
 

 

गण्डकी प्रदेश विऻान तथा प्रविधध प्रधतष्ठान ऐन, २०७६ 

 (धभधत २०७७ सार काधतिक भसान्तसम्भ बएका सॊशोधनहरु सभेत धभराइएको) 
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गण्डकी प्रदेश विऻान तथा प्रविधध प्रधतष्ठान ऐन, २०७६ 

 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन धभधत 

२०७७।०३।०१ 

२०७७ सारको ऐन नॊ ३ 

गण्डकी प्रदेश विऻान तथा प्रविधध प्रधतष्ठानको स्थाऩना य सञ्चारन गनि फनकेो ऐन 
प्रस्तािना् विऻान तथा प्रविधधको ऺेरभा अनसुन्धनात्भक विमाकराऩ प्रिधिन गनिका राधग उऩमकु्त 
िाताियण धसजिना गयी िैऻाधनक तथा प्राविधधकहरुको सीऩ य ऻानको अधबफवृि तथा उच्चतभ उऩमोग गदै 
प्रदेशको विकास गनि सऺभ, सफर य नेत्ततृ्िदामी सॊस्थाको स्थाऩना य सञ्चारन गनि िाञ्छनीम बएकारे,  

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  
 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायम्म्बक 

१.  सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “गण्डकी प्रदेश विऻान तथा प्रविधध प्रधतष्ठान ऐन, 

२०७६” यहेको छ ।  

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 
२.  ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क)  “अनसुन्धान एकाई” बन्नारे दपा ११ फभोम्जभको विषमगत अनसुन्धान 
एकाई सम्झन ुऩछि ।  

(ख) “कभिचायी” बन्नारे प्रधतष्ठानका कभिचायी सम्झन ुऩछि । 

(ग)  “कामिकायी धनदेशक” बन्नारे दपा १२ फभोम्जभ धनमकु्त बएको 
कामिकायी धनदेशक   सम्झन ुऩछि। 

(घ)  “तोवकएको” िा “तोवकए फभोम्जभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगित फनकेो 
धनमभभा तोवकएको  िा तोवकए फभोम्जभ सम्झन ुऩछि ।  

(ङ)  “कामिकायी ऩरयषद्” बन्नारे दपा ७ फभोम्जभ गठन बएको प्रधतष्ठानको 
कामिकायी ऩरयषद् सम्झन ुऩछि ।  

(च)  “प्रधतष्ठान” बन्नारे दपा ३ फभोम्जभ स्थाऩना बएको गण्डकी प्रदेश 
विऻान तथा प्रविधध प्रधतष्ठान सम्झन ुऩछि ।  

(छ)  “भन्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकायको विऻान तथा प्रविधध ऺेर हेने 
भन्रारम सम्झन ुऩछि । 

 

ऩरयच्छेद – २ 

प्रधतष्ठानको स्थाऩना,  काभ, कतिव्म य अधधकाय 
३.  प्रधतष्ठानको स्थाऩना् (१) विऻान तथा प्रविधधको ऺेरभा अध्ममन तथा अनसुन्धान गनि गण्डकी 

प्रदेश विऻान तथा प्रविधध प्रधतष्ठानको स्थाऩना गरयएको छ ।  

(२) प्रधतष्ठानराई अङ्ग्रजेीभा "गण्डकी प्रोधबन्स एकेडेभी अप साइन्स एन्ड टेक्नोरोजी"   
बधननेछ ।  

(३) प्रधतष्ठानको भखु्म कामािरम ऩोखयाभा यहनेछ । 

४.  प्रधतष्ठान सङ्गठठत सॊस्था हनुे्  (१) प्रधतष्ठान अविम्च्छन्न उत्तयाधधकायिारा एक स्िशाधसत सङ्गठठत 
सॊस्था हनुेछ । 

