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नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण प्रनिष्ठान ऐन, २०३९

लालमोहर र प्रकाशन नमनि
२०३९।६।११

सं शोधन गने ऐन
१.
२.

प्रमाणीकरण र प्रकाशन नमनि

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानू न सं शोधन
गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन

२०३९ सालको ऐन नं . ४

........

नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण प्रनिष्ठान सम्बन्त्धी व्यिस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िािना M सरकारी ननकाय र सं स्थानहरुको प्रशासननक एिं व्यिस्थापन सम्बन्त्धी दक्षिा
अनििृवि गने उद्देश्यले त्यस्िा ननकाय र सं स्थानहरुको जनशशिलाई योजनाबि िररकाले
प्रशशक्षणको व्यिस्था गनन नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण प्रनिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गननको लानग
कानू नी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय िएकोले,
श्री ५ महाराजानधराज िीरे न्त्र िीर विक्रम शाहदे िबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह
र सम्मनिले यो ऐन बनाइबक्से कोछ ।

पररच्छे द-१
प्रारशम्िक

१.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्ि M (१) यस ऐनको नाम “नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण प्रनिष्ठान ऐन,
२०३९” रहे को छ ।

२.

(२) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्ि हुनेछ ।

पररिाषा M विषय िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“प्रनिष्ठान” िन्त्नाले दफा ३ बमोशजमको नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण
प्रनिष्ठान सम्झनु पछन ।

(ख)

“पररषद्” िन्त्नाले दफा ७ बमोशजमको प्रशशक्षण पररषद् (गिनननङ्ग
काउशन्त्सल) सम्झनु पछन ।

(ग)

“सनमनि” िन्त्नाले दफा ९ बमोशजमको कायनकारी सनमनि सम्झनु पछन
।



यो ऐन सं िि् २०६५ साल जेठ १५ गिे दे शख लागू िएको ।



गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शझवकएको ।
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(घ)

“कायनकारी ननदे शक” िन्त्नाले दफा ११ को उपदफा (२) बमोशजम
ननयुि कायनकारी ननदे शक सम्झनु पछन ।

(ङ)

“सं स्थान” िन्त्नाले नेपाल सरकारको स्िानमत्ि िा ननयन्त्रण िएको
सं गठठि सं स्था िा त्यस्िो सं स्थाको स्िानमत्ि िा ननयन्त्रण िएको अन्त्य
सं स्था समेि सम्झनु पछन ।

(च)

“िोवकएको” िा “िोवकए बमोशजम” िन्त्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको
ननयमािलीमा िोवकएको िा िोवकए बमोशजम सम्झनुपछन ।
पररच्छे द - २

नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण प्रनिष्ठानको स्थापना, उद्देश्य र नीनि
३.

नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण प्रनिष्ठानको स्थापना M (१) नेपालमा प्रशासन एिं व्यिस्थापन
सम्बन्त्धी विषयमा उच्चस्िरीय प्रशशक्षणको व्यिस्था गननको लानग नेपाल प्रशासननक
प्रशशक्षण प्रनिष्ठानको स्थापना गररएकोछ ।
(२)

प्रनिष्ठानलाई

िनननेछ ।

अं ग्रज
े ी

िाषामा

“नेपाल

एडनमननष्रे वटि स्टाफ

कले ज”

ु न्त्दा अशघ स्थापना िएको नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण
(३) यो ऐन प्रारम्ि हुनि

प्रनिष्ठान यसै ऐन बमोशजम स्थापना िएको मानननेछ ।
४.

प्रनिष्ठान सं गठठि सं स्था हुने M (१) प्रनिष्ठान अविशच्छन्त्न उत्तरानधकारिाला स्िाशानसि र
सङ्गठठि सं स्था हुनेछ ।

(२) प्रनिष्ठानको आफनो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्रनिष्ठानले व्यशि सरह चल, अचल सम्पशत्त प्राप्ि गनन, उपिोग गनन र
बेचनबखन िा अन्त्य वकनसमले बन्त्दोिस्ि गनन सक्नेछ ।
(४) प्रनिष्ठानले व्यशि सरह आफनो नामबाट नानलस उजूर गनन र प्रनिष्ठान
उपर पनन व्यशि सरह नानलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(५) प्रचनलि कानू नमा जुनसुकै कुरा लेशखएको िएिापनन प्रनिष्ठानको आफनो

कायन सञ्चालन र व्यिस्थापनको सम्बन्त्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको ननयम
५.

