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सदूुरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक 

प्रस्िावनााः सदूुरपश्चिम प्रदेश बहजुािीय, बहभुाविक र बहसुााँस्कृतिक प्रदेश भएकोले यस प्रदेशतभत्रका सबै 
भािा, सावहत्य िथा संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्वर्द्नन र ववकास गनुनपने कुरालाई हृदयाङ्गम गदै भािा, सावहत्य, 

संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रको अनसुन्धान एवं मौतलक सजृनाका माध्यमद्वारा समाजोपयोगी कृतिहरु 
ियार गनन, गराउन र यस क्षेत्रका ववद्वान िथा प्रतिभाहरुको सम्मान र कदर गनन वाञ्छतनय भएकोले, 

  प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारश्चम्भक 

१. संश्चक्षप्त नाम,ववस्िार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "सदूुरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६” रहेको 
छ।  

(२) यो ऐन प्रमाश्चणकरण भएको तमतिदेश्चि सदूुरपश्चिम प्रदेशभर लाग ुहनुेछ ।  

२. पररभािााः वविय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमााः–  

(क) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोश्चजम स्थापना भएको “सदूुरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान” लाई सम्झन ु
पछन ।  

(ि) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोश्चजमको प्राज्ञ सभा सम्झन ुपछन ।  

(ग) “पररिद्” भन्नाले दफा ११ बमोश्चजमको प्राज्ञ पररिद् सम्झन ुपछन ।  

(घ) “कुलपति” भन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेशको मखु्यमन्त्री सम्झन ुपछन ।  

(ङ) “सहकुलपति” भन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेशको सामाश्चजक ववकास मन्त्री सम्झन ुपछन । 

(च) “उप–कुलपति” भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उप–कुलपति सम्झन ुपछन ।  

(छ) “सश्चचव” भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सश्चचव सम्झन ुपछन ।  

(झ) “पदातधकारी” भन्नाले कुलपति, सहकुलपति, उप–कुलपति, सश्चचव र पररिद्का मनोनीि सदस्य 
सम्झन ुपछन । 

(ञ)“मन्त्रालय”भन्नाले सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय सम्झन ुपछन । 

(ट) “िोवकएको” वा “िोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयममा िोवकएको वा 
िोवकए बमोश्चजम सम्झन ुपछन ।  

पररच्छेद–२ 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना िथा काम, किनव्य र अतधकार 
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३. प्रतिष्ठानको स्थापनााः (१) सदूुरपश्चिम प्रदेशका सबै भािा, सावहत्य, संस्कृति िथा दशननको संरक्षण, 

सम्वध्दनन र ववकास गननका लातग “सदूुरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान” नामको एक प्रतिष्ठान स्थापना गरीएको 
छ।  

(२) प्रतिष्ठानको केन्रीय कायानलय प्रदेश राजधानीमा रहने छ ।  

४.  प्रतिष्ठान स्वशातसि संस्था हनुेाः (१) प्रतिष्ठान अववश्चच्छन्न उत्तरातधकारवाला एक स्वशातसि संस्था 
हनुेछ।  

   (२) प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको तनतमत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

   (३) प्रतिष्ठानले व्यश्चि सरह चल अचल सम्पश्चत्त प्राप्त गनन, उपयोग गनन, बेचतबिन गनन वा अन्य 
कुनै वकतसमले व्यवस्था गनन सक्नेछ ।  

   (४) प्रतिष्ठानले व्यश्चि सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजूर र प्रतिरक्षा गनन िथा प्रतिष्ठान उपर 
पतन सोही नामबाट नातलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।  

   (५) प्रतिष्ठानले व्यश्चि सरह करार गनन र करार बमोश्चजमको अतधकार प्रयोग गनन िथा दावयत्व 
तनवानह गनन सक्नेछ । 

   (६) प्रतिष्ठानले बैदेश्चशक सहयोग तलदा प्रदेश सरकार माफन ि नेपाल सरकारसंग िथाचल र अचल 
सम्पश्चत्त तबवि गदान प्रदेश सरकारको अनमुति तलन ुपनेछ । 