(२) प्रधतष्ठानको काभ कायफाहीको राधग आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुछे । 
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(३) प्रधतष्ठानरे व्मम्क्त सयह चर अचर सम्ऩधत प्राप्त गनि, उऩबोग गनि, फेचधफखन गनि िा 
अन्म कुनै वकधसभरे व्मिस्था गनि सक्नेछ । 

(४) प्रधतष्ठानरे व्मम्क्त सयह आफ्नो नाभफाट नाधरस उजूय गनि य प्रधतष्ठान उऩय ऩधन 
सोही नाभफाट नाधरस उजूय राग्न सक्नेछ । 

(५) प्रधतष्ठानरे व्मम्क्त सयह कयाय गनि, कयाय फभोम्जभको अधधकाय प्रमोग गनि तथा 
दावमत्ि धनिािह गनि सक्नछे ।  

५.  प्रधतष्ठानको उद्दशे्म् प्रधतष्ठानको उद्देश्म देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 

(क)  विऻान तथा प्रविधधको ऺेरभा ऻान, सीऩ य दऺताको सभमु्चत विकास 
गने,  

(ख)  प्राकृधतक स्रोत य साधनहरुको ठदगो रुऩभा उऩमोग गयी जनताको 
आधथिक स्तय िृविभा सहमोग गने,  

(ग)  िैऻाधनक सॊस्काय य अनसुन्धानभखुी म्शऺा प्रदान गनि सहमोग गने,  

(घ)  विकास य सेिा प्रिाहसॉग सम्फम्न्धत कामिहरु विऻान तथा प्रविधधसॉग 
आफि गनि सहमोग गने । 

६.  प्रधतष्ठानको काभ, कतिव्म य अधधकाय् (१) प्रधतष्ठानको काभ, कतिव्म य अधधकाय देहाम फभोम्जभ 
हनुेछ्- 

(क)  प्रदेशका प्राथधभकताका ऺेरभा अध्ममन तथा अनसुन्धान गयी ठदगो 
विकास रक्ष्मसॉग आफद्घ गने, 

(ख)  दैधनक उऩबोग्म य धनकासी मोग्म िस्तकुो उत्ऩादकत्ि िृवि गनि 
प्रविधधको विकास य हस्तान्तयण गने, 

(ग)  दैधनक उऩबोग्म य धनकासी मोग्म िस्तकुो गणुस्तय भाऩनको विधध 
विकास गयी  प्रदेश सयकायराई सहमोग गने, 

(घ)  गण्डकी प्रदेशका यैथाने प्रविधध तथा ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ, प्राकृधतक 
स्रोत य साधनको ऩवहचान गयी विकास, विस्ताय, ऩरयचारन य उऩमोग गने 
कामिराई प्राथधभकता ठदन,े  

(ङ)  जडीफटुीजन्म उत्ऩादनको सदऩुमोग गनि प्रविधध विकास गने, 

(च)  विऻान तथा प्रविधधका ऺेरभा बएका निीनतभ उऩरम्धधहरु उऩमोग गनि 
प्रदेश सयकायराई मोजनािि सझुाि ठदन,े 

(छ)  िैऻाधनक तथा प्राविधधक जनशम्क्त य िैऻाधनक प्रधतबाराई स्िदेशभा नै 
कामि गने िाताियण सजृना गने, 

(ज)  विऻान तथा प्रविधधभा अध्ममन तथा अनसुन्धान गनिको राधग स्िदेशी 
तथा विदेशी विश्वविद्यारम, अनसुन्धान केन्र तथा सङ्ग् घसॊस्थासॉग सम्ऩकि  
विस्ताय गयी सभन्िम य सहकामि गने, 

(झ)  विऻान तथा प्रविधधको विकास य िैऻाधनक अनसुन्धानभा धनजी ऺेरराई 
प्रोत्सावहत गदै धनजी ऺेरको सहबाधगता फढाउन,े 

(ञ)  विद्यारम य विश्वविद्यारमका म्शऺक, विद्याथॉ, स्िदेशी तथा विदेशी 
अनसुन्धानकतािराई अनसुन्धानिृम्त्त प्रदान गने,   

