विधेयक सं ख्या:

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना िथा सञ्चालन गने सम्बन्धमा
व्यिस्था गनन बनेको विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
गण्डकी प्रदे श¸ पोखरा
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गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना िथा सञ्चालन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको विधेयक
प्रस्िािना: गण्डकी प्रदे शका भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीिको
अध्ययन अनुसन्धान गरी सं रक्षण एिं सं िर्द्नन गननका लातग गण्डकी प्रदे शमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र
सञ्चालन गनन िाञ्छनीय भएकोले ,
गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारचम्भक
१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६" रिे को छ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ िुनेछ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) æकुलपतिÆ भन्नाले दफा १६ बमोचिम तनयुक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति सम्झनु
पछन ।
(ख) æउपकुलपतिÆ भन्नाले दफा १८ बमोचिम तनयुक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति
सम्झनु पछन।
(ग) æगण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानÆ भन्नाले दफा ३ बमोचिम स्थापना भएको गण्डकी प्रज्ञा
प्रतिष्ठान सम्झनु पछन।
(घ) æिोवकएकोÆ िा æिोवकए बमोचिमÆ भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयममा
िोवकएको िा िोवकए बमोचिम सम्झनु पछन।
(ङ) æनाट्यकलाÆ भन्नाले नाटक, अतभनय र रङ्गकमन सम्झनु पछन।
(ि) æप्रमुख सं रक्षकÆ भन्नाले दफा १४ बमोचिमको प्रमुख सं रक्षक सम्झनु पछन।
(छ) “प्रज्ञा प्रतिष्ठान” भन्नाले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्झनु पछन।
(ि) æप्राज्ञ पररषद्Æ भन्नाले दफा ११ बमोचिमको प्राज्ञ पररषद् सम्झनु पछन।
(झ) æप्राज्ञ सभाÆ भन्नाले दफा ७ बमोचिमको प्राज्ञ सभा सम्झनु पछन।
(ञ) æलतलिकलाÆ भन्नाले चित्रकला, मूतिनकला, िस्िकला, चशल्पकला र िास्िुकला
सम्झनु पछन।
(ट) æसङ्गीिÆ भन्नाले गायन, सङ्गीि, िादन र नृत्य सम्झनु पछन।
(ठ) æसं रक्षकÆ भन्नाले दफा १५ बमोचिमको सं रक्षक सम्झनु पछन।
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(ड) æपदातधकारीÆ भन्नाले कुलपति, उपकुलपति, प्राज्ञ सभाका सदस्य-सचिि र प्राज्ञ
पररषद्का सदस्य सम्झनु पछन।

पररच्छे द-२
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना िथा काम, किनव्य र अतधकार
३.

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना : (१) गण्डकी प्रदे शका भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति,
लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीिको सं रक्षण, सं िर्द्नन र विकास गननका लातग गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान
स्थापना गररएको छ।
(२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रधान कायानलय पोखरामा रिनेछ।

४.

प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्िशातसि र सङ्गठठि सं स्था िुने : (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठान अवितछन्न उत्तरातधकारिाला एक
स्िशातसि र सङ्गठठि सं स्था िुनेछ।
(२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आफ्नो छु ट्टै छाप र प्रिीक चिन्ि (लोगो) िुनेछ।
(३) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रितलि कानून बमोचिम व्यचक्त सरि िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गनन,
उपयोग गनन, बेितबखन गनन सक्नेछ।
िर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अिल सम्पचत्त बेितबखन गदान प्रदे श सरकारमाफनि नेपाल सरकारको
स्िीकृति तलनु पनेछ।
(४) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यचक्त सरि आफ्नो नामबाट नातलस उिूर गनन र प्रतिष्ठान उपर पतन
सोिी नामबाट नातलस उिूर लाग्न सक्नेछ।
(५) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यचक्त सरि करार गनन र करार बमोचिमको अतधकार प्रयोग गनन
िथा दावयत्ि तनिानि गनन सक्नेछ।

५.

