विधेयक सं ख्या:

गण्डकी प्रदे श विज्ञान तथा प्रविधध प्रधतष्ठानको स्थापना र सञ्चालन
गनन बनेको विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
गण्डकी प्रदे श¸ पोखरा
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गण्डकी प्रदे श विज्ञान तथा प्रविधध प्रधतष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गनन बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः विज्ञान तथा प्रविधधको षेतेरमा ा ुननसधनधनामक क वायाकलाप प्रिद्धननन गननका लाधग यपयनत व िातािरण
धसर्नना गरी िैज्ञाधनक तथा प्राविधधकहरुको सीप र ज्ञानको ुधभबृवद्धन तथा यच्ित

यपयोग गदै प्रदे शको

विकास गनन सषेत , सबल र नेत्तमकृ िदायी सं स्थाको स्थापना र सञ्चालन गनन िाञ्छनीय भएकाले,
गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारचभभक
१.

सं चषेतप्त ना

र प्रारभभ : (१) यस ऐनको ना

“गण्डकी प्रदे श विज्ञान तथा प्रविधध प्रधतष्ठान ऐन,

२०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तनरुधनत प्रारभभ हननेछ ।
२.

पररभाषा : विषय िा प्रस्गलले ुकको  ुथन नलागे ा यस ऐन ा,–
(क) “ुननसधनधान एकाई” भन्नाले दफा ११ ब ोचर् को विषयगत ुननसधनधान एकाई सभझनन
पछन ।
(ख) “क ि
न ारी” भन्नाले प्रधतष्ठानका क ि
न ारी सभझनन पछन ।
(ग) “कायनकारी धनदे शक” भन्नाले दफा १२ ब ोचर्

धनयनत व भएको कायनकारी धनदे शक

सभझनन पछन।
(घ) “तोवकएको” िा “तोवकए ब ोचर् ” भन्नाले यस ऐन ुधनतगनत बनेको धनय
िा तोवकए ब ोचर्

ा तोवकएको

सभझनन पछन ।

(ङ) “कायनकारी पररषद्” भन्नाले दफा ७ ब ोचर्

गठन भएको प्रधतष्ठानको कायनकारी

पररषद् सभझनन पछन ।
(ि) “प्रधतष्ठान” भन्नाले दफा ३ ब ोचर्

स्थापना भएको गण्डकी प्रदे श विज्ञान तथा प्रविधध

प्रधतष्ठान सभझनन पछन ।
(छ) “ धनरमाालय” भन्नाले प्रदे श सरकारको विज्ञान तथा प्रविधध षेतेरमा हेने
पछन ।
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धनरमाालय सभझनन

पररच्छे द – २
प्रधतष्ठानको स्थापना, का , कतनव्य र ुधधकार
३.

प्रधतष्ठानको स्थापनााः (१) विज्ञान तथा प्रविधधको षेतेरमा ा ुध्ययन तथा ुननसधनधान गनन गण्डकी प्रदे श
विज्ञान तथा प्रविधध प्रधतष्ठानको स्थापना गररएको छ ।
(२) प्रधतष्ठानलाई ुङ्ग्रेर्ी ा "गण्डकी प्रोधभधनस एकेडे ी ुफ साइधनस एधनड टे क्नोलोर्ी"
भधननेछ ।
(३) प्रधतष्ठानको

४.

न य कायानलय पोखरा ा रहनेछ ।
ख्

प्रधतष्ठान स्गलठठत संस्था हननाःे (१) प्रधतष्ठान ुविचच्छन्न यत्तराधधकारिाला एक स्िशाधसत स्गलठठत सं स्था
हननेछ ।
(२) प्रधतष्ठानको का

कारिाहीको लाधग आफ्नो एयटा छन ट्टै छाप हननछ
े ।

(३) प्रधतष्ठानले व्यचत व सरह िल ुिल सभपधत प्राप्त गनन, यपभोग गनन, बेिधबखन गनन िा
ुधनय कननै वकधस ले व्यिस्था गनन सक्नेछ ।
(४) प्रधतष्ठानले व्यचत व सरह आफ्नो ना बाट नाधलस यर्ूर गनन र प्रधतष्ठान यपर पधन सोही
ना बाट नाधलस यर्ूर लाग्न सक्नेछ ।
(५) प्रधतष्ठानले व्यचत व सरह करार गनन, करार ब ोचर् को ुधधकार प्रयोग गनन तथा दावयमकि
धनिानह गनन सक्नेछ ।
५.