(ट)  विऻान तथा प्रविधध सम्फन्धी कामिका राधग स्िदेशी तथा विदेशी व्मम्क्त 
िा सङ्ग् घ सॊस्थाफाट वित्तीम, प्राविधधक तथा अन्म सहमोग प्राप्त गने य 
ऩरयचारन गने, 
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(ठ)  विऻान तथा प्रविधधको विकास, प्रिधिन िा प्रमोगभा उत्कृष्ट मोगदान 
ऩरु् माउने व्मम्क्त िा सॊस्थाराई कदय य प्रोत्साहन गने, 

(ड)  विऻान तथा प्रविधध सम्फन्धी यावष्डम तथा अन्तयािवष्डम गोष्ठी, सबा, सम्भेरन 
आमोजना गने, गयाउने, 

(ण)  जनिर, ऩसु्तक, फरेुवटन तथा सचेतनात्भक साभरी प्रकाशन गने, गयाउने, 
(त)  िैऻाधनक तथा प्राविधधक जनशम्क्त ऩवहचान तथा अधबरेखीकयण गने, 

(थ)  विऻान तथा प्रविधधको अनसुन्धान तथा विकासको राधग नमाॉ धनकाम िा 
प्रमोगशारा स्थाऩना गने सम्फन्धभा प्रदेश सयकायराई याम ठदन,े 

(द)  प्रधतष्ठानको उद्देश्म हाधसर गनि अन्म आिश्मक कामि गने, गयाउने । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ट) फभोम्जभ विदेशी व्मम्क्त िा सङ्ग् घ सॊस्थाफाट वित्तीम 
सहमोग प्राप्त गदाि प्रदेश सयकाय भापि त नेऩार सयकायको स्िीकृत धरन ुऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ३ 

कामिकायी ऩरयषद् 
७.  कामिकायी ऩरयषद्को गठन् (१) प्रधतष्ठानको सिोच्च धनकामको रुऩभा एक कामिकायी ऩरयषद् 

यहनेछ । 

(२) कामिकायी ऩरयषद्को गठन देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 

(क)  विऻान तथा प्रविधध ऺेर हेने प्रदेश सयकायको भन्री     -अध्मऺ 

(ख)  प्रधतधनधध, प्रदेश नीधत तथा मोजना आमोग  

(विऻान तथा प्रविधध ऺेर हेने)                           -सदस्म 

(ग)  सम्चि, भन्रारम                -सदस्म  

(घ)  प्रधतधनधध, गण्डकी विश्वविद्यारम (विऻान तथा प्रविधध ऺेरफाट) -सदस्म
  

(ङ)  प्रधतधनधध, विऻान तथा प्रविधधऺेरका विऻहरु भध्मेफाट कम्तीभा 
१ जना भवहरा सभेत ३ जना              -सदस्म 

(च)  विऻान प्रविधध ऺेरसॉग सम्फम्न्धत उद्योग व्मिसामीहरु भध्मेफाट  

एक जना                                       -सदस्म 

(छ)  कामिकायी धनदेशक            -सदस्म सम्चि  

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) य (च) फभोम्जभका सदस्महरुको भनोनमन भन्रारमरे 
गनेछ य त्मसयी भनोधनत सदस्महरूको ऩदािधध दईु िषिको हनुेछ । धनजहरू अको एक अिधधका 
राधग ऩनु् भनोधनत हनु सक्नेछन ्। 

(४) उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) य (च) फभोम्जभका सदस्महरुरे प्रदेश सयकायरे तोके 
फभोम्जभ फैठक बत्ता तथा अन्म सवुिधा ऩाउनछेन ्। 

८.  कामिकायी ऩरयषद्को फैठक् (१) ऩरयषद्को फैठक साभान्मतमा िषिभा चायऩटक अध्मऺरे तोकेको 
धभधत, सभम य स्थानभा फस्नछे ।   