िा विननयमद्वारा व्यिशस्थि कायन प्रणाली अनुसार हुनेछ ।

प्रनिष्ठानको उद्देश्य M प्रनिष्ठानको उद्देश्य दे हाय बमोशजम हुनेछ M(क)



नेपाल

सरकार, प्रदे श

सरकार, स्थानीय

िहको

र

सं स्थानको

कमनचारीको लानग आिश्यक पने प्रशशक्षणको व्यिस्था गने ।

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोनधि ।
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(ख)

दे शको विकास कायनक्रममा सघाउ पुर्याउन नेपाल सरकारको प्रशासन
र सं स्थानको व्यिस्थापन क्षेरलाई सक्षम बनाउने उपाय गने ।

(ग)

प्रशशक्षणलाई बढी उपयोगी िुल्याउन िथा प्रशशक्षण सामग्री ियार
गननका नननमत्त समस्यामू लक अनुसन्त्धान, परामशन से िा िथा सू चना से िा
सम्बन्त्धी कायनक्रमहरु सञ्चालन गने ।

६.

प्रशशक्षण सम्बन्त्धी नीनि M प्रनिष्ठानबाट सञ्चालन गररने प्रशशक्षण सम्बन्त्धी नीनि दे हाय
बमोशजम हुनेछ M(क)

प्रशशक्षण कायनक्रमलाई कमनचारी प्रशासनको अनिन्त्न अङ्गको रुपमा
आबि गने ।

(ख)

प्रशशक्षण

कायनक्रमलाई

नेपाल

(ग)

नेपाल सरकार र सं स्थानको कमनचारीहरुमा विकासमू लक ज्ञान र सीप

ँ आबि गने ।
कायनक्रमसग

सरकार

र

सं स्थानको

विकास

ँ आबि गने ।
िृवि गरी प्रशशक्षणलाई िृशत्त विकाससग
पररच्छे द-३

प्रशशक्षण पररषद् र कायनकारी सनमनिको गठन, काम, किनव्य र अनधकार
७.

प्रशशक्षण पररषद्को गठन M (१) प्रनिष्ठानको सिोच्च ननकायको रुपमा दे हाय बमोशजमका
सदस्यहरु िएको प्रशशक्षण पररषद्को गठन हुनेछ ।

(क)

(ख)
(ग)
(घ)

(ङ)

सं घीय मानमला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्री

- अध्यक्ष

अध्यक्ष, लोकसे िा आयोग

- सदस्य

माननीय उपाध्यक्ष, राविय योजना आयोग
उप-कुलपनि, नरि ुिन विश्वविद्यालय

- सदस्य

मुख्य सशचि, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री िथा
मशन्त्रपररषद्को कायानलय

(च)

- सदस्य

- सदस्य

सशचि, सं घीय मानमला िथा सामान्त्य
प्रशासन मन्त्रालय

- सदस्य

(छ)

सशचि, अथन मन्त्रालय

- सदस्य

(ज)

प्रनिष्ठानको कायनकारी ननदे शक

-सदस्य-सशचि

(२) पररषद्को बैठक िषनमा कम्िीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(३) पररषद्को बैठकको कायनविनध िोवकए बमोशजम हुनेछ ।

 नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोनधि ।
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८.

पररषद्को काम किनव्य र अनधकार

M

यस ऐनमा अन्त्यर लेशखएको कामको अनिररि

पररषद्को काम, किनव्य र अनधकार दे हाय बमोशजम हुनेछः(क)

प्रनिष्ठानबाट सञ्चालन गररने प्रशशक्षण िथा अनुसन्त्धान कायनक्रम
सम्बन्त्धी नीनि ननधानरण गने ।

प्रनिष्ठानको ननयमािली बनाउने र विननयम स्िीकृि गने ।

(ख)

९.

(ग)

प्रनिष्ठानको दीघनकालीन योजना स्िीकृि गने ।

(घ)

प्रनिष्ठानको िावषनक कायनक्रमको प्रगनि सम्बन्त्धी समीक्षा एिं मू ल्याङ्कन

(ङ)

सनमनिलाई आिश्यक ननदे शन ठदने ।

गने र बजेट स्िीकृि गने ।

कायनकारी सनमनिको गठन

M

(१) प्रनिष्ठानको उद्देश्य एिं नीनि अनुरुप प्रशशक्षण एिं

अनुसन्त्धान कायनक्रमलाई सुव्यशस्थि रुपले सञ्चालन गनन गराउन दे हाय बमोशजमका
सदस्यहरु िएको कायनकारी सनमनिको गठन हुनेछः(क)