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकार : यस ऐनमा उचल्लचखि अन्य काम, किनव्य र अतधकारका
अतिररक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकार दे िाय बमोचिम िुनेछ :(क) भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीिको सं रक्षण,
सं िर्द्नन र विकास गने,
(ख) भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीिसँग सम्बचन्धि
सामग्रीको सङ्कलन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी कृति प्रकाशन गने, गराउने,
(ग) भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीि सम्बन्धी विविध
विषयमा प्रादे चशक,राविय िथा अन्िरानविय गोष्ठी, सम्मेलन, सावित्य मिोत्सि, मञ्िन,
प्रदशननी िथा प्रतियोतगिाको आयोिना गने, गराउने,
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(घ) भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीि सम्बन्धी विषयमा
प्रादे चशक, राविय िथा अन्िरानविय स सं स्थासँग प्रितलि कानून बमोचिम सम्बन्ध
कायम गरी पारस्पररक सियोगको आदानप्रदान गने,
(ङ) भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीि सम्बन्धी
विषयका प्रादे चशक, राविय िथा अन्िरानविय गोष्ठीमा भाग तलने,
(ि) स्िदे शी एिं विदे शी उत्कृष्ट कृतिको अनुिाद िथा प्रकाशन गने, गराउने,
(छ) वितभन्न िाि िातिका मौतलक सं स्कृति र पवििानको िगेनान गने,
(ि) भाषा, सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीिका ग्रन्थ र सामग्री सं ग्रि गने,
(झ) लोकसावित्य, लोकसङ्गीि, लोकनृत्य समेिका विधाका श्रव्यदृश्य सामग्रीको तनमानण,
सङ्कलन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी अतभले ख राख्ने,
(ञ) भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीि सम्बन्धी विषयका
प्रतिभालार्न प्रोत्साविि एिं विकास गने िािािरण सृिना गने,
(ट) प्रदे शका लोपोन्मुख भाषा, तलवप, सावित्य, लोक सावित्य, कला र सं स्कृतिको सं रक्षण,
सं िर्द्नन, खोि र विकास गने,
(ठ) भाषा, सावित्य, लोक सावित्य¸ सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीिका मौतलकिा र
विचशष्टिालाई राविय एिं अन्िरानविय िगिमा प्रिारप्रसार गने।
पररच्छे द-३
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गठन संरिना
६.

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गठन : प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गठन सं रिना दे िाय बमोचिम िुनेछः(क) प्राज्ञ सभा र
(ख) प्राज्ञ पररषद्।

७.

प्राज्ञ सभा : (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सिोच्ि तनकायको रूपमा एक प्राज्ञ सभा रिनेछ।
(२) प्राज्ञ सभाको गठन दे िाय बमोचिम िुनछ
े :
(क) कुलपति

- अध्यक्ष

(ख) उपकुलपति

- उपाध्यक्ष

(ग) सचिि, सामाचिक विकास मन्त्रालय

- सदस्य

(घ) भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला,
नाट्यकला, सङ्गीि, समािशास्त्र र दशननको क्षेत्रमा - सदस्य
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विचशष्ट योगदान पुर्याएका व्यचक्तिरू मध्येबाट
कम्िीमा

आठ

िना

मविलासविि

मुख्यमन्त्रीले

मनोनीि गरे का िौबीस िना

(३)उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोचिमका सदस्यिरू मध्येबाट मुख्यमन्त्रीले िोकेको
सदस्यले प्राज्ञ सभाको सदस्य-सचिि भई काम गनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोचिम मनोतनि सदस्यिरूको पदाितध िार िषनको िुनेछ ।
(५) कुनै कारणले प्राज्ञ सभाका मनोतनि सदस्यको पद ररक्त िुन गएमा बाँकी अितधका
लातग त्यस्िो सदस्य िुन विधा िा क्षेत्रबाट मनोनयन भएको िो सोिी विधा िा क्षेत्रबाट सदस्यको
मनोनयन गररनेछ।
(६) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोचिम मनोतनि सदस्यिरूले पाररश्रतमक पाउने छै नन।
तनििरूले पाउने बैठक भत्ता लगायिका अन्य सेिा सुविधा िोवकए बमोचिम िुनेछ।
८.