 

५.  प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उश्चललश्चिि काम, किनव्य र अतधकारको 
अतिररि  प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोश्चजम हनुेछाः–  

(क)  प्रतिष्ठानको नीति िथा कायनिम िजुनमा गने,  

(ि) प्रदेशका सबै भािा िथा भािीहरु, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्र सम्बन्धी ववतभन्न 
ववियमा अध्ययन िथा अनसुन्धान गरी उपयोगी ग्रन्थ एवं कृति ियार गनेगराउने,  

(ग) प्रदेशका सबै भािा िथा भािीहरु, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्र सम्बन्धी ववतभन्न 
ववियमा अनसुन्धानात्मक िथा मौतलक कृतिहरूको सजृना एवं प्रकाशन गनेगराउने,  

(घ) आवश्यकिा अनसुार ववदेशी भािाबाट नेपालका सबै भािामा र नेपालका भािाबाट ववदेशी 
भािाका उच्च स्िरीय कृतिहरुको अनवुाद एवं प्रकाशन गनेगराउने,  

(ङ) भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रका सम्बन्धमा राविय िथा अन्िरानविय गोष्ठी, 
सम्मेलन, प्रदशननी आदद गनेगराउने, 

(च) भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रका ववतभन्न ववियमा हनुे सम्मेलन, प्रवचन, गोष्ठी, 
ववचारववमशन, प्रदशननी आददमा सहभागी गनेगराउने,  
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(छ) भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रका ववतभन्न क्षेत्रसाँग सम्बश्चन्धि राविय िथा 
अन्िरानविय संघ संस्थासाँग सम्बन्ध राख्न,े  

(ज) भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रका ववतभन्न ववियमा उललेिनीय योगदान ददन े
स्वदेशी िथा ववदेशी व्यश्चिलाई कदर, सम्मान िथा परुस्कारको व्यवस्था गने,  

(झ) भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रको ववकासको तनतमत्त सम्बश्चन्धि ववियका 
ववद्वान,्सावहत्यकार एवं सामाजशास्त्रीको प्रतिभा ववकतसि हनुे वािावरणको लातग सहयोग, 

सद्भावना र समन्वय अतभवृवर्द् गने,  

(ञ) सदूुर पश्चिम प्रदेशका ववतभन्न जाति िथा समदुायका सावहत्य, तलवप, संस्कृति िथा लोकोश्चिको 
सम्बर्द्नन र संरक्षण गने,  

(ट)  लोक सावहत्यको अध्ययन, अनसुन्धान, सम्बर्द्नन र संरक्षण गने,  

(ठ) प्रदेशका सबै भािाका शब्दकोि अन्य भािामा समेि ियार गरी प्रकाशन गने िथा भािालाई 
सम्वरृ्द् र वैभवशाली बनाउन ववतभन्न शब्द िथा शब्दावलीको सजृना गरी प्रचलनमा लयाउने,  

(ड) भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रका ववियमा योगदान ददने स्थानीय लेिक, 

सावहत्यकार, समाजशास्त्री, संस्कृतिववद् िथा संस्थाहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन गने,  

(ढ) प्रदेशका सबै भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रको ववियमा अध्ययन िथा 
अनसुन्धान गने गराउने,  

(ण) प्रदेशका सबै भािा िथा सावहत्यलाई ववश्व समक्ष पवहचान गराउने,  
(ि) प्रदेशका ववतभन्न जाि जातिका लोपोन्मिु भािा,पाण्डुतलवप र संस्कृतिको संरक्षण िथा सम्बर्द्नन 

गनन प्राथतमकिा ददने, र 

(थ) यो ऐनको उदे्दश्य पूरा गनन अन्य आवश्यक कायन गने गराउने ।  

 

पररच्छेद–३ 

प्रतिष्ठानको स्वरुप 

६. प्रतिष्ठानको स्वरुपाः देहाय बमोश्चजमका संगठनहरुको सामूवहक रूप नै प्रतिष्ठानको स्वरूप हनुेछाः–  