(२) सदस्म सम्चिरे अध्मऺसॉग ऩयाभशि गयी ऩरयषद्को फैठक फस्न ेधभधत, सभम य स्थान, 

फैठकभा छरपर हनुे विषमसूची सवहतको सूचना कम्तीभा तीन ठदन अगाधड ऩठाउन ुऩनेछ । 

तय तत्कार फैठक फोराउन आिश्मक बएभा अध्मऺरे एक ठदनको सभम ठदई 
ऩरयषद्को फैठक फोराउन सक्नेछ ।    

(३) तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्ग्ख्माको फहभुत सदस्म उऩम्स्थत बएभा ऩरयषद्को 
फैठकको राधग गण ऩूयक सङ्ग्ख्मा ऩगेुको भाधननेछ ।   
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(४) फैठकको अध्मऺता ऩरयषद्को अध्मऺरे गनेछ ।  

(५) ऩरयषद्को धनणिम फहभुतफाट हनुेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे धनणािमक भत 
ठदनेछ।   

(६) फैठकभा आिश्मकता अनसुाय कुनै ऩदाधधकायी, सम्फम्न्धत धनकाम िा सङ्ग् घ 
सॊस्थाका प्रधतधनधध िा विऻराई आभन्रण गनि सवकनेछ । 

(७) ऩरयषद्को धनणिम सदस्म–सम्चिरे प्रभाम्णत गनेछ।   

(८) फैठक सम्फन्धी अन्म कामिविधध ऩरयषद् आपैं रे धनधाियण गये फभोम्जभ हनुेछ।   

९. कामिकायी ऩरयषद्को काभ, कतिव्म य अधधकाय् (१) कामिकायी ऩरयषद्को काभ, कतिव्म य अधधकाय 
देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 

(क)  प्रधतष्ठानको अनसुन्धानात्भक कामिराई व्मिम्स्थत तथा धनमधभत गनि 
आिश्मक   नीधत, यणनीधत तथा मोजना स्िीकृत गने, 

(ख)  प्रधतष्ठानको िावषिक फजेट य कामििभ स्िीकृत गने, 

(ग)  विऻान तथा प्रविधध सम्फन्धी अध्ममन तथा अनसुन्धान कामििभ 
सञ्चारन गने, 

(घ)  प्रधतष्ठानको राधग आिश्मक ऩने िैऻाधनक तथा प्राविधधकको मोग्मता 
धनधाियण गने, 

(ङ)  प्रधतष्ठानराई प्राप्त सहमोग रहण गने । 

(२) कामिकायी ऩरयषद्को अन्म काभ, कतिव्म य अधधकाय तोवकए फभोम्जभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ४ 

कभिचायी सम्फन्धी व्मिस्था 
१०.  कभिचायी सम्फन्धी व्मिस्था् (१) प्रधतष्ठानको सॊगठन य व्मिस्थाऩन सिेऺण ऩरयषद् सॉगको 

ऩयाभशिभा प्रदेश सयकायरे स्िीकृत गनेछ ।   

(२) स्िीकृत दयिन्दी फभोम्जभ प्रदेश रोक सेिा आमोगको धसपारयसभा कभिचायीको 
ऩदऩूधति गरयनछे।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोम्जभ ऩदऩूधति नबएसम्भका राधग प्रधतष्ठानका राधग 
आिश्मक कभिचायी प्रदेश सयकायरे खटाउनछे । 

 

ऩरयच्छेद – ५ 

अनसुन्धान एकाई 
११.  अनसुन्धान एकाई् (१) प्रधतष्ठानभा विऻान तथा प्रविधध विषमभा अनसुन्धान गनिको राधग 

आिश्मकता अनसुाय अनसुन्धान एकाईहरूको स्थाऩना गनि सवकनेछ । 

(२) अनसुन्धान एकाईहरुको स्थाऩना, काभ, कतिव्म य अधधकाय तथा सञ्चारन सम्फन्धी 
व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ६ 

कामिकायी धनदेशक 
१२.  कामिकायी धनदेशक् (१) प्रधतष्ठानको दैधनक प्रशासन सञ्चारन गनि एक कामिकायी धनदेशक 