तसफाररस सतमति: (१) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोचिमका प्राज्ञ सभाका सदस्य र
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदातधकारीको मनोनयन िथा तनयुचक्तका लातग मुख्यमन्त्री समक्ष नाम तसफाररस
गनन दे िाय बमोचिमको एक तसफाररस सतमति रिनेछ:(क)

सामाचिक विकास मन्त्री

- सं योिक

(ख)

गण्डकी वि्व  वि्ालयको कुलपति

- सदस्य

(ग)

प्रदे श नीति िथा योिना आयोगको उपाध्यक्ष

- सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोचिमको सतमतिले सभाको सदस्यमा मनोनयनको लातग नाम तसफाररस
गदान भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीि, सं स्कृति सम्बन्धी विधामा
सृिना, अध्ययन िथा अनुसन्धान गरे का िा सो विधामा ख्याति आिनन गरे का व्यचक्तिरूमध्येबाट
सम्भि भएसम्म सबै िाति िथा भाषाभाषीलाई समेट्ने गरी र उक्त सबै विधाबाट प्रतितनतधत्ि िुने
गरी नाम तसफाररस गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोचिमको सतमतिले आफ्नो कायनवितध आफैं तनधानरण गनन सक्नेछ।
९.

प्राज्ञ सभाको काम, किनव्य र अतधकार : प्राज्ञ सभाको काम, किनव्य र अतधकार दे िाय बमोचिम
िुनेछ:
(क) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नीति, योिना, िावषनक बिेट िथा कायनक्रम स्िीकृि गने,
(ख) विद्वत्िृचत्त, सम्मान िथा पुरस्कारको अनुमोदन गने,
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(ग) पररषद्लाई आिश्यक तनदे शन ठदने र मागनदशनन गने,
(घ) पररषद्का कामको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन गने,
(ङ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कामका तनचम्ि आिश्यकिाअनुसार विभागिरूको गठन गने,
(ि) भाषा, सावित्य, लोक सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला, सङ्गीि सम्बन्धी विषयमा
विचशष्ट योगदान पुर्याएका प्रादे चशक, राविय िथा अन्िरानविय व्यचक्त िा सं स्थालाई
विद्वत्िृचत्त, पुरस्कार िथा सम्मानको व्यिस्था गने,
(छ) नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान िथा नेपाल सङ्गीि िथा नाट्य प्रज्ञा
प्रतिष्ठानसँग आिश्यक सम्बन्ध र समन्िय कायम गने,
(ि) दफा ५ मा उल्लेख भए बमोचिमका काम गने,
(झ) िोवकए बमोचिमका अन्य काम गने।
१०.