(क) सभा,  
(ि) पररिद्  

७. सभााः (१) प्रतिष्ठानको सवोच्च तनकायको रूपमा एक सभा रहनेछ ।  

(२) सभाको गठन देहाय बमोश्चजम हनुेछाः–  

(क) कुलपति – अध्यक्ष  
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(ि) सहकुलपति– सह अध्यक्ष 

(ग) उपकुलपति– उपाध्यक्ष 

(घ) प्रदेश सश्चचव, समाश्चजक ववकास मन्त्रालय – सदस्य  

(ङ) प्रदेशका सबै भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रसाँग सम्बश्चन्धि ववश्चशष्ट 
व्यश्चिहरुमध्येबाट भौगोतलक र समानपुातिक समावेशीिालाई ध्यानमा रािी उपयिु 
प्रतितनतधत्व हनुे गरी दफा ८ बमोश्चजमको कायनदलको तसफारीसमा मखु्यमन्त्रीले मनोनीि 
गरेको १०जना – सदस्य  

(च) सश्चचव – सदस्य–सश्चचव  

    (३) उपदफा (२) को िण्ड (ङ) बमोश्चजम मनोनीि सदस्यहरुको पदावतध चार विनको हनुेछ ।  

   (४) कुनै कारणले सभाका मनोनीि सदस्यको पद ररि हनु गएमा बााँकी अवतधको लातग त्यस्िो सदस्य 
जनु ववधा वा क्षेत्रबाट मनोनयन भएको हो सोही ववधा वा क्षेत्रबाट अको व्यश्चिलाई मनोनयन 
गरीनेछ ।  

   (५) सभाका सदस्यहरुको मातसक बेिन हनुे छैन र अन्य सवुवधा िोवकए बमोश्चजम हनुेछ ।  

   (६) सभाका सदस्यहरुको योग्यिा िोवकए बमोश्चजम हनुेछ । 

 

८.कायनदलाः (१)सभामा मनोनयन हनुे सदस्यको तनयशु्चि वा मनोनयनको लातग कुलपति समक्ष नाम 
तसफाररस गनन देहाय बमोश्चजमको एक कायनदल रहनछेाः–  

(क) प्रमिु सश्चचव,मखु्यमन्त्री िथा मश्चन्त्रपररिदको कायानलय – अध्यक्ष  

(ि) प्रदेश सश्चचव, आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय – सदस्य  

(ग) प्रदेश सश्चचव,सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय  – सदस्य सश्चचव 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायनदलले सभाको सदस्यमा मनोनयनको लातग नाम तसफाररस गदान 
भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्र सम्बन्धी ववधामा अध्ययन िथा अनसुन्धान 
गरेका वा सो ववधामा ख्यातिप्राप्त व्यश्चिहरुमध्येबाट भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा 
समाजशास्त्र सम्बन्धी सबै ववधाबाट प्रतितनतधत्व हनुे र सबै जाति, तलङ्ग, भािाभािी समेिलाई 
समेट्ने गरी नाम तसफाररस गनुन पनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायनदलले तसफाररस गने सम्बन्धमा अवलम्बन गने कायनववतध सो 
कायनदल आफैले तनधानरण गरे बमोश्चजम हनुेछ । 

९.सभाको काम, किनव्य र अतधकाराःसभाको काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोश्चजम हनुेछाः– 

 (क)प्रतिष्ठानको नीति तनधानरण गने,  
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(ि) प्रतिष्ठानको वाविनक योजना िथा कायनिम स्वीकृि गने,  

(ग) प्रतिष्ठानको वाविनक बजेट पाररि गने,  

(घ) ववद्वत्वशृ्चत्त, सम्मान,कदर िथा परुस्कार अनमुोदन गने,  

(ङ) पररिद्लाई आवश्यक तनदेशन ददने र मागनदशनन गने,  

(च) पररिद्को कामको अनगुमन िथा मूलयाङ्कन गने,  

(छ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तनयम स्वीकृि गने,  

(ज) िोवकए बमोश्चजमका अन्य काम गने ।  

१०. सभाको बैठकाः (१) सभाको बैठक विनको कम्िीमा दईु पटक बस्नेछ ।  

(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले िोकेको तमति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