यहनेछ। 

(२) कामिकायी धनदेशक प्रधतष्ठानको प्रभखु प्रशासकीम ऩदाधधकायी हनुेछ ।  

(३) कामिकायी धनदेशकको ऩारयश्रधभक तथा अन्म सवुिधा सम्फन्धी व्मिस्था प्रदेश 
सयकायरे तोके फभोम्जभ हनुछे ।  
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(४) कामिकायी धनदेशक ऩदभा धनममु्क्त हनु देहामको मोग्मता ऩगेुको नेऩारी नागरयक हनु ु
ऩनेछ्- 

(क)  भान्मता प्राप्त विश्वविद्यारमफाट विऻान िा प्रविधध विषमभा विद्यािारयधध 
गयेको य सो सम्फन्धी विषमभा अध्ममन तथा अनसुन्धान कामिभा 
कम्तीभा ऩाॉच िषि अनबुि बएको, य 

(ख)  अनसुन्धान सम्फन्धी विषमभा अन्तयािवष्डम जनिरभा तीनिटा कृधतभा 
ऩवहरो रेखक (धरड अथय) िा ऩराचाय गने रेखक (कयेस्ऩम्न्डॊग अथय) 
बई प्रकाशन गयेको । 

(५) कामिकायी धनदेशकको धनममु्क्तका राधग प्रदेश सयकायरे प्रदेश नीधत तथा मोजना 
आमोगको उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा भखु्मभन्री तथा भम्न्रऩरयषद् को कामािरमको सम्चि य 
भन्रारमको सम्चि सम्म्भधरत तीन सदस्मीम एक छनौट सधभधतको गठन गनेछ । 

 (६) उऩदपा (५) फभोम्जभको सधभधतरे कामिविधध फनाई प्रधतस्ऩधािको आधायभा 
कामिकायी धनदेशकको धनममु्क्तका राधग नाभको िणािनिुभका आधायभा तीनजनाको नाभ प्रदेश 
सयकाय सभऺ ऩेश गनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोम्जभ धसपारयस बएका व्मम्क्तभध्मे एकजनाराई प्रदेश सयकायरे 
कामिकायी धनदेशकको ऩदभा धनमकु्त गनेछ । 

(८) कामिकायी धनदेशकको ऩदािधध चाय िषिको हनुेछ य धनजको कामि सम्ऩादन 
सन्तोषजनक बएभा प्रदेश सयकायरे धनजराई अको एक कामिकारका राधग ऩनु् धनमकु्त गनि 
सक्नेछ ।  

(९)  मस दपा फभोम्जभ कामिकायी धनदेशक धनमकु्त नबएसम्भका राधग प्रदेश सयकायरे 
तोकेको कभिचायीरे कामिकायी धनदेशकको रुऩभा काभ गनेछ । 

१३.  कामि सम्ऩादन सम्झौता् (१) कामिकायी धनदेशकरे छनौट गदािका फखत ऩेश गयेको सूचक 
सवहतको व्मािसावमक कामि मोजना फभोम्जभको िावषिक कामि सम्ऩादन सम्झौता भन्रारमको 
सम्चिसॉग गनुि ऩनेछ ।  

(२) भन्रारमरे उऩदपा (१) भा उम्लरम्खत सम्झौता अन्तगित कामिकायी धनदेशकको 
कामि सम्ऩादनको अधि िावषिक य िावषिक भूलमाङ्कन गनुि ऩनेछ । 

(३) विशेष ऩरयम्स्थधतभा फाहेक उऩदपा (१) भा उम्लरम्खत कामि सम्ऩादन सम्झौता 
फभोम्जभ कामिकायी धनदेशकको कामि प्रगधत ७० प्रधतशत बन्दा कभ बएभा धनजको कामि 
सम्ऩादनस्तय सन्तोषजनक नबएको भाधननछे।  

