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प्रदेश सयकाय 
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गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७६ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन ङ्झभङ्झत 

२०७७।०५।१९ 

सॊवत ्२०७७ सारको ऐन नॊ. १० 

गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठान स्थाऩना तथा सञ्चारन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: गण्डकी प्रदेशका बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट मकरा, सङ्गीतको 
अध्ममन अनङ्टसन्धान गयी सॊयऺण एवॊ सॊवर्द्िन गनिका राङ्झग गण्डकी प्रदेशभा प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना य 
सञ्चारन गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

     गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७६" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२.  ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क)  æकङ्ट रऩङ्झतÆ बङ्ङारे दपा १६ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको कङ्ट रऩङ्झत 

सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ख)  æउऩकङ्ट रऩङ्झतÆ बङ्ङारे दपा १८ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको 
उऩकङ्ट रऩङ्झत सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ग)  æगण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठानÆ बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको 
गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठान सम्झनङ्ट ऩछि। 

(घ)  æतोङ्जकएकोÆ वा æतोङ्जकए फभोङ्ञजभÆ बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित फनेको 
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ङ)   æनाट मकराÆ बङ्ङारे नाटक, अङ्झबनम य यङ्गकभि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(च) æप्रभङ्टख सॊयऺकÆ बङ्ङारे दपा १४ फभोङ्ञजभको प्रभङ्टख सॊयऺक सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(छ)  “प्रऻा प्रङ्झतष्ठान” बङ्ङारे गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठान सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ज)  æप्राऻ ऩङ्चयषद्Æ बङ्ङारे दपा ११ फभोङ्ञजभको प्राऻ ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछि। 

(झ)  æप्राऻ सबाÆ बङ्ङारे दपा ७ फभोङ्ञजभको प्राऻ सबा सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ञ)  æरङ्झरतकराÆ बङ्ङारे ङ्ञचरकरा, भूङ्झतिकरा, हस्तकरा, ङ्ञशल्ऩकरा य 
वास्त ङ्टकरा सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ट)   æसङ्गीतÆ बङ्ङारे गामन, सङ्गीत, वादन य नतृ्म सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ठ)  æसॊयऺकÆ बङ्ङारे दपा १५ फभोङ्ञजभको सॊयऺक सम्झनङ्ट ऩछि। 
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(ड)  æऩदाङ्झधकायीÆ बङ्ङारे कङ्ट रऩङ्झत, उऩकङ्ट रऩङ्झत, प्राऻ सबाका सदस्म-सङ्ञचव य 
प्राऻ ऩङ्चयषद्का सदस्म सम्झनङ्ट ऩछि। 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना तथा काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय 
३. गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना: (१) गण्डकी प्रदेशका बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, 

रङ्झरतकरा, नाट मकरा, सङ्गीतको सॊयऺण, सॊवर्द्िन य ङ्जवकास गनिका राङ्झग गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 
स्थाऩना गङ्चयएको छ। 

(२) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको प्रधान कामािरम ऩोखयाभा यहनेछ।  

४. प्रऻा प्रङ्झतष्ठान स्वशाङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टन:े (१) प्रऻा प्रङ्झतष्ठान अङ्जवङ्झछङ्ङ उत्तयाङ्झधकायवारा एक 
स्वशाङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टनेछ। 

(२) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको आफ्नो छङ्ट टै्ट छाऩ य प्रतीक ङ्ञचन्ह (रोगो) हङ्टनेछ। 

(३) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ व्मङ्ञक्त सयह चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त गनि, 
उऩमोग गनि, फेचङ्झफखन गनि सक्नेछ। 

तय प्रऻा प्रङ्झतष्ठानरे अचर सम्ऩङ्ञत्त फेचङ्झफखन गदाि प्रदेश सयकायभापि त नेऩार सयकायको 
स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(४) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानरे व्मङ्ञक्त सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उजूय गनि य प्रङ्झतष्ठान उऩय 
ऩङ्झन सोही नाभफाट नाङ्झरस उजूय राग्न सक्नछे। 

(५) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानरे व्मङ्ञक्त सयह कयाय गनि य कयाय फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग गनि 
तथा दाङ्जमत्व ङ्झनवािह गनि सक्नेछ। 

५. प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: मस ऐनभा उङ्ञल्रङ्ञखत अन्म काभ, कतिव्म य 
अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे :- 

(क) बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा,  नाट्यकरा, सङ्गीतको 
सॊयऺण, सॊवर्द्िन य ङ्जवकास गने, 