(३) सभाको बैठक हनुभुन्दा कम्िीमा पन्र ददन अगावै बैठकमा छलफल हनुे ववियको कायनसूची 
सवहिको सूचना सभाको सदस्य–सश्चचवले सबै सदस्यहरुलाई ददन ुपनेछ ।  

(४) सभामा ित्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशि भन्दा बढी सदस्यहरु उपश्चस्थि 
भएमा सभाको बैठकको लातग गणपूरक संख्या पगेुको मातननेछ ।  

(५) सभाको बैठकको अध्यक्षिा सभाको अध्यक्षले र तनजको अनपुश्चस्थतिमा सह अध्यक्षले गनेछ ।  

(६) सभाको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षिा गने 
व्यश्चिले तनणानयक मि ददनेछ ।  

(७) सभाको बैठकको तनणनय सभाको सदस्य–सश्चचवले प्रमाश्चणि गरी राख्नछे ।  

(८) सभाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मानाथन प्राज्ञ िथा आजीवन सदस्यलाईसभाको बैठकमा पयनवेक्षकको 
रुपमा भाग तलन आमन्त्रण गनन सक्नेछ। 

(९) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववतध सभा आफैले तनधानरण गरे बमोश्चजम हनुेछ ।  

 

११. पररिद्को गठनाः (१)प्रतिष्ठानको कायनकारी तनकायको रूपमा काम गनन एक पररिद् रहनेछ । 

     (२) पररिद्को गठन देहाय बमोश्चजम हनुेछाः–  

(क) कुलपति – अध्यक्ष  

(ि)सहकुलपति –सदस्य  

(ग) उपकुलपति– सदस्य 

(घ) प्रदेश सश्चचव, समाश्चजक ववकास मन्त्रालय – सदस्य  

(ङ)सभाका मनोनीि सदस्यहरु मध्येबाट कम्िीमा दईुजना मवहला सवहि सम्भव भएसम्म ववतभन्न 
जाि, जाति, भािाभािीको प्रतितनतधत्व हनुे गरी कुलपतिबाट मनोनीि ६ (छ) जना– सदस्य 
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(च) सश्चचव – सदस्य–सश्चचव  

(३) उपदफा (२) को (घ) बमोश्चजम मनोनीि सदस्यकोपदावतध ४(चार) विनको हनुेछ । पद ररि 
हनु गएमा बााँकी अवतधको लातग त्यस्िो सदस्य जनु ववधा वा क्षेत्रबाट मनोनयन भएको हो 
सोही ववधा वा क्षेत्रबाट अको व्यश्चिलाई मनोनयन गरीनेछ । 

(४) पररिदका सदस्यहरुको योग्यिा िोवकए बमोश्चजम हनुेछ ।  

 (५) पररिदका सदस्यहरुको मातसक बेिन हनुे छैन र अन्य सवुवधा िोवकए बमोश्चजम हनुेछ ।  

 

१२. पररिद्को काम, किनव्य र अतधकाराः पररिद्को काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोश्चजम हनुेछाः–  

(क) सभाले गरेको तनणनय कायानन्वयन गने,  

(ि) सभाले ददएको तनदेशन पालना गने,  

(ग) लेिापरीक्षणको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गने,  

(घ) सश्चचवले पेश गरेको वाविनक कायनिम, बजेट, प्रगति प्रतिवेदन िथा अन्य प्रतिवेदन सम्बन्धमा 
छलफल िथा आवश्यकिा अनसुार संशोधन गरी अनमुोदनका लातग सभा समक्ष पेश गने,  

(ङ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चल अचल सम्पश्चत्तको व्यवस्थापन, सञ्चालन, संरक्षण र रेिदेि गने, गराउने,  
(च) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कोिको व्यवस्था र सञ्चालन गने,  

(छ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लातग प्राप्त आतथनक िथा अन्य सहयोग ग्रहण गने,  