प्रधतष्ठानको यद्देश्याः प्रधतष्ठानको यद्देश्य दे हाय ब ोचर्

हननेछाः-

(क) विज्ञान तथा प्रविधधको षेतेरमा ा ज्ञान, सीप र दषेतताको स चन ित विकास गने,
(ख) प्राकृधतक स्रोत र साधनहरुको ठदगो रुप ा यपयोग गरी र्नताको आधथनक स्तर
िृवद्धन ा सहयोग गने,
न ी चशषेता प्रदान गनन सहयोग गने,
(ग) िैज्ञाधनक सं स्कार र ुननसधनधान ख
(घ) विकास र सेिा प्रिाहसँग सभिचधनधत कायनहरु विज्ञान तथा प्रविधधसँग आबद्धन गनन
सहयोग गने ।
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६. प्रधतष्ठानको का , कतनव्य र ुधधकाराः (१) प्रधतष्ठानको का , कतनव्य र ुधधकार दे हाय ब ोचर्

हननछ
े ाः-

(क) प्रदे शका प्राथध कताका षेतेरमा ा ुध्ययन तथा ुननसधनधान गरी ठदगो विकास
लक्ष्यसँग आबद्घ गने ।
(ख) दै धनक यपभोग्य र धनकासी योग्य िस्तनको यमकपादकमकि िृवद्धन गनन प्रविधधको विकास
र हस्ताधनतरण गने ।
(ग) दै धनक यपभोग्य र धनकासी योग्य िस्तनको गनणस्तर

ापनको विधध विकास गरी

प्रदे श सरकारलाई सहयोग गने ।
(घ) गण्डकी प्रदे शका रै थाने प्रविधध तथा परभपरागत ज्ञान, सीप, प्राकृधतक स्रोत र
साधनको पवहिान गरी विकास, विस्तार, पररिालन र यपयोग गने कायनलाई
प्राथध कता ठदने ।
(ङ) र्डीबनटीर्धनय यमकपादनको सदनपयोग गनन प्रविधध विकास गने ।
(ि) विज्ञान तथा प्रविधधका षेतेरमा ा भएका नविनत

यपलचधधहरु यपयोग गनन प्रदे श

सरकारलाई योर्नािद्धन सनझाि ठदने ।
(छ) िैज्ञाधनक तथा प्राविधधक र्नशचत व र िैज्ञाधनक प्रधतभालाई स्िदे श ा नै कायन गने
िातािरण सृर्ना गने ।
(र्) विज्ञान तथा प्रविधध ा ुध्ययन तथा ुननसधनधान गननको लाधग स्िदे शी तथा विदे शी
विश्वविद्यालय, ुननसधनधान केधनर तथा सं घसं स्थासँग सभपकन विस्तार गरी स धनिय र
सहकायन गने ।
(झ) विज्ञान तथा प्रविधधको विकास र िैज्ञाधनक ुननसधनधान ा धनर्ी षेतेरमालाई प्रोमकसावहत
गदै धनर्ी षेतेरमाको सहभाधगता बढायने ।
(ञ)