प्रनिष्ठानको कायनकारी ननदे शक

-अध्यक्ष

(ख) सशचि, सं घीय मानमला िथा सामान्त्य
प्रशासन मन्त्रालय
(ग)

सशचि, कानू न, न्त्याय िथा सं सदीय

-सदस्य

मानमला मन्त्रालय

-सदस्य

(घ)

सशचि, अथन मन्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

सशचि, लोकसे िा आयोग

-सदस्य

(च)

सशचि, राविय योजना आयोग

-सदस्य

(छ)

नेपाल सरकारबाट मनोनीि िीन जना व्यशि

-सदस्य

(ज)

पररषद्ले िोकेको प्रनिष्ठानको उप-कायनकारी
ननदे शक

-सदस्य-सशचि

(२) सनमनिले आिश्यक दे खेमा विशेषज्ञलाई सनमनिको बैठकमा पयनिेक्षकको

रुपमा िाग नलनको आमन्त्रण गनन सक्नेछ ।

(३) सनमनिको मनोनीि सदस्यहरुको पदािनध दुई िषनको हुनेछ । त्यस्िा

मनोनीि सदस्यहरुले पाउने पाररश्रनमक िथा अन्त्य सुविधा िोवकए बमोशजम हुनेछ ।
(४) सनमनिको बैठक आिश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।

(५) सनमनिको बैठकको गणपूरक सङ्खख्या िथा अन्त्य कायनविनध िोवकए
बमोशजम हुनेछ ।
 नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोनधि ।
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१०.

सनमनिको काम, किनव्य र अनधकार
हुनेछ M-

(क)

M

सनमनिको काम, किनव्य र अनधकार दे हाय बमोशजम

नेपाल सरकार र सं स्थानहरुको कमनचारीहरुको लानग उपयुि प्रशशक्षण
कायनक्रमहरु सञ्चालन गने ।

(ख)

प्रशासकीय समस्याहरु िथा निनका समाधानका उपायहरु बारे मा समय
समयमा सिा र गोष्ठी एिं सम्मे लनको आयोजना गने ।

(ग)

अनुसन्त्धान, परामशन से िा एिं

सू चना से िा

सम्बन्त्धी

कायनक्रमहरु

सञ्चालन गने ।
(घ)

ु का प्रशशक्षण सम्बन्त्धी सं स्थानहरु र अन्त्िरानविय सं स्थाहरु
अन्त्य मुलक
नसि सम्पकन राखी आफनो प्रशशक्षण कायनमा सघाउ पुर्याउने ।

(ङ)

पररषद् माफनि नेपाल सरकारलाई राविय स्िरमा प्रशशक्षण सम्बन्त्धी

(च)

प्रनिष्ठानको प्रशशक्षण िथा अनुसन्त्धान कायनक्रम सम्बन्त्धी नीनि िजुम
न ा

नीनि िजुम
न ा गनन राय सल्लाह ठदने ।
गने ।

(छ)

पररषद् माफनि नेपाल सरकार र सं स्थानहरुको विनिन्त्न क्षेरनसि
सम्बशन्त्धि प्रशशक्षण कायनक्रमहरुको बीचमा समन्त्िय ल्याउन नेपाल
सरकारलाई आिश्यक राय सल्लाह ठदने ।

(ज)

प्रनिष्ठानको दीघनकालीन योजना िजुम
न ा गने ।

(झ)

प्रनिष्ठानको िावषनक कायनक्रम र बजेट ियार गने ।

(ञ)

प्रनिष्ठानको लानग आिश्यक कमनचारीहरुको दरबन्त्दी सृजना गने र
निनीहरुको ननयुशि गने ।

(ट)

प्रशशक्षण कायनक्रमहरुको मूल्याङ्कन गने , गराउने ।

(ठ)

प्रशशक्षणको क्षेरमा नेपाल सरकार र अन्त्िरानविय सं स्थाहरुको बीच
सम्पकन माध्यमको रुपमा काम गने ।

(ड)

प्रशशक्षणलाई कायनक्रम मू लक िथा व्यिहाररक बनाउन विनिन्त्न क्षेरमा
अनुििी व्यशिहरुको से िा आिनधक रुपमा आदान प्रदान गने व्यिस्था
नमलाउने ।

(ढ)

प्रनिष्ठानको िोवकएको रकम िन्त्दा बढीको सम्पशत्त बेचनबखन गनुन पदान

(ण)

ऐन, ननयम िा विननयमको अधीनमा रही प्रशशक्षण सम्बन्त्धी अन्त्य

पररषद्को स्िीकृनि नलने ।
आिश्यक कायन गने ।
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पररच्छे द – ४
प्रनिष्ठानका कमनचारीहरु एिं ननजहरुको से िा शिन सम्बन्त्धी व्यिस्था
११.