प्राज्ञ सभाको बैठक: (१) प्राज्ञ सभाको बैठक िषनको कम्िीमा एक पटक बस्नेछ।
(२) प्राज्ञ सभाको बैठक अध्यक्षले िोकेको तमति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
ु न्दा कम्िीमा साि ठदन अगािै बैठकमा छलफल िुने विषयको
(३) प्राज्ञ सभाको बैठक िुनभ
कायनसूिी सवििको सूिना सदस्य-सचििले सबै सदस्यिरूलाई ठदनु पनेछ।
(४) प्राज्ञ सभामा ित्काल कायम रिे का सदस्य सङ्खख्याको पिास प्रतिशि भन्दा बढी
सदस्यिरू उपचस्थि भएमा सभाको बैठकका लातग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको मातननेछ।
(५) अध्यक्षले प्राज्ञ सभाको अध्यक्षिा गनेछ र तनिको अनुपचस्थतिमा उपाध्यक्षले अध्यक्षिा
गनेछ।
(६) प्राज्ञ सभाको बैठकमा बिुमिको राय मान्य िुनेछ र मि बराबर भएमा बैठकमा
अध्यक्षिा गने व्यचक्तले तनणानयक मि ठदनेछ।
(७) प्राज्ञ सभाको बैठकको तनणनय सभाका सदस्य-सचििले प्रमाचणि गनेछ।
(८) प्राज्ञ सभाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख सं रक्षक, सं रक्षक र आिीिन सदस्यलाई सभाको
बैठकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ।
(९) प्राज्ञ सभाको बैठकसम्बन्धी अन्य कायनवितध सभा आफैले तनधानरण गरे बमोचिम िुनेछ।

११.

प्राज्ञ पररषद्को गठन : (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कायनकारी तनकायका रूपमा काम गनन एक प्राज्ञ पररषद्
रिनेछ।
(२) प्राज्ञ पररषद्को गठन दे िाय बमोचिम िुनेछ :(क) कुलपति

- अध्यक्ष

(ख) उपकुलपति

- उपाध्यक्ष

(ग) सभाका मनोतनि सदस्यिरू मध्येबाट कम्िीमा एक
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िना मविला सविि मुख्यमन्त्रीले मनोतनि गरे को िार िना

- सदस्य

(३) प्राज्ञ सभाको सदस्य-सचििले प्राज्ञ पररषद्को सदस्य-सचिि भई काम गनेछ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोचिम मनोतनि सदस्यिरू प्राज्ञ सभाको सदस्य रिे सम्म
प्राज्ञ पररषद्को सदस्यमा बिाल रिने छन्।
(५) कुनै कारणले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोचिमका सदस्यको पद ररक्त िुन गएमा
बाँकी अितधको लातग त्यस्िो सदस्य िुन विधा िा क्षेत्रबाट मनोतनि भएको िो सोिी विधा िा
क्षेत्रबाट अको व्यचक्तलाई मनोनयन गररनेछ।
(६) प्राज्ञ पररषद्का सदस्यिरूले पाररश्रतमक पाउने छै नन् र तनििरूले पाउने बैठक भत्ता िथा
अन्य सुविधा प्रदे श सरकारले िोके बमोचिम िुनेछ।
(७) उपदफा (६) मा िुनसुकै कुरा ले चखएको भए िापतन प्रतिष्ठानले आफ्नो कायन सम्पादन
गरी आय आिनन गरे को रकमबाट प्राज्ञ सभाले तनणनय गरी िोवकए बमोचिम प्राज्ञ पररषद्का
सदस्यिरूलाई पाररश्रतमक िथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन बाधा पने छै न।
(८) पररषद्का पदातधकारीिरूको तनयुचक्त एउटै पदमा दुर्न कायनकाल भन्दा बढी िुने छै न ।
१२.

प्राज्ञ पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार: प्राज्ञ पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार दे िाय बमोचिम
िुनेछ:(क) प्राज्ञ सभाले गरे का तनणनय कायानन्ियन गने,
(ख) प्राज्ञ सभाले ठदएको तनदे शन पालना गने,
(ग) ले खापरीक्षणको प्रतििेदन सभासमक्ष पेश गने,
(घ) सदस्य-सचििले पेश गरे को िावषनक कायनक्रम, बिेट, प्रगति प्रतििेदन िथा अन्य प्रतििेदन
सम्बन्धमा छलफल िथा आिश्यकिा अनुसार सं शोधन गरी अनुमोदनका लातग सभा समक्ष
पेश गने,
(ङ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको िल अिल सम्पचत्तको व्यिस्थापन, सञ्चालन, सं रक्षण र रे खदे ख गने,
गराउने,
(ि) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कोषको व्यिस्था र सञ्चालन गने,
(छ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लातग प्राप्त आतथनक िथा अन्य सियोग ग्रिण गने,
(ि) पुस्िकालय, िािनालय, सङ्खग्रिालय, ग्यालरी, रङ्गमञ्च र नाट्यशालाको स्थापना गने,
(झ) विद्वत्िृचत्त, सम्मान, कदर, िथा पुरस्कार अनुमोदनका लातग प्राज्ञ सभामा पेश गने,
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(ञ) पररषद्को काम कारबािीका सम्बन्धमा आिश्यकिाअनुसार सतमति, उपसतमति िा कायनटोली
गठन गने र त्यस्िो सतमति, उपसतमति िा कायनटोलीको काम, किनव्य र अतधकार िोक्ने,
(ट) िोवकए बमोचिमका अन्य काम गने।
१३.