विद्यालय

र

विश्वविद्यालयका

चशषेतक,

विद्याथी,

स्िदे शी

तथा

विदे शी

ुननसधनधानकतानलाई ुननसधनधानिृचत्त प्रदान गने ।
(ट) विज्ञान तथा प्रविधध सभबधनधी कायनका लाधग स्िदे शी तथा विदे शी व्यचत व िा सं घ
सं स्थाबाट वित्तीय, प्राविधधक तथा ुधनय सहयोग प्राप्त गने र पररिालन गने ।
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(ठ) विज्ञान तथा प्रविधधको विकास, प्रिद्धननन िा प्रयोग ा यमककृष्ट योगदान पनर्यायने
व्यचत व िा सं स्थालाई कदर र प्रोमकसाहन गने ।
(ड) विज्ञान तथा प्रविधध सभबधनधी राविय तथा ुधनतरानविय गोष्ठी, सभा, सभ ेलन आयोर्ना
गने, गरायने ।
(ण) र्ननल, पनस्तक, बनलेवटन तथा सिेतनामक क सा री प्रकाशन गने, गरायने।
(त) िैज्ञाधनक तथा प्राविधधक र्नशचत व पवहिान तथा ुधभले चखकरण गने ।
(थ) विज्ञान तथा प्रविधधको ुननसधनधान तथा विकासको लाधग नयाँ धनकाय िा प्रयोगशाला
स्थापना गने सभबधनध ा प्रदे श सरकारलाई राय ठदने।
(द) प्रधतष्ठानको यद्देश्य हाधसल गनन ुधनय आिश्यक कायन गने , गरायने ।
(२) यपदफा (१) को खण्ड (ट) ब ोचर्
प्राप्त गदान प्रदे श सरकार

विदे शी व्यचत व िा सं घ सं स्थाबाट वित्तीय सहयोग

ाफनत नेपाल सरकारको स्िीकृत धलनन पनेछ ।

पररच्छे द – ३
कायनकारी पररषद्
७. कायनकारी पररषद्को गठनाः (१) प्रधतष्ठानको सिको च्ि धनकायको रुप ा एक कायनकारी पररषद् रहनेछ ।
(२) कायनकारी पररषद्को गठन दे हाय ब ोचर्

हननेछाः

(क) विज्ञान तथा प्रविधध षेतेरमा हेने प्रदे श सरकारको

धनरमाी

ुध्यषेत

(ख) प्रधतधनधध, प्रदे श नीधत तथा योर्ना आयोग (विज्ञान तथा प्रविधध षेतेरमा हेने) सदस्य
(ग) सचिि,

धनरमाालय

सदस्य

(घ) प्रधतधनधध, गण्डकी विश्वविद्यालय (विज्ञान तथा प्रविधध षेतेरमाबाट)
(ङ) प्रधतधनधध, विज्ञान तथा प्रविधधषेतेरमाका विज्ञहरु
कचभत ा १ र्ना

वहलास ेत ३ र्ना
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सदस्य

ध्येबाट
सदस्य

(ि) विज्ञान प्रविधध षेतेरमासँग सभबचधनधत यद्योग व्यिसायीहरु ध्येबाट एक र्ना
सदस्य
(छ) कायनकारी धनदे शक

सदस्य–सचिि

(३) यपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (ि) ब ोचर् का सदस्यहरुको
गनेछ र मकयसरी
लाधग पननाः

नोनयन

धनरमाालयले

नोधनत सदस्यहरूको पदािधध दनई िषनको हननेछ । धनर्हरू ुकको  एक ुिधधका

नोधनत हनन सक्नेछन् ।

(४) यपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (ि) ब ोचर् का सदस्यहरुले प्रदे श सरकारले तोके
ब ोचर्
८.

बैठक भत्ता तथा ुधनय सनविधा पायनेछन् ।

कायनकारी पररषद्को बैठकाः (१) पररषद्को बैठक सा ाधनयतया िषन ा िारपटक ुध्यषेतले तोकेको
ध धत, स य र स्थान ा बस्नेछ ।
(२) सदस्य–सचििले ुध्यषेतसँग परा शन गरी पररषद्को बैठक बस्ने ध धत, स य र स्थान,
बैठक ा छलफल हनने विषयसूिी सवहतको सूिना कभती ा तीन ठदन ुगाधड पठायनन पनेछ ।
तर तमककाल बैठक बोलायन आिश्यक भए ा ुध्यषेतले एक ठदनको स य ठदई पररषद्को
बैठक बोलायन सक्नेछ ।
(३) तमककाल काय

