्यवसावयक 

ज्ञान, सीप र क्षमता वृवि गने, 
(ग) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण कायनक्रमलाई प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा प्रवाह 

र ववकास कायनक्रमसँग आवि गने, 
(घ) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण कायनक्रमलाई कमनिारीको वृश्चत्त ववकाससँग आवि गने,  
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(ङ) सम्वश्चन्धत ववषयमा अनसुन्धानमूलक गततववतध सञ्चालन गने र परामशन सेवा उपलव्ध गराउने, र 

(ि) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण कायनलाई प्रिावकारी तलु्याउन राविय तथा अन्तरानवियस्तरका प्रश्चशक्षण 
केन्र वा संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकायन गने । 

पररच्छेद-3 

अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण पररषद् र कायनकारी सतमतत सम्वन्धी व्यवस्था 
 

७. अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण पररषद्को गिनाः (1) प्रततष्ठानको सवोच्ि तनकायको रुपमा देहाय बमोश्चिमको अनसुन्धान 
तथा प्रश्चशक्षण पररषद् रहेनछाः- 

(क) मखु्यमन्री        - अध्यक्ष 

(ख) मन्री, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्रालय   - सदस्य 

(ग) मन्री, आतथनक मातमला तथा योिना मन्रालय    - सदस्य 

(घ) मन्री, िौततक पूवानधार ववकास मन्रालय    - सदस्य 

(ङ) मन्री, उद्योग, पयनटन, वन तथा वातावरण मन्रालय   - सदस्य 

(ि) मन्री, सामाश्चिक ववकास मन्रालय     - सदस्य 

(छ) मन्री, ितूमव्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय   - सदस्य 

(ि) अध्यक्ष, प्रदेश लोकसेवा आयोग     - सदस्य 

(झ) प्रमखु सश्चिव, मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कायानलय   - सदस्य 

(ञ) स्थानीय तहका प्रमखुहरु मध्येवाट अध्यक्षले मनोतनत गरेको दईुिना -सदस्य  

(ट) अध्यक्षले मनोतनत गरेको कम्तीमा एकिना मवहला सवहत दईुिना - सदस्य 

(ि) कायनकारी तनदेशक       - सदस्य सश्चिव 

(2) उपदफा (१) को खण्र् (ट) बमोश्चिमका सदस्यहरु मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर 
वा सो सरहको योग्यता हातसल गरेका अनसुन्धान वा प्रश्चशक्षण सम्वन्धी ववज्ञहरु मध्येबाट अध्यक्षले मनोतनत  
गनेछ । 

(3) सतमततका मनोतनत सदस्यहरुको पदावतध दईु बषनको हनुेछ । पररषद्ले उपयकु्त िानेमा अध्यक्षवाट 
तनिहरुको पनुाः मनोनयन हनु सक्नेछ । 

(4) पररषद्को बैिक बषनमा कम्तीमा दईु पटक बस्नेछ । 

(५) पररषद्को बैिक अध्यक्षले तोकेको तमतत समय र स्थानमा वस्नेछ । 

(६) पररषद्को सदस्य सश्चिवले अध्यक्षको तनदेशन बमोश्चिम बैिक बोलाउन ुपनेछ । बैिक बस्ने सूिना 
बैिकको कायनसूिी सवहत कम्तीमा दईु ठदन अगावै सदस्यहरुलाई ठदन ुपनेछ । 

(७) पररषद्को कूल सदस्य संख्याको पिास प्रततशत िन्दा वढी सदस्यहरु उपश्चस्थत िएमा पररषद्को 
बैिकको लातग गणपूरक संख्या पगेुको मातननेछ । 
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(८) बैिकको अध्यक्षता पररषद्को अध्यक्षले गनेछ र तनिको अनपुश्चस्थततमा प्रदेश सरकार (मश्चन्रपररषद्) का 
बररष्ठ सदस्यले बैिकको अध्यक्षता गनेछ । 

(९) बैिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायनववतध पररषद् आफैले तनधानरण गरे बमोश्चिम हनुेछ । 

८. पररषद्को काम, कतनव्य र अतधकाराः यस ऐनमा अन्यर लेश्चखएको कामको अततररक्त पररषद्को काम, कतनव्य र 
अतधकार देहाय बमोश्चिम हनुछेाः- 