१४.  ऩद रयक्त हनु ेअिस्था् (१) देहामको अिस्थाभा कामिकायी धनदेशकको ऩद रयक्त हनुछे्- 
(क)  धनजरे आफ्नो ऩदफाट अध्मऺ सभऺ याजीनाभा ठदएभा, 
(ख)  धनजको भतृ्म ुबएभा,  

(ग)  धनजको ऩदािधध ऩूया बएभा, 
(घ)  धनज शायीरयक िा भानधसक रुऩभा अशक्त बई कामिसम्ऩादन गनि 

असभथि यहेको बनी विऻ सम्म्भधरत तोवकए फभोम्जभको सधभधतको 
धसपारयसभा प्रदेश सयकायरे ऩदभकु्त गयेभा, 

(ङ)  धनजको कामिसम्ऩादन स्तय सन्तोषजनक नबई प्रदेश सयकायरे हटाएभा, 
(च)  नैधतक ऩतन देम्खने पौजदायी अधबमोगफाट कसयुदाय ठहयेभा¸ 
(छ)  विदेशको स्थामी आिासीम अनभुधतऩर धरएभा िा धरन आिेदन ठदएभा 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोम्जभ प्रदेश सयकायरे कामिकायी धनदेशकराई 
ऩदफाट हटाउन ुअम्घ तोवकए फभोम्जभ सपाईको भनाधसफ भौका ठदनऩुनेछ । 
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१५.  कामिकायी धनदेशकको काभ, कतिव्म य अधधकाय् (१) कामिकायी धनदेशकको काभ, कतिव्म य 
अधधकाय देहाम फभोम्जभ हनुछे्-  

(क)  ऩरयषद् को फैठकभा ऩेश गरयने प्रस्ताि तमाय गने, 

(ख)  ऩरयषद् फाट बएका धनणिम तथा धनदेशन कामािन्िमन गने, 

(ग)  प्रधतष्ठानको नीधत, यणनीधत, मोजना, िावषिक फजेट य कामििभ तजुिभा गयी 
स्िीकृधतका राधग ऩरयषद्   सभऺ ऩेश गने, 

(घ)  ऩरयषद् फाट स्िीकृत कामििभ कामािन्िमन, अनगुभन, सभीऺा, भूलमाङ्कन 
गने िा गयाउन,े 

(ङ)  प्रधतष्ठानरे िषिबयी गयेका कामिहरुको िावषिक प्रधतिेदन तमाय गयी ऩरयषद्   
सभऺ ऩेश गने, 

(च)  विऻान तथा प्रविधधको ऺेरभा अध्ममन तथा अनसुन्धान गने गयाउने । 

(२) कामिकायी प्रभखुको अन्म काभ, कतिव्म य अधधकाय तोवकए फभोम्जभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ७ 

प्रधतष्ठानको कोष, रेखा तथा रेखाऩयीऺण 
१६.  प्रधतष्ठानको कोष् (१) प्रधतष्ठानको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको कोषभा देहामका यकभ यहने छन्– 

(क)  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ, 

(ख)  स्िदेशी िा विदेशी व्मम्क्त, सङ्ग् घ, सॊस्था िा विदेशी सयकायफाट अनदुान 
िा ऋण स्िरुऩ प्राप्त यकभ, 

(ग)  प्रधतष्ठानरे गयेका अनसुन्धान य प्रविधधको नविन विकास (प्माटेन्ट 
याइट्स) रगामतफाट प्राप्त हनुे यकभ, 

(घ)  अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोम्जभ प्रधतष्ठानरे विदेशी व्मम्क्त, सङ्ग् घ, सॊस्था िा 
सयकायफाट कुनै यकभ प्राप्त गनुि अम्घ प्रदेश सयकाय भापि त नेऩार सयकायको ऩूिि स्िीकृधत 
धरनऩुनेछ। 