(ज) ववद्वत्वशृ्चत्त, सम्मान, कदर िथा परुस्कार अनमुोदनको लातग सभामा पेश गने,  

(झ) पररिद्को काम कारबाहीको सम्बन्धमा िथा ऐनको उदे्दश्य पूतिनका लातग आवश्यकिा 
अनसुार सतमति, उपसतमति वा कायनटोली गठन गने र त्यस्िो सतमति, उपसतमति वा कायन 
टोलीको काम, किनव्य िथा अतधकार िोवकए बमोश्चजम हनुेछ ,  

(ञ) िोवकए बमोश्चजमका अन्य काम गने ।  

१३. पररिद्को बैठकाः (१) पररिद्को बैठक दईु मवहनामा कम्िीमा एक पटक बस्नेछ ।  

(२) पररिद्को बैठक पररिद्को अध्यक्षले िोकेको तमति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

(३) पररिद्को बैठक हनुभुन्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हनुे ववियको कायनसूची 
सवहिको सूचना पररिद्को सदस्य–सश्चचवले सबै सदस्यहरुलाई जानकारी ददन ुपनेछ। 

(४) पररिद्का ित्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशि भन्दा बढी सदस्यहरु उपश्चस्थि 
भएमा पररिद्को बैठकको लातग गणपूरक संख्या पगेुको मातननेछ। 

(५) पररिद्को बैठकको अध्यक्षिा पररिद्को अध्यक्षले र तनजको अनपुश्चस्थतिमा सहकुलपतिले गनेछ, 
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(६) पररिद्को बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षिा गने 
व्यश्चिले तनणानयक मि ददनेछ। 

(७) पररिद्को बैठकको तनणनय पररिद्को सदस्य–सश्चचवले प्रमाश्चणि गरी राख्नेछ। 

(८) पररिद्कोबैठक सम्बन्धी अन्य कायनववतध पररिद् आफैले तनधानरण गरे बमोश्चजम हनुेछ ।  

पररच्छेद–४ 

प्रमिु संरक्षक, संरक्षक र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदातधकारी िथा कमनचारी 
१४. कुलपतिाः (१) मखु्यमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हनुेछ ।  

     (२) कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमिु संरक्षकको भतूमकामारहनेछ ।  

१५. सहकुलपतिाः(१)सामाश्चजक ववकास मन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति रहनेछ । 

     (२) सहकुलपति प्रतिष्ठानको सहसंरक्षकको भतूमकामा रहनेछ ।  

१६. उपकुलपतिाः(१)प्रतिष्ठानमा एक जना उपकुलपति रहनेछ र तनजले प्रतिष्ठानको प्रमिुव्यवस्थापकको 
रुपमा पूरा समय काम गनेछ । 

     (२) उपकुलपतिको तनयशु्चिको लातग तसफारीस गनन देहाय बमोश्चजमको तसफारीस सतमति रहनेछाः 
      (क) सहकुलपति – अध्यक्ष 

      (ि) प्रमिु सश्चचव , मखु्यमन्त्री िथा मश्चन्त्रपररिदको कायानलय – सदस्य 

      (ग) सश्चचव , सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय –सदस्य 

    (३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सतमतिको तसफाररसमा कुलपतिले उपकुलपतिको तनयशु्चि गनेछ । 

    (४) देहायको योग्यिा भएको नपेाली नागरीक प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको पदमा तनयशु्चिका लातग 
योग्य हनुेछाः– 

(क) मान्यिा प्राप्त ववश्वववद्यालयवाट स्नािकोत्तर उपाधी प्राप्त गरेको , 

(ि) सम्वश्चन्धि क्षेत्रमा कम्िीमा १० विन कायाननभुव भएको, 
(ग) तनयशु्चि हदुाको विि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, 
(घ) कुनै फौजदारी अतभयोगमा सजाय नपाएको, 
(ङ)  दामासाहीमा नपरेको, 
(च) उमेरको हकमा ४० विन पूरा भएको र ६५ विन ननाघेको र 