(क) दफा ६ मा उश्चल्लश्चखत मूल नीततका अततररक्त प्रततष्ठानबाट सञ्चालन गररने अनसुन्धान तथा 
प्रश्चशक्षण कायनक्रम सम्बन्धी नीतत तनधानरण गने, 

(ख) प्रितलत कानूनको अधीनमा रही प्रततष्ठानको ववतनयमावली तिुनमा गरी स्वीकृत गने, 
(ग) प्रश्चशक्षण कायनक्रमलाई उपयोगी तलु्याउन व्यवहाररक पाठ्यक्रम र प्रश्चशक्षण सामग्री तयार गनन 

लगाई सोलाई स्वीकृत गने, 
(घ) प्रततष्ठानको आवतधक तथा दीघनकालीन योिना स्वीकृत गने, 
(ङ) प्रततष्ठानलाई ववकास र ववस्तार गदै साधन सम्पन्न र स्वावलम्वी बनाउँदै लैिाने, 
(ि) प्रततष्ठानको कायनक्रम सञ्चालन गनन आवश्यक पने िनशश्चक्त तथा िौततक पूवानधारको व्यवस्था 

गने गराउने, 
(छ) प्रदेश र स्थानीय तहमा कायनरत िनशश्चक्तको ज्ञान, सीप र क्षमता अतिवृवि सम्वन्धी ववतिन्न 

ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान गराउने, 
(ि) सेवा प्रवाह र ववकास कायनक्रममा सघाउ पगु्न े गरी प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय 

के्षरलाई सबल, सक्षम तथा प्रिावकारी बनाउन आवश्यक कायन गने गराउने, 
(झ) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण कायनक्रमलाई प्रिावकारी वनाउन सरोकारवाला तनकायहरुसगँ समन्वय 

र सहकायन गने गराउने, 
(ञ) प्रततष्ठानको बावषनक कायनक्रम र बिेट स्वीकृत गने एवं सञ्चातलत कायनक्रमको बावषनक प्रगतत 

समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गने गराउने, र 

(ट) प्रततष्ठान अन्तगनतका कायनक्रमको तनयतमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रततवेदन पेश गनन 
लगाउने, 

(ि) तोवकए बमोश्चिमका अन्य कायन गने । 

९. कायनकारी सतमततको गिनाः (१) प्रततष्ठानको उद्देश्य एवं नीतत अनरुुप अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण कायनक्रमलाई 
सवु्यवश्चस्थत एवं प्रिावकारी रुपले सञ्चालन गनन गराउन देहाय बमोश्चिमको एक कायनकारी सतमतत रहनेछाः- 

(क) प्रमखु सश्चिव, मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कायानलय    - अध्यक्ष                        

(ख) प्रदेश सश्चिव, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्रालय    - सदस्य 

(ग) प्रदेश सश्चिव, आतथनक मातमला तथा योिना मन्रालय    - सदस्य 

(घ) प्रदेश सश्चिव, िौततक पूवानधार ववकास मन्रालय    - सदस्य 

(ङ) प्रदेश सश्चिव, उद्योग, पयनटन, वन तथा वातावरण मन्रालय   - सदस्य 
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(ि) प्रदेश सश्चिव, सामाश्चिक ववकास मन्रालय     - सदस्य 

(छ) प्रदेश सश्चिव, ितूमव्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय   - सदस्य 

(ि) कायनकारी तनदेशक, प्रततष्ठान       - सदस्य  

(झ) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत, प्रततष्ठानको कायानलय रहेको स्थानीय तह  - सदस्य 

(ञ) बररष्ठ तनदेशक, प्रततष्ठान       - सदस्य सश्चिव 

(२) सतमततले आवश्यक देखेमा सम्वश्चन्धत ववषयको ववशेषज्ञलाई सतमततको बैिकमा िाग तलनको लातग 
आमन्रण गनन सक्नेछ । 