(४) प्रधतष्ठानको कोषको यकभ कुनै “क” िगिको फैङ्कभा खाता खोरी जम्भा गरयनछे । 

(५) प्रधतष्ठानको सफै खचिहरू उऩदपा (१) फभोम्जभको कोषफाट व्महोरयनेछ । 

(६) प्रधतष्ठानको कोष य खाताको सञ्चारन तोवकए फभोम्जभ हनुेछ । 

१७.  रेखा य रेखाऩयीऺण् (१) प्रधतष्ठानको आम–व्ममको रेखा प्रचधरत कानून फभोम्जभ याम्खनेछ । 

(२) प्रधतष्ठानको अम्न्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ८ 

विविध 
१८.  अन्म सॊस्थाराई गाभ्न सक्ने्  (१) प्रचधरत कानून फभोम्जभ स्थाऩना बई सञ्चारन बएका विऻान 

तथा प्रविधध सम्फन्धी कुनै सॊस्था प्रधतष्ठानसॉग गाधबन चाहेभा प्रधतष्ठानरे प्रदेश सयकायको ऩूिि 
स्िीकृधत धरई      त्मस्तो सॊस्थाराई प्रधतष्ठानभा गाभ्न सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सॊस्था गाभ्ने सम्फन्धी आधाय तथा कामिविधध तोवकए 
फभोम्जभ हनुेछ । 

१९.  िावषिक प्रधतिेदन् (१) प्रधतष्ठानरे प्रत्मेक आधथिक िषि सभाप्त बएको तीन भवहनाधबर आपूरे 
िषिबयी गयेको काभ कायफाहीको िावषिक प्रधतिेदन प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रधतिेदनभा विऻान य प्रविधधको ऺेरभा प्रधतष्ठानरे गयेका 
भखु्म–भखु्म काभ, विऻान य प्रविधधको ऺेरभा बएका उऩरम्धध तथा त्मसको औद्योधगक िा 
व्मिहारयक प्रमोग, आम्दानी य खचिको विियण, अध्ममन, अनसुन्धान य प्रशासधनक ऺेरभा बएको 
खचिको विियण रगामतका विषम सभेट्न ुऩनेछ । 

२०. अधधकाय प्रत्मामोजन् (१) कामिकायी ऩरयषद्रे मस ऐन फभोम्जभ आपूराई प्राप्त अधधकायभध्मे 
आिश्मकता अनसुाय केही अधधकाय कामिकायी धनदेशकराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ । 

(२) कामिकायी धनदेशकरे मस ऐन फभोम्जभ आपूराई प्राप्त अधधकायभध्मे आिश्मकता 
अनसुाय केही अधधकाय भातहतका अधधकृत कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ । 

२१.  सम्ऩकि  भन्रारम् प्रधतष्ठानरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकि  याख्दा भन्रारम भापि त याख्न ुऩनेछ । 

२२.  अनगुभन तथा धनदेशन सम्फन्धी व्मिस्था् (१) प्रधतष्ठानरे सञ्चारन गने विमाकराऩको 
धनमधभतअनगुभन, धनयीऺण य धनमभन कामिकायी ऩरयषद्  फाट हनुेछ । 

(२) प्रदेश सयकायरे प्रधतष्ठानको काभ कायफाहीको अनगुभन गयी आिश्मक धनदेशन ठदन 
सक्नेछ य त्मस्तो धनदेशनको ऩारना गनुि प्रधतष्ठानको कतिव्म हनुछे । 

२३.  धनमभ फनाउन े अधधकाय् मस ऐनको कामािन्िमनको राधग प्रदेश सयकायरे आिश्मक धनमभ 
फनाउन सक्नछे । 

२४.  भाऩदण्ड य धनदेम्शका फनाउन सक्ने्  प्रधतष्ठानको काभ कायफाहीराई प्रबािकायी तथा 
गणुस्तयीमफनाउनको राधग मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगित फनेको धनमभको अधीनभा यही 
कामिकायी ऩरयषद् रे विऻान तथा प्रविधध सम्फन्धी आिश्मक भाऩदण्ड य धनदेम्शका फनाउन 
सक्नेछ । 

 
 

 
 