(छ) उच्च नैतिक चररत्र भएको । 

    (५) प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको पदावतध तनयशु्चि भएको तमतिले ४ विन हनुेछ । 
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१७.सहकुलपतिको काम, किनव्य र अतधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उश्चललश्चिि काम, किनव्य र अतधकारको 
अतिररि सहकुलपतिको काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोश्चजम हनुेछाः–  

(क) सभाले ददएको तनदेशन र पररिद्ले गरेको तनणनयको कायानन्वयन गनन कुलपतिलाई सहयोग गने । 

(ि) कुलपतिको अनपुश्चस्थतिमा तनजले गने सबै काम गने, । 

(ग) कुलपतिको तनदेशनमा अन्य काम गने ।  

(घ) िोवकए बमोश्चजमका काम गने ।  

१८.उपकुलपतिको काम, किनव्य र अतधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उश्चललश्चिि काम, किनव्य र अतधकारको 
अतिररि उपकुलपतिको काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोश्चजम हनुेछाः–  

(क) सभाले ददएको तनदेशन र पररिद्ले गरेको तनणनयको कायानन्वयन गने, गराउने,  
(ि) प्रतिष्ठानको वाविनक कायनिम, बजेट, प्रतिवेदन िथा अन्य प्रतिवेदन ियार गनन लगाउने,  
(ग) प्रतिष्ठानको काम, कारबाही िथा कमनचारी प्रशासनको सामान्य तनयन्त्रण गने,  

(घ) पररिद्को स्वीकृति तलई प्रतिष्ठानको िफन बाट करार गने,  

(ङ) स्वदेशी िथा ववदेशी संघ संस्थासाँग प्रतिष्ठानको कामसाँग सम्बश्चन्धि ववियमा आवश्यक 
सम्पकन  गने,  

(च) कुलपतिको तनदेशनमा अन्य काम गने ।  

(छ)  िोवकए बमोश्चजमका अन्य काम गने । 

१९. सश्चचवाः (१)  प्रतिष्ठानको वररष्ठिम तनजामति कमनचारीले सभा र पररिदको सश्चचव भइ काम गनेछ ।  

  (२) सश्चचवको काम, किनव्य र अतधकार िोवकए बमोश्चजम हनुेछ ।  

२०.पदातधकारी सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कुलपतिले यस ऐनको अधीनमा रहीपदातधकारीको तनयशु्चि गनेछ 
।  

  (२) पदातधकारीको पदावतध चार विनको हनुेछ ।  

  (३) पदातधकारीले प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गनेछ ।  

  (४) पदातधकारीको पाररश्रतमक, सेवाका शिन र सवुवधा प्रचतलि कानून बमोश्चजम हनुेछ ।  

२१.पद ररि हनुे अवस्थााःदेहायका अवस्थामा पदातधकारी र सभाका सदस्यकोपद ररि भएको मातननछेाः–  

(क) पदावतध समाप्त भएमा,  
(ि) राजीनामा ददएमा,  
(ग)  मानतसक सन्िलुन ठीक नभएमा,  
(घ)  नैतिक पिन देश्चिने फौजदारी अतभयोगमा अदालिबाट सजाय पाएमा,  
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(ङ)  दफा २२ बमोश्चजम पदबाट हटेमा,  
(च)  मतृ्य ुभएमा, 
(छ)  कालो सूचीमा परेमा, 
(ज) नेपालको नागरीक नरहेमा ।  

२२.पदबाट हटाउन सक्नेाः (१) पदातधकारी वा सभाका सदस्यले यस ऐनको उदे्दश्य बमोश्चजम काम 
नगरेको वा आफ्नो पद अनकूुलको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूवनक कायन नगरेको वा तनजमा 
कायनक्षमिाको अभाव भएको कारण देिाई सभामा ित्काल कायम रहेका कम्िीमा एक चौथाई 
सदस्यले मखु्यमन्त्री समक्ष तलश्चिि तनवेदन ददएमा मखु्यमन्त्रीबाट सभाका सदस्यहरुमध्येबाट एक 
छानतबन सतमति गठन हनुछे ।  