रहेका सदस्य सङ्ग्ख्याको बहन त सदस्य यपचस्थत भए ा पररषद्को

बैठकको लाधग गणपूरक सङ्ग्ख्या पनगेको

ाधननेछ ।

(४) बैठकको ुध्यषेतता पररषद्को ुध्यषेतले गनेछ ।
(५) पररषद्को धनणनय बहन तबाट हननेछ र

त बराबर भए ा ुध्यषेतले धनणानयक

त

ठदनेछ।
(६) बैठक ा आिश्यकता ुननसार कननै पदाधधकारी, सभबचधनधत धनकाय िा सं घ सं स्थाका
प्रधतधनधध िा विज्ञलाई आ धनरमाण गनन सवकनेछ ।
(७) पररषद्को धनणनय सदस्य–सचििले प्र ाचणत गनेछ।
(८) बैठक सभबधनधी ुधनय कायनविधध पररषद् आफैंले धनधानरण गरे ब ोचर्
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हननेछ।

९.

कायनकारी पररषद्को का , कतनव्य र ुधधकाराः (१) कायनकारी पररषद्को का , कतनव्य र ुधधकार
दे हाय ब ोचर्

हननेछाः
(क) प्रधतष्ठानको ुननसधनधानामक क कायनलाई व्यिचस्थत तथा धनयध त गनन आिश्यक
नीधत, रणनीधत तथा योर्ना स्िीकृत गने ।
(ख) प्रधतष्ठानको िावषनक बर्ेट र कायना

स्िीकृत गने ।

(ग) विज्ञान तथा प्रविधध सभबधनधी ुध्ययन तथा ुननसधनधान कायना

सञ्चालन गने।

(घ) प्रधतष्ठानको लाधग आिश्यक पने िैज्ञाधनक तथा प्राविधधकको योग्यता धनधानरण
गने ।
(ङ) प्रधतष्ठानलाई प्राप्त सहयोग रहण गने ।
(२) कायनकारी पररषद्को ुधनय का , कतनव्य र ुधधकार तोवकए ब ोचर्

हननेछ ।

पररच्छे द – ४
क ि
न ारी सभबधनधी व्यिस्था
१०.

क ि
न ारी सभबधनधी व्यिस्थााः (१) प्रधतष्ठानको सं गठन र व्यिस्थापन सिे षेतण पररषदसँगको परा शन ा
प्रदे श सरकारले स्िीकृत गनेछ ।
(२) स्िीकृत दरिधनदी ब ोचर्

प्रदे श लोकसेिा आयोगको धसफाररस ा क ि
न ारीको पदपूधतन

गररनेछ।
(३) यपदफा (१) र (२) ब ोचर्

पदपूधतन नभएसभ का लाधग प्रधतष्ठानका लाधग आिश्यक

क ि
न ारी प्रदे श सरकारले खटायनेछ ।

पररच्छे द – ५
ुननसधनधान एकाई
११.

ुननसधनधान एकाईाः (१) प्रधतष्ठान ा विज्ञान तथा प्रविधध विषय ा ुननसधनधान गननको लाधग आिश्यकता
ुननसार ुननसधनधान एकाईहरूको स्थापना गनन सवकनेछ ।
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(२) ुननसधनधान एकाईहरुको स्थापना, का , कतनव्य र ुधधकार तथा सञ्चालन सभबधनधी
व्यिस्था तोवकए ब ोचर्

हननेछ ।

पररच्छे द – ६
कायनकारी धनदे शक
१२.

कायनकारी धनदे शकाः (१) प्रधतष्ठानको दै धनक प्रशासन सञ्चालन गनन एक कायनकारी धनदे शक रहनेछ।
न प्रशासकीय पदाधधकारी हननेछ ।
(२) कायनकारी धनदे शक प्रधतष्ठानको प्र ख
(३) कायनकारी धनदे शकको पाररश्रध क तथा ुधनय सनविधा सभबधनधी व्यिस्था प्रदे श सरकारले
तोके ब ोचर्