(3) सतमततको बैिक आवश्यकता अनसुार बस्नछे । 

(४) सतमततको बैिक अध्यक्षले तोकेको तमतत समय र स्थानमा वस्नेछ । 

(५) सतमततको सदस्य सश्चिवले अध्यक्षको तनदेशन बमोश्चिम बैिक बोलाउन ुपनेछ ।  

(६) सतमततको कूल सदस्य संख्याको पिास प्रततशत िन्दा वढी सदस्यहरु उपश्चस्थत िएमा सतमततको 
बैिकको लातग गणपूरक संख्या पगेुको मातननेछ । 

(७) बैिकको अध्यक्षता सतमततको अध्यक्षले गनेछ र तनिको अनपुश्चस्थततमा सतमततको बररष्ठ सदस्यले 
बैिकको अध्यक्षता गनेछ । 

(८) बैिक सम्बन्धी अन्य कायनववतध सतमतत आफैले तनधानरण गरे बमोश्चिम हनुेछ ।  

१०. सतमततको काम, कतनव्य र अतधकाराः  (१) सतमततको काम, कतनव्य र अतधकार देहाय बमोश्चिम हनुेछाः- 
(क) प्रदेश र स्थानीय तहमा तनवानश्चित वा मनोतनत पदातधकारी, प्रदेश र स्थानीय तह वा सो 

अन्तगनतका तनकाय तथा प्रदेश संगठित संस्थामा कायनरत कमनिारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता 
अतिवृवि गनन प्रश्चशक्षण कायनक्रम सञ्चालन गने गराउने, 

(ख) प्रश्चशक्षकहरुको योग्यता तनधानरण गने, 
(ग) प्रश्चशक्षातथनहरुको लातग तलइन ेपररक्षा (Model Test) को मापदण्र् तयार गरी पररक्षा प्रणालीलाई 

व्यवश्चस्थत गने गराउने, 
(घ) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षणका सम्वन्धमा आवतधक तथा दीघनकालीन नीतत तिुनमा गनन पररषद्लाई 

सहयोग गने, 

(ङ) आवश्यक पने ववतनयमावलीको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृततका लातग पररषद् समक्ष पेश गने, 
(ि) प्रततष्ठानको कोष तथा िल अिल सम्पश्चत्तको व्यवस्थापन, रेखदेख र संरक्षण गने, 
(छ) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण सम्वन्धी परामशन सेवा प्रदान गने, गराउने, 
(ि) अन्य प्रदेश, संघीय र अन्तरानवियस्तरका अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण संस्थाहरुसँग सम्पकन  राखी 

प्रश्चशक्षण सम्बन्धी कायनलाई स्तरोन्नतत तथा ववस्तार गने,  

(झ) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण सम्वन्धी पाठ्यक्रम तथा सामग्री तयार गरी पररषद् वाट स्वीकृत 
गराउने, 
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(ञ) समसामवयक ववषयका पसु्तक वा बलेुवटन प्रकाशन गने गराउने, 
(ट) प्रततष्ठानको तफन वाट प्रदान गररने प्रमाणपर र परुस्कारको सम्वन्धमा तनणनय गने,  

(ि) प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश संगठित संस्थासँग सम्बश्चन्धत प्रश्चशक्षण कायनक्रमहरुको बीिमा 
समन्वय कायम गने, गराउन,े 

(र्) प्रततष्ठानको योिना, बावषनक कायनक्रम र बिेट तयार गरी स्वीकृततका लातग पररषद् मा पेश गने, 
(ढ) प्रततष्ठानको लातग आवश्यक कमनिारीहरुको दरबन्दीको यवकन गरी स्वीकृततका लातग पररषद् मा 

तसफाररस गने, 
(ण) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण कायनक्रमहरुको मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(त) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षणको ववषयमा प्रदेश सरकार, नपेाल सरकार र अन्तरानविय संस्थाहरुसंग 

समन्वय गने, 
(थ) अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षणलाई कायनक्रममूलक तथा व्यवहाररक बनाउन ववतिन्न के्षरका अनिुवी 

व्यश्चक्तहरुको सेवा आवतधक रुपमा आदान प्रदान गने व्यवस्था तमलाउने, 
(द) प्रततष्ठानको वावषनक प्रततवदेन तयार गरी पररषद् मा पेश गने, 
(ध) लेखा परीक्षणको प्रततवदेन पररषद् मा पेश गने र सो सम्वन्धमा पररषद् वाट िएको तनदेशन 