प्राज्ञ पररषद्को बैठक : (१) प्राज्ञ पररषद्को बैठक दुई मविनामा कम्िीमा एक पटक बस्नेछ।
(२) पररषद्को बैठक पररषद्को अध्यक्षले िोकेको तमति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
ु न्दा कम्िीमा िौतबस घण्टा अगािै बैठकमा छलफल िुने
(३) पररषद्को बैठक िुनभ
विषयको सवििको सूिना पररषद्को सदस्य-सचििले सबै सदस्यिरूलाई ठदनु पनेछ ।
(४) पररषद्मा ित्काल कायम रिेका सदस्य सङ्खख्याको पिास प्रतिशि भन्दा बढी
सदस्यिरू उपचस्थि भएमा पररषद्को बैठकको गणपूरक सङ्खख्या पुगेको मातननेछ ।
(५) प्राज्ञ पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा पररषद्को अध्यक्षले र तनिको अनुपचस्थतिमा
उपाध्यक्षले गनेछन् ।
(६) प्राज्ञ पररषद्को बैठकमा बिुमिको राय मान्य िुनेछ र मि बराबर भएमा बैठकमा
अध्यक्षिा गने व्यचक्तले तनणानयक मि ठदनेछ।
(७) प्राज्ञ पररषद्को बैठकको तनणनय पररषद्को सदस्य-सचििले प्रमाचणि गनेछ।
(८) प्राज्ञ पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनवितध पररषद् आफैले तनधानरण गरे बमोचिम
िुनेछ।
पररच्छे द-४
प्रमुख संरक्षक, संरक्षक, पदातधकारी िथा कमनिारी

१४.

प्रमुख संरक्षक : मुख्यमन्त्री प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रमुख सं रक्षक िुनेछ।

१५.

संरक्षक : सामाचिक विकास मन्त्री प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सं रक्षक िुनेछ।

१६.

कुलपति : (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कुलपति रिनेछ।
(२) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोचिमका सदस्यिरू मध्येबाट
मुख्यमन्त्रीले

कुलपतिको तनयुचक्त गनेछ।

(३) कुलपतिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रमुख प्रशासकीय पदातधकारीको रुपमा समेि काम गनेछ।
१७.

कुलपतिको काम, किनव्य र अतधकार : यस ऐनमा अन्यत्र ले चखएका काम, किनव्य र अतधकारका
अतिररक्त कुलपतिको काम, किनव्य र अतधकार दे िाय बमोचिम िुनेछ :(क) प्राज्ञ सभा िथा प्राज्ञ पररषद्ले गरे का तनणनय कायानन्ियन गने, गराउने,
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(ख) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको िावषनक कायनक्रम, बिेट, प्रतििेदन िथा अन्य प्रतििेदन ियार गनन
लगाउने,
(ग) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, कारबािी िथा कमनिारी प्रशासनको सामान्य तनयन्त्रण गने,
(घ) प्राज्ञ पररषद्को स्िीकृति तलई प्रज्ञा प्रतिष्ठानका िफनबाट करार गने,
(ङ) स्िदे शी िथा विदे शी स

सं स्था एिम् स

िथा अन्य प्रदे शका प्रज्ञा प्रतिष्ठानिरूसँग

सम्बचन्धि विषयमा प्रितलि कानून बमोचिम आिश्यक सम्बन्ध कायम गने,
(ि) प्राज्ञ सभा िथा प्राज्ञ पररषद्ले समयसमयमा ठदएका तनदे शन कायानन्ियन गने,
(छ) िोवकए बमोचिमका अन्य काम गने ।
१८.