हननेछ ।

(४) कायनकारी धनदे शक पद ा धनयनचत व हनन दे हायको योग्यता पनगेको नेपाली नागररक हनन न
पनेछाः
ाधनयता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विज्ञान िा प्रविधध विषय ा विद्यािाररधध गरे को र

(क)

सो सभबधनधी विषय ा ुध्ययन तथा ुननसधनधान कायन ा कभती ा पाँि िषन
ुननभि भएको, र
(ख) ुननसधनधान सभबधनधी विषय ा ुधनतरानविय र्ननल ा तीनिटा कृधत ा पवहलो
ले खक (धलड ुथर) िा परमाािार गने लेखक (करे स्पचधनडं ग ुथर) भई प्रकाशन
गरे को ।
(५) कायनकारी धनदे शकको धनयनचत वका लाधग प्रदे श सरकारले प्रदे श नीधत तथा योर्ना
आयोगको

यपाध्यषेतको

सं योर्कमकि ा

न य धनरमाी
ख्

तथा

चधनरमापररषदको

कायानलयको

सचिि

र

धनरमाालयको सचिि सचभ धलत तीन सदस्यीय एक छनौट सध धतको गठन गनेछ ।
(६) यपदफा (५) ब ोचर् को सध धतले कायनविधध बनाई प्रधतस्पधानको आधार ा कायनकारी
न
धनदे शकको धनयनचत वका लाधग ना को िणानना
का आधार ा तीनर्नाको ना
पेश गनेछ ।
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प्रदे श सरकार स षेत

(७) यपदफा (६) ब ोचर्

धसफाररस भएका व्यचत व ध्ये एकर्नालाई प्रदे श सरकारले

कायनकारी धनदे शकको पद ा धनयनत व गनेछ ।
(८) कायनकारी धनदे शकको पदािधध िार िषनको हननछ
े र धनर्को कायन सभपादन सधनतोषर्नक
भए ा प्रदे श सरकारले धनर्लाई ुकको  एक कायनकालका लाधग पननाः धनयनत व गनन सक्नेछ ।
(९)

यस दफा ब ोचर्

कायनकारी धनदे शक धनयनत व नभएसभ का लाधग प्रदे श सरकारले

तोकेको क ि
न ारीले कायनकारी धनदे शकको रुप ा का
१३.

गनेछ ।

कायन सभपादन सभझौतााः (१) कायनकारी धनदे शकले छनौट गदानका बखत पेश गरे को सूिक सवहतको
व्यािसावयक कायन योर्ना ब ोचर् को िावषनक कायन सभपादन सभझौता

धनरमाालयको सचििसँग गननन

पनेछ ।
(२)

धनरमाालयले यपदफा (१)

सभपादनको ुधन िावषनक र िावषनक

ा यचललचखत सभझौता ुधनतगनत कायनकारी धनदे शकको कायन

ूलयाङ्कन गननन पनेछ ।

(३) विशेष पररचस्थधत ा बाहेक यपदफा (१)
ब ोचर्

कायनकारी धनदे शकको कायन प्रगधत ७० प्रधतशत भधनदा क

सधनतोषर्नक नभएको
१४.

ा यचललचखत कायन सभपादन सभझौता
भए ा धनर्को कायन सभपादनस्तर

ाधननेछ।

पद ररत व हनने ुिस्थााः (१) दे हायको ुिस्था ा कायनकारी धनदे शकको पद ररत व हननछ
े ाः
(क) धनर्ले आफ्नो पदबाट ुध्यषेत स षेत रार्ीना ा ठदए ा,
(ख) धनर्को

मकृ यन भए ा,

(ग) धनर्को पदािधध पूरा भए ा,
(घ) धनर् शारीररक िा

ानधसक रुप ा ुशत व भई कायनसभपादन गनन ुस थन

रहेको भनी विज्ञ सचभ धलत तोवकए ब ोचर् को सध धतको धसफाररस ा प्रदे श
न गरे ा,
सरकारले पद त व
(ङ) धनर्को कायनसभपादन स्तर सधनतोषर्नक नभई प्रदे श सरकारले हटाए ा,
(ि) नैधतक पतन दे चखने फौर्दारी ुधभयोगबाट कसनरदार ठहरे ा¸
(छ) विदे शको स्थायी आिासीय ुनन धतपरमा धलए ा िा धलन आिेदन ठदए ा
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(२) यपदफा (१) को खण्ड (ङ) ब ोचर्
हटायनन ुचघ तोवकए ब ोचर्
१५.