कायानन्वयन गने, र 

(न) तोवकए बमोश्चिमका अन्य आवश्यक कायन गने । 

(2) अन्तरानविय स्तरका प्रश्चशक्षण संस्थाहरुसँग सम्पकन  राख्दा प्रततष्ठानले प्रदेश सरकार माफन त नेपाल 
सरकारको स्वीकृतत तलन ुपनेछ । 

(3) प्रततष्ठानको लातग आवश्यक कमनिारीहरुको दरबन्दी सिृना गदान मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को 
कायानलय माफन त आतथनक मातमला तथा योिना मन्रालयको स्वीकृतत तलन ुपनेछ । 

पररच्छेद-4 

प्रततष्ठानमा रहने संकाय, अनसुन्धान केन्र र कमनिारी सम्बन्धी व्यवस्था 
११. संकाय तथा अनसुन्धान केन्र सम्वन्धी व्यवस्थााः (१) प्रततष्ठानमा देहाय बमोश्चिमका संकायहरु रहनछेन :- 

(क) प्रशासन तथा व्यवस्थापन संकाय,  

(ख) कानून तथा अथन रािनीततक संकाय, र 

(ग) प्राववतधक संकाय । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिमका संकायहरुको काम, कतनव्य र अतधकार तोवकए बमोश्चिम हनुेछ । 

(3) प्रततष्ठानमा एक अनसुन्धान केन्र रहनेछ । 

(4) उपदफा (3) बमोश्चिमको अनसुन्धान केन्रको काम, कतनव्य र अतधकार तोवकए बमोश्चिम हनुेछ । 



7 

१२. प्रततष्ठानका कमनिारी सम्बन्धी व्यवस्थााः (1) प्रततष्ठानमा आवश्यकताअनसुार देहाय बमोश्चिमका कमनिारी 
रहनेछन :- 

(क) प्रशासकीय तथा प्राववतधक 

(ख) प्रश्चशक्षक तथा अनसुन्धानकतान 
(2) प्रततष्ठानले प्रदेश लोकसेवा आयोगको तसफाररसमा कमनिारीहरुको पदपूततन गनुन पनेछ । 

(3) उपदफा (२) बमोश्चिम पदपूततन निएसम्मको लातग प्रततष्ठानको कायन सञ्चालन गनन प्रदेश सरकारले 
आवश्यक कमनिारी कािमा खटाउनछे । 

(4) प्रततष्ठानका कमनिारीहरुको पाररश्रतमक एवं सेवाको शतन प्रदेश सरकार (मश्चन्रपररषद्) ले तोके 
बमोश्चिम हनुेछ । 

१३. कायनकारी तनदेशक सम्बन्धी व्यवस्थााः (1) प्रततष्ठानको प्रमखुको रुपमा एकिना कायनकारी तनदेशक रहनेछ । 

(2) पररषद्ले तोकेको आधार र मापदण्र् बमोश्चिम दफा १५ बमोश्चिमको कायनदलको तसफाररसमा प्रदेश 
सरकार (मश्चन्रपररषद्) ले कायनकारी तनदेशकको तनयशु्चक्त गनेछ । 

तर कायनकारी तनदेशकको तनयशु्चक्त निएसम्म बवढमा एक बषनका लातग प्रदेश सरकारका सश्चिवहरु 
मध्येबाट प्रदेश सरकार (मश्चन्रपररषद्) ले तोकेको सश्चिवले कायनकारी तनदेशकको रुपमा कामकाि गनेछ । 

(3) यस ऐन बमोश्चिम कायनकारी तनदेशकको छनौटको आधार र मापदण्र् बनाउँदा मान्यता प्राप्त 
ववश्वववद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपातध प्राप्त गरेको हकमा कम्तीमा १७ बषन वा ववद्यावाररतध उपातध प्राप्त गरेको 
हकमा कम्तीमा १० बषन अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षणको के्षरमा अनिुव िएका व्यश्चक्तहरु मध्येबाट तनयशु्चक्त हनु े
गरी कायनकारी तनदेशकको योग्यता तोवकनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोश्चिम कायनकारी तनदेशकको तनयशु्चक्त गदान वा कामकाि गनन तोक्दा तनिसँग 
कायनसम्पादन सम्झौता गनुन पनेछ । 