   (२) उपदफा (१) बमोश्चजमको छानतबन सतमतिले सो सम्बन्धमा छानतबन गरी आफ्नो प्रतिवेदन 
मखु्यमन्त्री समक्ष पेश गनेछ र मखु्यमन्त्रीले त्यस्िो प्रतिवेदन छलफलका लातग सभा समक्ष 
राख्न ेव्यवस्था गनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोश्चजम पेश भएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सभामा छलफल हुाँदा सभाका बहमुि 
सदस्यले पदातधकारी वा सभाका सदस्यले यस ऐनको उदे्दश्य बमोश्चजम काम नगरेको वा 
आफ्नो पद अनकूुलको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूवनक काम नगरेको वा तनजमा 
कायनक्षमिाको अभाव भएको भनी तनणनय गरेमा मखु्यमन्त्रीले त्यस्िो पदातधकारी वा सभाका 
सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ ।  

       (४) उपदफा (३) बमोश्चजम पदातधकारी वा सभाका सदस्यलाई पदबाट हटाउन ुअश्चघ सफाईको 
अवसरवाट वश्चञ्चि गरीने छैन ।  

२३. कमनचारीाः (१) प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृि संगठन संरचना र दरवन्दी बमोश्चजमको   
कमनचारीहरु रहने छन ्। 

   (२) उपदफा (१) बमोश्चजमका कमनचारीको तनयशु्चि, पाररश्रतमक, सवुवधा िथा सेवाका शिनहरू प्रचतलि 
कानून बमोश्चजम हनुेछन ्।  

   (३) प्रतिष्ठानले प्रचतलि कानून बमोश्चजम सेवा करार गरी कमनचारीहरुलाईकाममा लगाउन सक्नेछ। 

   (४) उपदफा (१) बमोश्चजमको कमनचारी प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउनेछ । 

पररच्छेद–५ 

कोि िथा लेिापरीक्षण 

२४.प्रतिष्ठानको कोिाः (१)  प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोि रहनेछ ।  
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 (२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कोिमा देहायका रकमहरू रहने छनाः–  

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(ि) प्रदेश सरकार र स्थानीय िहबाट प्राप्त रकम,  

(ग) ववदेशी सरकार, संघ, संस्था वा व्यश्चिबाट प्राप्त रकम,  

(घ) स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यश्चिबाट प्राप्त रकम,  

(ङ) प्रतिष्ठानले कुनै सेवा उपलब्ध गराए वापि प्राप्त रकमर  

(च) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।  

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ग) बमोश्चजमको रकम प्राप्त गनुन अश्चघ प्रतिष्ठानलेनेपाल सरकारको पूवन 
स्वीकृति तलन ुपनेछ ।  

(४) कोिको रकम प्रतिष्ठानले िोकेको बैङ्कमा िािा िोली जम्मा गरीनेछ ।  

(५)  प्रतिष्ठानको कोि र िािाको सञ्चालन िोवकए बमोश्चजम हनुेछ ।  

(६) प्रतिष्ठानको सबै िचन उपदफा (१) बमोश्चजमको कोिबाट व्यहोररनेछ ।  

२५. लेिा र लेिापरीक्षणाः (१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेिा प्रदेश सरकारले अपनाए बमोश्चजम 
राश्चिनेछ।  

(२) प्रतिष्ठानको आन्िररक लेिा लेिापरीक्षण प्रदेश कोि िथा लेिातनयन्त्रकको कायानलयबाट हनुेछ । 

(३) प्रतिष्ठानको अश्चन्िम लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हनुेछ ।  

पररच्छेद–६ 

ववववध 

२६. मानाथन प्राज्ञ िथा आजीवन सदस्यिााः (१) भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रको ववकासमा 
ववश्चशष्ट योगदान पयुाई प्रादेश्चशक, राविय एवं अन्िरानविय क्षेत्रमा नेपालको गौरव बढाउने स्वदेशी वा 
ववदेशी व्यश्चिलाई सभाले पररिद्को तसफाररसमा प्रतिष्ठानको मानाथन प्राज्ञ सदस्यिा प्रदान गनन 
सक्नेछ।  