(ख) बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट्यकरा, सङ्गीतसॉग 
सम्फङ्ञन्धत साभग्रीको सङ्करन, अध्ममन, अनङ्टसन्धान गयी कृङ्झत प्रकाशन 
गने, गयाउने,  

(ग) बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट मकरा, सङ्गीत 
सम्फन्धी ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमभा प्रादेङ्ञशक,याङ्जष्डम तथा अन्तयािङ्जष्डम गोष्ठी, सम्भेरन, 

साङ्जहत्म भहोत्सव, भञ् चन, प्रदशिनी तथा प्रङ्झतमोङ्झगताको आमोजना गने, 
गयाउने,  

(घ) बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट मकरा, सङ्गीत 
सम्फन्धी ङ्जवषमभा प्रादेङ्ञशक, याङ्जष्डम तथा अन्तयािङ्जष्डम सङ्घसॊस्थासॉग प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ सम्फन्ध कामभ गयी ऩायस्ऩङ्चयक सहमोगको आदानप्रदान 
गने, 
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(ङ)  बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत,  रङ्झरतकरा, नाट मकरा, सङ्गीत 
सम्फन्धी ङ्जवषमका प्रादेङ्ञशक, याङ्जष्डम तथा अन्तयािङ्जष्डम गोष्ठीभा बाग ङ्झरन,े  

(च) स्वदेशी एवॊ ङ्जवदेशी उत्कृष्ट कृङ्झतको अनङ्टवाद तथा  प्रकाशन गने, 
गयाउने, 

(छ) ङ्जवङ्झबङ्ङ जात जाङ्झतका भौङ्झरक सॊस्कृङ्झत य ऩङ्जहचानको जगेनाि गने, 
(ज) बाषा, साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत,  रङ्झरतकरा, नाट मकरा, सङ्गीतका ग्रन्थ य साभग्री 

सॊग्रह गने,  

(झ) रोकसाङ्जहत्म, रोकसङ्गीत, रोकनतृ्म सभेतका ङ्जवधाका श्रव्मदृश्म 
साभग्रीको ङ्झनभािण, सङ्करन, अध्ममन, अनङ्टसन्धान गयी अङ्झबरेख याख् ने, 

(ञ) बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट्यकरा, सङ्गीत 
सम्फन्धी ङ्जवषमका प्रङ्झतबाराइि प्रोत्साङ्जहत एवॊ ङ्जवकास गने वातावयण 
सजृना गने,  

(ट)  प्रदेशका रोऩोन्भङ्टख बाषा, ङ्झरङ्जऩ, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, करा य 
सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण, सॊवर्द्िन, खोज य  ङ्जवकास गने,  

(ठ) बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म¸ सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट्यकरा, सङ्गीतका 
भौङ्झरकता य ङ्जवङ्ञशष्टताराई याङ्जष्डम एवॊ अन्तयािङ्जष्डम जगतभा प्रचायप्रसाय 
गने।  

 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको सङ्गठन सॊयचना 
६. प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको सङ्गठन: प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको सङ्गठन सॊयचना देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे्- 

(क)  प्राऻ सबा य 

(ख)  प्राऻ ऩङ्चयषद्।   

७. प्राऻ सबा: (१) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको सवोच्च ङ्झनकामको रूऩभा एक प्राऻ सबा यहनेछ।  

(२) प्राऻ सबाको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) कङ्ट रऩङ्झत                          - अध्मऺ 
(ख) उऩकङ्ट रऩङ्झत                        - उऩाध्मऺ  

(ग) सङ्ञचव, साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम                  - सदस्म 

(घ) बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा नाट् मकरा,  
सङ्गीत सभाजशास्त्र य दशिनको ऺेरभा ङ्जवङ्ञशष्ट मोगदान ऩङ्टर् माएका 
व्मङ्ञक्तहरु भध्मेफाट कम्तीभा आठ जना भङ्जहरासङ्जहत भङ्टख्मभन्रीरे  

भनोनीत गयेका चौवीस जना                             -सदस्म  

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभका सदस्महरू भध्मेफाट भङ्टख्मभन्रीरे तोकेको 
सदस्मरे प्राऻ सबाको सदस्म-सङ्ञचव बई काभ गनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भनोङ्झनत सदस्महरूको ऩदावङ्झध चाय वषिको हङ्टनेछ ।  
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(५) कङ्ट नै कायणरे प्राऻ सबाका भनोङ्झनत सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टन गएभा फाॉकी अवङ्झधका 
राङ्झग त्मस्तो सदस्म जङ्टन ङ्जवधा वा ऺेरफाट भनोनमन बएको हो सोही ङ्जवधा वा ऺेरफाट सदस्मको 
भनोनमन गङ्चयनेछ। 