(५) उपदफा (2) बमोश्चिम तनयकु्त कायनकारी तनदेशकको पदावधी पाँि बषनको हनुेछ र अको एक 
अवतधका लातग तनिलाई पनुाः तनयकु्त गनन सवकनेछ । 

तर, पदावधी समाप्त हनु ुअगावै तनिको उमेर 6० बषन पूरा िएमा तनि सो पदमा बहाल रहन सक्न े
छैन । 

(६) कायनक्षमताको अिाव िएमा, खराब आिरण गरेमा, इमान्दारीपूवनक आफ्नो पदीय कतनव्यको पालना 
नगरेमा वा बदतनयतपूवनक काम कारवाही गरेमा प्रदेश सरकारद्बारा गठित छानववन सतमततको तसफाररसमा 
तनिलाई प्रदेश सरकार (मश्चन्रपररषद्) ले पदमकु्त गनन सक्नेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोश्चिम पदमकु्त गनुन अगातर् सफाई पेश गने उश्चित मौका ठदन ुपनेछ । 
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१४. कायनकारी तनदेशकको काम, कतनव्य र अतधकाराः (1) कायनकारी तनदेशकको काम, कतनव्य र अतधकार देहाय 
बमोश्चिम हनुेछाः- 

(क) प्रततष्ठानको दैतनक प्रशासन सञ्चालन गने, 

(ख) पररषद् तथा सतमततको तनणनय एवं तनदेशनहरु कायानन्वयन गराउने, 
(ग) प्रततष्ठानको योिना, बावषनक कायनक्रम तथा बिेट सतमतत माफन त पररषद् मा स्वीकृततको लातग पेश 

गने, 
(घ) पररषद् बाट स्वीकृत प्रततष्ठानको योिना, बावषनक कायनक्रम र बिेटको कायानन्वयन गने, 
(ङ) प्रततष्ठानको प्रगतत वववरण समय समयमा सतमतत समक्ष प्रस्ततु गने, गराउने, 
(ि) प्रततष्ठानको अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण कायनक्रमको आन्तररक मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(छ) राविय तथा अन्तराविय संस्थाहरुसँग अनबुश्चन्धत कायनक्रम तथा अन्य सहयोग सम्बन्धमा 

सम्बश्चन्धत पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी सतमततमा स्वीकृततका लातग पेश गने,  

(ि) प्रततष्ठान सम्बन्धी अन्य कायनहरु गने, गराउने । 

(2) कायनकारी तनदेशकको अन्य काम, कतनव्य र अतधकार पररषद्ले तोके बमोश्चिम हनुेछ । 

१५. कायनकारी तनदेशकको छनौट कायनदलाः (१) दफा १३ बमोश्चिम कायनकारी तनदेशक तनयशु्चक्तका लातग छनौटको 
तसफाररस प्रदेश सरकार (मश्चन्रपररषद्) समक्ष गनन देहाय बमोश्चिमको कायनदल रहनेछाः-  

(क) प्रमखु सश्चिव, मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कायानलय    - संयोिक 

(ख) प्रदेश सश्चिव, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्रालय    - सदस्य 

(ग) प्रदेश सश्चिव,  आतथनक मातमला तथा योिना  मन्रालय    - सदस्य 

(घ) प्रदेश सश्चिव, सामाश्चिक ववकास मन्रालय     - सदस्य 

(ङ) अतधकृत (नवौँ वा दशौँ तह), मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कायानलय  -सदस्य सश्चिव 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिमको सतमततले आवश्यकता अनसुार अन्य पदातधकारीको सहयोग तलन   
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चिमको सतमततले दफा १३ को उपदफा (२) र (3) को सवनमान्यतामा प्रततकूल 
नहनुे गरी छनौटका थप आधार र मापदण्र् तयार गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चिम तयार गररएको थप आधार र मापदण्र् समेत बमोश्चिम खलुा प्रततस्पधानको 
लातग सूिना गनुन पनेछ । 