(२) भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाशास्त्रको ववधामा ववश्चशष्ट योगदान पयुानउन े नेपाली 
नागरीकलाई सभाले पररिद्को तसफाररसमा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यिा प्रदान गनन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम मानाथन प्राज्ञ सदस्यिा िथा आजीवन सदस्यिा प्रदान गने आधार 
िोवकए बमोश्चजम हनुेछ ।  

(४) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यलाई िोवकए बमोश्चजमको सवुवधा प्रदान गनन सक्नेछ ।  
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िर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय िहबाट कुनै पाररश्रतमक वा सवुवधा पाइरहेको 
आजीवन सदस्यले त्यस्िो सवुवधा पाउने छैन ।  

(५) मानाथन प्राज्ञ सदस्य र आजीवन सदस्यले यस प्रतिष्ठानको वहि ववपररि काम गरेमा सभाले 
पररिदको तसफाररसमा त्यस्िा सदस्यलाइ पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

२७. कदर, सम्मान िथा परुस्कार प्रदान गनन सक्नेाः भािा, सावहत्य, संस्कृति, दशनन िथा समाजशास्त्रको ववधामा 
उललेिनीय योगदान पयुानउने व्यश्चिलाई सभाले कदर, सम्मान िथा परुस्कार प्रदान गनन सक्नेछ ।  

२८. प्रतिवेदन पेश गनुन पनेाः  प्रतिष्ठानले प्रत्येक विन आफूले गरेको काम कारबाहीको वाविनक प्रतिवेदन 
समाश्चजक ववकास मन्त्रालय माफन ि प्रदेश सरकार समक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

२९. शपथाः आफ्नो कायनभार सम्हालन ुअश्चघ उप–कुलपति, सश्चचव र सभाका सदस्यले कुलपति समक्ष अनसूुची 
–१ बमोश्चजमको ढााँचामा शपथ तलन ुपनेछ ।  

३०. अतधकार प्रत्यायोजनाः (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेका तनयम बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त 
अतधकारमध्ये आवश्यकिा अनसुार केही अतधकार पररिद्लाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

 (२) पररिद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये 
आवश्यकिा अनसुार केही अतधकार सहकुलपति वा उप–कुलपति वा सश्चचवलाई प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ ।  

३१. प्रिीक श्चचन्हाः प्रतिष्ठानको प्रिीक श्चचन्ह िोवकए बमोश्चजम हनुेछ ।  

३२. सम्पकन  मन्त्रालयाः प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसंग सम्पकन  राख्दा मखु्यमन्त्री िथा मश्चन्त्रपररिदको 
कायानलय र प्रदेश सरकारसाँग सम्पकन  राख्दा सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय माफन ि राख्न ुपनेछ । 

३३. ववतनयम बनाउने अतधकाराः यस ऐनको कायानन्वयन गनन प्रतिष्ठानले आवश्यक ववतनयमहरु बनाउन 
सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दफा २९ साँग सम्बश्चन्धि) 

शपथ 

 

म ............................................. मलुकु र जनिाप्रति पूणन बफादार रही सत्यतनष्ठापूवनक प्रतिज्ञा 
गछुन/ईश्वर/देश र जनिाको नाममा शपथ तलन्छु वक नेपालको राजकीय सत्ता र सावनभौमसत्ता नेपाली 
जनिामा तनवहि रहेको नेपालको संववधानप्रति पणून बफादार रही ................... .......पदको कामकाज 
प्रचतलि कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपाि नगरी, कसैप्रति पवूानग्रह वा िराब भावना नतलई, 

इमान्दारीसाथ गनेछु र आफ्नो किनव्य पालनाको तसलतसलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा 
बहाल रहाँदा वा नरहाँदा जनुसकैु अवस्थामा पतन प्रचतलि कानूनको पालना गदान बाहेक अरु अवस्थामा कुनै 
वकतसमबाट पतन प्रकट वा संकेि गने छैन ।  

 

 

 

 

नामाः 
दस्िििाः 
तमतिाः 