प्रनिष्ठानका कमनचारीहरु सम्बन्त्धी व्यिस्था
कमनचारीहरु रहनेछन् M-

M

(१) प्रनिष्ठानमा

(क)

प्रशासकीय,

(ख)

प्राध्यापन िथा अनुसन्त्धान।

ननम्न

वकनसमका

(२) प्रनिष्ठानको प्रमुखको रुपमा एक जना कायनकारी ननदे शक रहनेछ ।
ननजको ननयुशि नेपाल सरकारबाट हुनेछ । ननजको कायानिनध पाँच िषनको हुनेछ र

नेपाल सरकारले चाहे मा ननजको कायानिनध पुनः बढीमा पाँच िषनको लानग थप गनन
सक्नेछ ।
(३)

प्रनिष्ठानमा अन्त्य कमनचारीहरु आिश्यकिानुसार रहनेछन् ।

(४) प्रनिष्ठानका कमनचारीहरुको पाररश्रनमक, से िाको शिन एिं सुविधा िोवकए
१२.

बमोशजम हुनेछ ।

कायनकारी ननदे शक र अन्त्य कमनचारीहरुको काम, किनव्य र अनधकार

M

ननदे शकको काम, किनव्य र अनधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ M(क)

(१) कायनकारी

पररषद् िथा सनमनिको ननणनय एिं ननदे शनहरु कायानन्त्ियन गने ,
गराउने ।

(ख)

प्रनिष्ठानको दीघनकालीन योजना र िावषनक कायनक्रम िथा बजेट

(ग)

पररषद्बाट स्िीकृि प्रनिष्ठानको दीघनकालीन योजना र िावषनक

सनमनि माफनि पररषद्मा स्िीकृनिको लानग पेश गने ।
कायनक्रमको कायानन्त्ियन गने ।

(घ)

प्रनिष्ठानका प्रगनि वििरणहरु समय समयमा सनमनिमा प्रस्िुि
गने , गराउने ।

(ङ)

प्रनिष्ठानको प्रशशक्षण कायनक्रमको आन्त्िररक मू ल्याङ्कन गने ,
गराउने ।

(च)

राविय िथा अन्त्िरानविय सं स्थाहरुसँग अनुबशन्त्धि कायनक्रम िथा
ँ आिश्यक छलफल गरी
अन्त्य सहयोगबारे सम्बशन्त्धि पक्षसग
सनमनिमा स्िीकृनिको लानग पेश गने , गराउने ।

(छ)

प्रनिष्ठान सम्बन्त्धी अन्त्य कायनहरु गने , गराउने ।

(२) कायनकारी ननदे शक बाहे क अन्त्य कमनचारीहरुको काम, किनव्य र अनधकार
िोवकए बमोशजम हुनेछ ।
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पररच्छे द – ५
कोष, वहसाब र ले खापरीक्षण
१३.

प्रनिष्ठानको कोष

M

(१) प्रनिष्ठानको आफनो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।

(२) प्रनिष्ठानको कोषमा ननम्ननलशखि रकमहरु रहनेछन् M-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्ि हुने अनुदान रकम ।

(ख) कुनै विदे शी सरकार र अन्त्िरानविय सं घ सं स्थाहरुबाट प्राप्ि
हुने रकम ।

(ग) परामशन से िा एिं अनुसन्त्धान कायन गरे बापि प्राप्ि हुने रकम
।

(घ) अन्त्य कुनै स्रोिबाट प्राप्ि हुने रकम ।

(३) कोषको सबै रकम नेपालको कुनै िाशणज्य बैङ्कमा जम्मा गररनेछ ।
(४) प्रनिष्ठानको आफनो उद्देश्य अनुरुपको कायन गननको लानग चावहने खचनको
रकमहरु उपदफा (१) बमोशजमको कोषबाट व्यहोररनेछ ।
१४.

वहसाब राख्ने िरीका

M

प्रनिष्ठानको आम्दानी खचनको वहसाब पररषद्बाट स्िीकृि ढाँचा र

िरीका बमोशजम राशखनेछ ।
१५.