(५) पररषद्ले तोकेको र उपदफा (३) बमोश्चिम तयार गररएको थप आधार र मापदण्र् बमोश्चिम खलुा 
प्रततस्पधानका लातग आवदेन गने उम्मदेवारहरु मध्यवेाट योग्यताक्रम अनसुार कम्तीमा तीनिना छनौट गरी 
प्रदेश सरकार (मश्चन्रपररषद्) समक्ष तसफाररस गनुन पनेछ । 
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(६) उपदफा (५) बमोश्चिम तसफाररस िएका उम्मदेवारहरु मध्येवाट योग्यताक्रमका आधारमा प्रदेश 
सरकार (मश्चन्रपररषद्) ले कायनकारी तनदेशक तनयकु्त गनेछ । 

(७) यस ऐन बमोश्चिम कायनकारी तनदेशक तनयकु्त गररएको वा सो पदमा कामकाि गनन तोवकएको 
व्यश्चक्तलाई मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कायानलयले तनयकु्त गररएको वा तोवकएको पर ठदनछे । 

१६. तनदेशक सम्वन्धी व्यवस्थााः (1) यस ऐन बमोश्चिम स्थापना िएको संकाय र अनसुन्धान केन्रको प्रमखुको 
रुपमा एक तनदेशक रहनेछ । 

(२) उपदफा (1) बमोश्चिमको तनदेशकको तनयशु्चक्त, पाररश्रतमक र सेवाका शतन, काम, कतनव्य र 
अतधकार तोवकए बमोश्चिम हनुेछ । 

पररच्छेद-5 

कोष, लेखा र लेखा परीक्षण 

१७. प्रततष्ठानको कोषाः (1) प्रततष्ठानको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ । 

(2) प्रततष्ठानको कोषमा देहाय बमोश्चिमका रकम रहनेछनाः- 
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम, 
(ख) कुनै ववदेशी सरकार र अन्तराविय संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त हनुे रकम,  

(ग) परामशन सेवा, प्रश्चशक्षण एवं अनसुन्धान कायन गरे वापत प्राप्त हनुे रकम, र 

(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनु ेरकम । 

(3) अन्तराविय संघ संस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त गदान प्रदेश सरकार माफन त नेपाल सरकारको स्वीकृतत 
तलन ुपनेछ । 

(4) कोषको सबै रकम प्रितलत कानून बमोश्चिम वाश्चणज्य बैंकमा िम्मा गररनेछ । 

(5) प्रततष्ठानको आफ्नो उद्देश्य अनरुुपको कायन गननको लातग िावहन ेखिन उपदफा (1) बमोश्चिमको 
कोषबाट व्यहोररने छ । 

१८. लेखा राख्न ेतररकााः प्रततष्ठानको आम्दानी र खिनको लेखा महालेखा परीक्षकको कायानलयबाट स्वीकृत ढाँिा र 
तररका बमोश्चिम राश्चखनेछ । 

१९. लेखापरीक्षणाः (1) प्रततष्ठानको लेखाको आन्तररक लेखापरीक्षण प्रदेश लेखा तनयन्रक कायानलय वा प्रदेश लेखा 
इकाई कायानलयवाट र अश्चन्तम लेखापरीक्षण महालेखा पररक्षकको कायानलयबाट हनुेछ । 

(2) प्रततष्ठानको लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कुरा प्रितलत कानून बमोश्चिम हनुेछ । 
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पररच्छेद-6 

प्रश्चशक्षण पितत, प्रश्चशक्षण सामग्री एवं पाठ्यक्रम 

 

२०. प्रश्चशक्षण पितत तनधानरण गनेाः (1) प्रततष्ठानले आफ्नो उद्देश्य प्रातप्तका लातग प्रश्चशषणको पाठ्यक्रम, पितत, 
सामग्री तथा कायनक्रम तनधानरण गनन समय समयमा सवेक्षण गनन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोश्चिम गररएको सवेक्षणको आधारमा प्रततष्ठानले प्रश्चशक्षणको पाठ्यक्रम, पितत, 
सामग्री तथा कायनक्रम तनधानरण गनेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोश्चिमको पाठ्यक्रम तथा कायनक्रम पररषद् बाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

२१. प्रश्चशक्षण प्रववतध: प्रश्चशक्षाथीहरुको समूह तथा ववषयको प्रकृतत हेरी उपयोगी एवं प्रिावकारी आधतुनक प्रश्चशक्षण 
प्रववतधहरु प्रश्चशक्षण कायनक्रममा प्रयोग गररनेछ । 