सफाईको

नाधसि

प्रदे श सरकारले कायनकारी धनदे शकलाई पदबाट
ौका ठदननपनेछ ।

कायनकारी धनदे शकको का , कतनव्य र ुधधकाराः (१) कायनकारी धनदे शकको का , कतनव्य र ुधधकार
दे हाय ब ोचर्

हननेछ ।
(क) पररषदको बैठक ा पेश गररने प्रस्ताि तयार गने ।
(ख) पररषदबाट भएका धनणनय तथा धनदे शन कायानधनियन गने ।
(ग) प्रधतष्ठानको नीधत, रणनीधत, योर्ना, िावषनक बर्ेट र कायना

तर्नन ा गरी

स्िीकृधतका लाधग पररषद स षेत पेश गने ।
(घ) पररषदबाट स्िीकृत कायना

कायानधनियन, ुननग न, स ीषेता, ूलयाङ्कन गने िा

गरायने।
(ङ) प्रधतष्ठानले िषनभरी गरे का कायनहरुको िावषनक प्रधतिेदन तयार गरी पररषद स षेत
पेश गने ।
(ि) विज्ञान तथा प्रविधधको षेतेरमा ा ुध्ययन तथा ुननसधनधान गने गरायने ।
न को ुधनय का , कतनव्य र ुधधकार तोवकए ब ोचर्
(२) कायनकारी प्र ख

हननेछ ।

पररच्छे द – ७
प्रधतष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीषेतण
१६.

प्रधतष्ठानको कोषाः (१) प्रधतष्ठानको आफ्नो एयटा छन ट्टै कोष हननेछ ।
(२) यपदफा (१) ब ोचर् को कोष ा दे हायका रक

रहने छनाः–

(क) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त रक ,
(ख) स्िदे शी िा विदे शी व्यचत व, सं घ, सं स्था िा विदे शी सरकारबाट ुननदान िा ऋण
स्िरुप प्राप्त रक ,
(ग) प्रधतष्ठानले गरे का ुननसधनधान र प्रविधधको नविन विकास (प्याटे धनट राइट्स)
लगायतबाट प्राप्त हनने रक
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।

(घ) ुधनय स्रोतबाट प्राप्त रक

।

(३) यपदफा (२) को खण्ड (ख) ब ोचर्
सरकारबाट कननै रक

प्राप्त गननन ुचघ प्रदे श सरकार

प्रधतष्ठानले विदे शी व्यचत व, सं घ, सं स्था िा
ाफनत नेपाल सरकारको पूि न स्िीकृधत

धलननपनेछ।
(४) प्रधतष्ठानको कोषको रक

कननै “क” िगनको बैङ्क ा खाता खोली र्भ ा गररनेछ ।

(५) प्रधतष्ठानको सबै खिनहरू यपदफा (१) ब ोचर् को कोषबाट व्यहोररनेछ ।
(६) प्रधतष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोवकए ब ोचर्
१७.

हननेछ ।

लेखा र लेखापरीषेतणाः (१) प्रधतष्ठानको आय–व्ययको लेखा प्रिधलत कानून ब ोचर्
(२) प्रधतष्ठानको ुचधनत

लेखापरीषेतण

राचखनेछ ।

हालेखा परीषेतकबाट हननेछ ।

पररच्छे द – ८
विविध
१८.

ुधनय सं स्थालाई गाभ्न सक्नेाः (१) प्रिधलत कानून ब ोचर्

स्थापना भई सञ्चालन भएका विज्ञान तथा

प्रविधध सभबधनधी कननै सं स्था प्रधतष्ठानसँग गाधभन िाहे ा प्रधतष्ठानले प्रदे श सरकारको पूि न स्िीकृधत धलई
मकयस्तो सं स्थालाई प्रधतष्ठान ा गाभ्न सक्नेछ।
(२) यपदफा (१) ब ोचर्

सं स्था गाभ्ने सभबधनधी आधार तथा कायनविधध तोवकए ब ोचर्

हननेछ ।
१९.