लेखापरीक्षण

M

(१) प्रनिष्ठानको वहसाबको ले खापरीक्षण पररषद्बाट ननयुि िएको ले खा

परीक्षकले गनेछ ।

(२) प्रनिष्ठानको ले खापरीक्षण सम्बन्त्धी अन्त्य कुरा िोवकए बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द-६

प्रशशक्षण पिनि, प्रशशक्षण सामग्री एिं पाठ्यक्रम
१६.

प्रशशक्षण यकीन गने

M

(१) प्रनिष्ठानले नेपाल सरकारको प्रशासन र सं स्थानहरुको

व्यिस्थापन क्षेरको लानग आिश्यक प्रशशक्षणको यकीन गनन समय समयमा सिेक्षण गनन
सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोशजम

िएको

सिे क्षणको

प्रनििेदनको

आधारमा

प्रशशक्षणको पाठ्यक्रम िथा कायनक्रम ननधानरण गररनेछ ।
१७.

अन्त्य प्रशशक्षण कायनक्रमको मूल्याङ्कन

M

(१) प्रनिष्ठानले नेपाल सरकारको प्रशासन र

सं स्थानहरुको व्यिस्थापन क्षेरमा सञ्चालन िइरहे को अन्त्य प्रशशक्षण कायनक्रमहरुको
समय समयमा मूल्याङ्कन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम गररएका मू ल्याङ्कनको आधारमा प्रनिष्ठानले आफनो
प्रशशक्षण कायनक्रममा आिश्यकिा अनुसार सं शोधन िा पररििनन गनन सक्नेछ र अन्त्य
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प्रशशक्षणको हकमा त्यसरी सं शोधन िा पररििनन गनन पररषद् माफनि नेपाल सरकारलाई
सुझाि ठदन सक्नेछ ।
१८.

प्रशशक्षण पिनि

प्रशशक्षाथीहरुको समू ह िथा विषयको प्रकृनि हे री उपयोगी एिं

M

प्रिािकारी आधुननक प्रशशक्षण प्रविनधहरु प्रशशक्षण कायनक्रममा प्रयोग गररनेछ ।
१९.

२०.

प्रशशक्षण

सामग्री

प्रनिष्ठानको प्रशशक्षण

M

कायनक्रमहरुको

लानग

नेपालको

आनथनक,

सामाशजक, राजनैनिक एिं सांस्कृनिक पररप्रेक्ष्यमा मे ल खाने र सै िाशन्त्िक दृविकोणबाट
उपयोगी हुने प्रशशक्षण सामग्रीहरुको व्यिस्था गररनेछ ।
पाठ्यक्रम

M

प्रशशक्षण कायनक्रमलाई बढी फलदायी एिं प्रिािकारी बनाउन पाठ्यक्रममा

सै िाशन्त्िक एिं व्यिहाररक दुिै पक्षमा जोड ठदइनेछ ।
पररच्छे द – ७
विविध
२१.

प्रनििेदन प्रकाशशि गनुन पने

M

प्रनिष्ठानले प्रत्येक िषन प्रनिष्ठानको वक्रयाकलाप सम्बन्त्धी

प्रनििेदन सािनजननक रुपमा प्रकाशशि गनुन पनेछ ।
२२.

अनधकार प्रत्यायोजन

M

सनमनिले यो ऐन बमोशजम आफूले पाएको अनधकार मध्ये सबै िा

केही अनधकार प्रनिष्ठानको कायनकारी ननदे शक िा अन्त्य कुनै कमनचारीहरुलाई प्रत्यायोजन
गनन सक्नेछ । कायनकारी ननदे शकले ऐन ननयम अन्त्िगनि आफूले पाएको अनधकारमध्ये

सबै िा केही अनधकार प्रनिष्ठानको उप कायनकारी ननदे शक िा अन्त्य कमनचारीलाई
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
२३.

नेपाल सरकारसं ग सम्पकन

M

प्रनिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पकन राख्दा सं घीय

मानमला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय माफनि सम्पकन राख्नेछ ।
२४.

ननयम िथा विननयम बनाउने

M

(१) यस ऐनको उद्देश्य कायान्त्यिन गननको लानग

पररषद्ले आिश्यक ननयमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) प्रनिष्ठानको अन्त्य आिश्यक काम कारिाहीको लानग उपदफा (१)

अन्त्िगनि बनेको ननयमािलीको अधीनमा रही सनमनिले आिश्यक विननयम बनाउन
सक्नेछ र त्यस्िो विननयम पररषद्बाट स्िीकृि िएपनछ लागू हुनेछ ।



नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोनधि ।

रिव्यः- केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर िएका शब्दहरू M“श्री ५ को सरकार” िन्त्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार”।
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