उपकुलपति : (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक उपकुलपति रिनेछ।
(२) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोचिमका सदस्यिरू मध्येबाट
मुख्यमन्त्रीले उपकुलपतिको मनोनयन गनेछ।

१९.

उपकुलपतिको काम, किनव्य र अतधकार : उपकुलपतिको काम, किनव्य र अतधकार दे िाय बमोचिम
िुनेछः(क) प्राज्ञ सभा िथा प्राज्ञ पररषद्को उपाध्यक्षको रुपमा काम गने ,
(ख) कुलपतिको अनुपचस्थतिमा प्राज्ञ सभा िथा प्राज्ञ पररषद्को अध्यक्षिा गने,
(ग) कुलपतिले िोकेका अन्य काम गने।

२०.

सदस्य-सचिि : प्राज्ञ सभा िथा प्राज्ञ पररषद्को सदस्य-सचििको काम, किनव्य र अतधकार िोवकए
बमोचिम िुनेछ।

२१.

पाररश्रतमक सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कुलपति¸ उपकुलपति र सदस्य-सचििको पाररश्रतमक, सेिाका
शिन र सुविधा िोवकए बमोचिम िुनेछ ।
(२) कुलपति¸ उपकुलपति र सदस्य-सचििले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गनेछन्।

२२.

पद ररक्त िुने अिस्था : दे िायका अिस्थामा पदातधकारी र सभाका सदस्यको पद ररक्त भएको
मातननेछः(क) तनिको पदाितध समाप्त भएमा,
(ख) तनिले रािीनामा ठदएमा,
(ग) तनिको मानतसक सन्िुलन ठीक नभएमा,
(घ) तनिले नैतिक पिन दे चखने फौिदारी अतभयोगमा अदालिबाट सिाय पाएमा,
(ङ) तनि दफा २३ बमोचिम पदबाट िटे मा, िा
(ि) तनिको मृत्यु भएमा।
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२३.

पदबाट िटाउन सक्ने : (१) पदातधकारी िा सभाका सदस्यले यस ऐनको उद्देश्य बमोचिम काम
नगरे को िा आफ्नो पद अनुकूलको आिरण नगरे को िा र्मान्दारीपूिक
न कायन नगरे को िा तनिमा
कायनक्षमिाको अभाि भएको कारण दे खाई सभामा ित्काल कायम रिे का कम्िीमा एक िौथाई
सदस्यले मुख्यमन्त्री समक्ष तलचखि तनिेदन ठदएमा मुख्यमन्त्रीले सभाका सदस्यिरू मध्येबाट एक
छानतबन सतमति गठन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचिमको छानतबन सतमतिले सो सम्बन्धमा छानतबन गरी
आफ्नो प्रतििेदन मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गनेछ र मुख्यमन्त्रीले त्यस्िो प्रतििेदन छलफलका लातग
सभा समक्ष राख्ने व्यिस्था गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचिम पेश भएको प्रतििेदनका सम्बन्धमा सभामा छलफल
िुँदा सभाका बिुमि सदस्यबाट पदातधकारी िा सभाका सदस्यले यस ऐनको उद्देश्य बमोचिम काम
नगरे को िा आफ्नो पद अनुकूलको आिरण नगरे को िा र्मान्दाररिापूिक
न काम नगरे को िा तनिमा
कायनदक्षिाको अभाि भएको भनी तनणनय गरे मा मुख्यमन्त्रीले त्यस्िो पदातधकारी िा सभाका
सदस्यलाई तनिको पदबाट िटाउन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचिम पदातधकारी िा सभाका सदस्यलाई पदबाट िटाउनु अचघ
तनिलाई सफार् पेश गने मनातसि मौका ठदनु पनेछ।
(५) यस दफा बमोचिमको कारबािी पूरा नभएसम्म उपदफा (१) बमोचिमको
आरोप लागेको पदातधकारी िा सदस्यले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुनै पतन काम कारबािीमा भाग तलन
पाउने छै न।