२२. अन्य प्रश्चशक्षण कायनक्रमको मूल्याङ्कनाः (1) प्रततष्ठानले प्रदेश सरकार अन्तगनतका अन्य ववषयगत प्रश्चशक्षण 
केन्रवाट सञ्चातलत प्रश्चशक्षण कायनक्रमहरुको समय समयमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोश्चिम गररएको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको आधारमा प्रततष्ठानले प्रश्चशक्षण 
कायनक्रममा आवश्यकताअनसुार संशोधन वा पररवतनन गनन पररषद् माफन त प्रदेश सरकारलाई सझुाव ठदन  
सक्नेछ । 

२३. प्रश्चशक्षण सामग्रीाः प्रततष्ठानको प्रश्चशक्षण कायनक्रमहरुको लातग प्रदेशको आतथनक, सामाश्चिक, साँस्कृततक, 
िौगोतलक, रािनैततक पररप्रके्ष्यमा मेल खाने र सैिाश्चन्तक दृविकोणबाट उपयोगी हनुे प्रश्चशक्षण सामग्रीहरुको 
व्यवस्था गररनछे । 

२४. पाठ्यक्रमाः प्रश्चशक्षण कायनक्रमलाई बढी फलदायी एवं प्रिावकारी बनाउन पाठ्यक्रममा सैिाश्चन्तक एवं 
व्यवहाररक दवैु पक्षमा िोर् ठदइनेछ । 

२५. अतधकार प्रत्यायोिनाः (1) पररषद्ले आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये केही अतधकार सतमततलाई र सतमततले 
आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्य ेकेही अतधकार कायनकारी तनदेशकलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ । 

(2) कायनकारी तनदेशकले आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्य ेकेही अतधकार आफू मातहतका कुनै अतधकृत 
कमनिारीलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ । 

२६. अन्य संस्थालाई समावहत गनन सक्नेाः (1) प्रितलत कानून बमोश्चिम स्थापना िई सञ्चालन िएका अनसुन्धान 
तथा प्रश्चशक्षणसँग सम्वश्चन्धत कुनै संस्था यस ऐन बमोश्चिमको प्रततष्ठानसँग समावहत हनु िाहेमा प्रततष्ठानले 
त्यस्तो संस्थालाई प्रततष्ठानमा समावहत गनन सक्नछे । 

(2) उपदफा (2) बमोश्चिम प्रततष्ठानमा समावहत गने सम्वन्धी आधार तथा कायनववतध तोवकए बमोश्चिम 
हनुेछ । 
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२७. प्रततष्ठानको कायानलय र नामाः (1) प्रततष्ठानको कायानलय र्ोटी श्चिल्लामा रहनेछ र मखु्यमन्री तथा 
मश्चन्रपररषद्को कायानलयको स्वीकृतत तलई आवश्यकता अनसुार अन्य श्चिल्लामा समते अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण 
कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नछे । 

(2) प्रततष्ठानको कायानलय “सदूुरपश्चिम प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रश्चशक्षण प्रततष्ठान” को नामबाट सञ्चालन 
हनुेछ । 

२८. प्रततवेदन पेश गनुनपनेाः प्रततष्ठानले प्रत्येक बषन प्रततष्ठानको वक्रयाकलाप सम्बन्धी प्रततवदेन प्रदेश सरकार 
(मश्चन्रपररषद्) समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

२९. समन्वय र सम्पकन ाः प्रततष्ठानले प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तगनतका प्रश्चशक्षण 
केन्नसँग समन्वय र सम्पकन  राख्दा मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कायानलय माफन त राख्न ुपनेछ । 

३०. कानून बनाउन सक्ने:  (१) यस ऐनको उद्दशे्य कायानन्वयन गननको लातग पररषद्ले ववतनयमावली, कायनववतध, 
तनदेश्चशका, मापदण्र् बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो ववतनयमावली, कायनववतध, तनदेश्चशका, मापदण्र् पररषद्ले स्वीकृत 
गरे पतछ लागू हनुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिम कानून वनाउँदा आतथनक व्ययिार पने िएमा आतथनक मातमला तथा योिना 
मन्रालयको पूवन सहमतत तलन ुपनेछ । 

 