िावषनक प्रधतिेदनाः (१) प्रधतष्ठानले प्रमकयेक आधथनक िषन स ाप्त भएको तीन
गरे को का

वहनाधभरमा आफूले िषनभरी

कारबाहीको िावषनक प्रधतिेदन प्रदे श सरकार स षेत पेश गननन पनेछ ।

(२) यपदफा (१) ब ोचर् को प्रधतिेदन ा विज्ञान र प्रविधधको षेतेरमा ा प्रधतष्ठानले गरे का
न य– ख्
न य का , विज्ञान र प्रविधधको षेतेरमा ा भएका यपलचधध तथा मकयसको औद्योधगक िा व्यिहाररक
ख्
प्रयोग, आभदानी र खिनको वििरण, ुध्ययन, ुननसधनधान र प्रशासधनक षेतेरमा ा भएको खिनको वििरण
लगायतका विषय स ेट्नन पनेछ ।
२०.

ुधधकार प्रमकयायोर्नाः (१) कायनकारी पररषद्ले यस ऐन ब ोचर्

आफूलाई प्राप्त ुधधकार ध्ये

आिश्यकता ुननसार केही ुधधकार कायनकारी धनदे शकलाई प्रमकयायोर्न गनन सक्नेछ ।
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(२) कायनकारी धनदे शकले यस ऐन ब ोचर्
ुननसार केही ुधधकार

आफूलाई प्राप्त ुधधकार ध्ये आिश्यकता

ातहतका ुधधकृत क ि
न ारीलाई प्रमकयायोर्न गनन सक्नेछ ।

धनरमाालयाः प्रधतष्ठानले प्रदे श सरकारसँग सभपकन राख्दा

२१.

सभपकन

धनरमाालय

ाफनत राख्नन पनेछ ।

२२.

ुननग न तथा धनदे शन सभबधनधी व्यिस्थााः (१) प्रधतष्ठानले सञ्चालन गने वायाकलापको धनयध त
ुननग न, धनरीषेतण र धनय न कायनकारी पररषदबाट हननेछ ।
(२) प्रदे श सरकारले प्रधतष्ठानको का

कारिाहीको ुननग न गरी आिश्यक धनदे शन ठदन

सक्नेछ र मकयस्तो धनदे शनको पालना गननन प्रधतष्ठानको कतनव्य हननछ
े ।
२३.

धनय

बनायने ुधधकाराः यस ऐनको कायानधनियनको लाधग प्रदे श सरकारले आिश्यक धनय

बनायन

सक्नेछ ।
२४.

ापदण्ड र धनदे चशका बनायन सक्नेाः प्रधतष्ठानको का

कारिाहीलाई प्रभािकारी तथा गनणस्तरीय

बनायनको लाधग यो ऐन तथा यस ऐन ुधनतगनत बनेको धनय को ुधीन ा रही कायनकारी पररषदले
विज्ञान तथा प्रविधध सभबधनधी आिश्यक

ापदण्ड र धनदे चशका बनायन सक्नेछ ।

प्रदे श सभाको सभित् २०७७ साल र्ेष्ठ २६ गते बसेको बैठकले नेपालको सं विधानको धारा १९९ ब ोचर्
विधे यक पाररत गरे को धयहोरा सं विधानको धारा २०१ ब ोचर्

यो

प्र ाचणत गदनछन ।

नेरमानाथ ुधधकारी
न
सभा ख

प्रदे श

गण्डकी प्रदे श

विधे यक
को

ध धताः २०७७।२।२७

सभाका

न बाट
सभा ख

प्र ाचणत

नेपालको सं विधानको धारा २०१

यपधारा (२)

ब ोचर्

प्र ाणीकरण

गदनछन ।
अमिक शेरचन
प्रदे श प्रिुख
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यो