२४.

कमनिारी : (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा िोवकएको सङ्खख्यामा कमनिारी रिनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोचिमका कमनिारीको तनयुचक्त प्रदे श लोक सेिा आयोगको
तसफाररसमा गररनेछ र सो नभएसम्म प्रदे श सरकारले खटाउन सक्नेछ।
पररच्छे द -५
कोष िथा लेखा तनयन्त्रण

२५.

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कोष : (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष रिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचिमको कोषमा दे िाय बमोचिमका रकमिरू रिनेछन् :(क) प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त सियोग रकम,
(ग) विदे शी सरकार िा सं घसं स्था िा व्यचक्तबाट प्राप्त सियोग रकम,
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(घ) स , सं स्था िा व्यचक्त िा दानदािव्यबाट प्राप्त रकम,
(ङ) प्रतिष्ठानले आफ्नो कायन सम्पादन गरी आिनन गरे को रकम, र
(ि) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोचिम विदे शी सरकार, सं घसं स्था िा व्यचक्तबाट
सियोग प्राप्त गनुन अचघ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रदे श सरकार माफनि नेपाल सरकारको स्िीकृति तलनु पनेछ।
(४) कोषको रकम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले िोकेको बैङ्कमा खािा खोली िम्मा गनुन पनेछ।
(५) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कोष र खािाको सञ्चालन िोवकए बमोचिम िुनेछ।
(६) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सबै खिन उपदफा (१) बमोचिमको कोषबाट ब्यिोररनेछ।
२६.

लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयव्ययको ले खा प्रदे श सरकारले अपनाएको ले खा
प्रणाली बमोचिम राचखनेछ।
(२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लेखाको अचन्िम ले खा परीक्षण मिाले खापरीक्षकको कायानलयबाट
िुनेछ।
पररच्छे द–६
विविध

२७.

मानाथन प्राज्ञ िथा आिीिन सदस्यिा : (१) भाषा, सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला िा
सङ्गीिको विकासमा विचशष्ट योगदान पुर्याएका राविय एिं अन्िरानविय क्षेत्रमा गण्डकी प्रदे शको गौरि
बढाउने स्िदे शी िा विदे शी व्यचक्तलाई प्राज्ञ सभाले प्राज्ञ पररषद्को तसफाररसमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको
मानाथन प्राज्ञ सदस्यिा प्रदान गनन सक्नेछ।
(२) भाषा, सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला िा सङ्गीि सम्बन्धी विषयमा विचशष्ट
योगदान पुर्याउने नेपाली नागररकलाई सभाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आिीिन सदस्यिा प्रदान गनन
सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोचिम मानाथन प्राज्ञ सदस्यिा िथा आिीिन सदस्यिा प्रदान
गने आधार िोवकए बमोचिम िुनेछ।
(४) प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आिीिन सदस्यले पाररश्रतमक पाउने छै नन्। तनििरूले पाउने बैठक
भत्ता लगायिका अन्य सेिा सुविधा िोवकए बमोचिम िुनेछ।
(५) सभाले मानाथन प्राज्ञ सदस्य र आिीिन सदस्यलाई िोवकएको अिस्थामा सदस्यिाबाट
िटाउन सक्नेछ।
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(६) यस दफा बमोचिमका मानाथन प्राज्ञ सदस्य र आिीिन सदस्यलाई प्राज्ञ सभामा
मिदानको अतधकार िुने छै न।
२८.

सम्मान िथा पुरस्कार प्रदान गनन सक्ने : प्राज्ञ सभाले भाषा, सावित्य, सं स्कृति, लतलिकला, नाट्यकला
िा सङ्गीि सम्बन्धी विषयमा उल्ले खनीय योगदान पुर्याउने व्यचक्तलाई सम्मान िथा पुरस्कार प्रदान
गनन सक्नेछ।

२९.

प्रतििेदन पेश गनुन पने : प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रत्येक िषन आफूले गरे को काम कारबािीको िावषनक
प्रतििेदन प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनुन पनेछ ।

३०.

शपथ : आफ्नो कायनभार सम्िाल्नु अचघ कुलपतिले मुख्यमन्त्री समक्ष र उपकुलपति, प्राज्ञ सभाका
सदस्य र प्राज्ञ सभाका सदस्य-सचििले कुलपति समक्ष अनुसूिी बमोचिमको ढाँिामा शपथ तलनु
पनेछ।

३१.

अतधकार प्रत्यायोिन : (१) प्राज्ञ सभाले आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये आिश्यकिा अनुसार केिी
अतधकार प्राज्ञ पररषद्लाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ।
(२) प्राज्ञ पररषद्ले आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये आिश्यकिा अनुसार केिी अतधकार
कुलपति िा प्राज्ञ सभाको सदस्य-सचििलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ।
(३) कुलपतिले आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये आिश्यकिा अनुसार केिी अतधकार प्राज्ञ
सभाको सदस्य-सचििलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ।

३२.

सम्पकन

मन्त्रालय

:

प्रज्ञा

प्रतिष्ठानले

प्रदे श

सरकारसँग

सम्पकन

राख्दा

सामाचिक

विकास

मन्त्रालयमाफनि राख्नु पनेछ ।
३३.

तनयम बनाउने अतधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन प्रदे श सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग
परामशन गरी आिश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ।
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अनुसूिी
(दफा ३० सँग सम्बचन्धि)
शपथ
म ............................................. दे श र िनिाप्रति पूण न बफादार रिी सत्यतनष्ठापूिक
न प्रतिज्ञा गछु न/
ई्व र/ दे श र िनिाको नाममा शपथ तलन्छु वक नेपालको रािकीय सत्ता र सािनभौमसत्ता नेपाली िनिामा
तनविि रिेको नेपालको सं विधानप्रति पूणन बफादार रिी गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ................... पदको
कामकाि प्रितलि कानूनको अधीनमा रिी, कसै को डर नमानी, पक्षपाि नगरी, कसै प्रति पूिानग्रि िा खराब
भािना नतलई, र्मानदारीसाथ गनेछु र आफ्नो किनव्य पालनाको तसलतसलामा आफूलाई िानकारी भएको
कुरा म पदमा बिाल रिँदा िा नरिँदा िुनसुकै अिस्थामा पतन प्रितलि कानूनको पालना गदान बािे क अरु
अिस्थामा कुनै वकतसमबाट पतन प्रकट िा सं केि गने छै न।

तमतिः

नामः
पदः
सिीः

प्रदे श सभाको सम्िि् २०७७ साल साउन २२ गिे बसेको बैठकले नेपालको सं विधानको धारा १९९ बमोचिम यो विधे यक
पाररि गरे को ब्यिोरा सं विधानको धारा २०१ बमोचिम प्रमाचणि गदनछु ।

नेत्रनाथ अतधकारी
सभामुख

प्रदे श

गण्डकी प्रदे श

विधे यक
को

तमतिः २०७७।५।१४

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाचणि

नेपालको सं विधानको धारा २०१

उपधारा (२)

बमोचिम

प्रमाणीकरण

गदनछु ।
अमिक शेरचन
प्रदे श प्रिुख

13

यो