(६) उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ भनोङ्झनत सदस्महरूरे ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउन े
छैनन।ङ्झनजहरूरे ऩाउने फैठक बत्ता रगामतका अन्म सेवा सङ्टङ्जवधा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

८. ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत: (१) दपा ७ को उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभका प्राऻ सबाका सदस्म 
य प्रऻा प्रङ्झतष्ठानका ऩदाङ्झधकायीको भनोनमन तथा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग भङ्टख्मभन्री सभऺ नाभ 
ङ्झसपाङ्चयस गनि देहाम फभोङ्ञजभको एक ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत यहनेछ:- 

(क)  साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्री                        - सॊमोजक 

(ख)  गण्डकी ङ्जवश्व ङ्जवद्यारमको कङ्ट रऩङ्झत           - सदस्म  

(ग)  प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोगको उऩाध्मऺ          - सदस्म   

     

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सबाको सदस्मभा भनोनमनको राङ्झग नाभ 
ङ्झसपाङ्चयस गदाि बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, रङ्झरतकरा, नाट्यकरा, सङ्गीत, सॊस्कृङ्झत सम्फन्धी 
ङ्जवधाभा सजृना, अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान गयेका वा सो ङ्जवधाभा ख्माङ्झत आजिन गयेका 
व्मङ्ञक्तहरूभध्मेफाट सम्बव बएसम्भ सफै जाङ्झत तथा बाषाबाषीराई सभेट्ने गयी य उक्त सफै 
ङ्जवधाफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गयी नाभ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामिङ्जवङ्झध आपैं  ङ्झनधाियण गनि सक्नछे। 

९. प्राऻ सबाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: प्राऻ सबाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 

(क) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको नीङ्झत, मोजना, वाङ्जषिक फजेट तथा कामिक्रभ स्वीकृत 
गने,  

(ख)  ङ्जवद्वत्वङृ्ञत्त, सम्भान तथा ऩङ्टयस्कायको अनङ्टभोदन गने, 
(ग)  ऩङ्चयषद्राई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने य भागिदशिन गने, 
(घ)  ऩङ्चयषद्का काभको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गने, 
(ङ)  प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको काभका ङ्झनङ्ञम्त आवश्मकताअनङ्टसाय ङ्जवबागहरूको गठन 

गने, 
(च)  बाषा, साङ्जहत्म, रोक साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट् मकरा, सङ्गीत 

सम्फन्धी ङ्जवषमभा ङ्जवङ्ञशष्ट मोगदान ऩङ्टर् माएका प्रादेङ्ञशक, याङ्जष्डम तथा 
अन्तयािङ्जष्डम व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई ङ्जवद्वत्वृङ्ञत्त, ऩङ्टयस्काय तथा सम्भानको 
व्मवस्था गने, 

(छ)   नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान, नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान तथा नेऩार सङ्गीत 
तथा नाट्य प्रऻा प्रङ्झतष्ठानसॉग आवश्मक सम्फन्ध य सभन्वम कामभ गने, 

(ज)   दपा ५ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभका काभ गने, 
(झ)   तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ गने। 
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१०. प्राऻ सबाको फैठक: (१) प्राऻ सबाको फैठक वषिको कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ। 

(२)  प्राऻ सबाको फैठक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(३)  प्राऻ सबाको फैठक हङ्टनङ्टबन्दा कम्तीभा सात ङ्छदन अगावै फैठकभा छरपर हङ्टन े
ङ्जवषमको कामिसूची सङ्जहतको सूचना सदस्म-सङ्ञचवरे सफै सदस्महरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४)  प्राऻ सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा सबाको फैठकका राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ। 

(५) अध्मऺरे प्राऻ सबाको अध्मऺता गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा उऩाध्मऺरे 
अध्मऺता गनेछ। 

(६)  प्राऻ सबाको फैठकभा फहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनछे य भत फयाफय बएभा फैठकभा 
अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणािमक भत ङ्छदनेछ। 

(७)  प्राऻ सबाको फैठकको ङ्झनणिम सबाका सदस्म-सङ्ञचवरे प्रभाङ्ञणत गनेछ। 

(८)  प्राऻ सबारे प्रऻा प्रङ्झतष्ठानका प्रभङ्टख सॊयऺक, सॊयऺक य आजीवन सदस्मराई 
सबाको फैठकभा आभन्रण गनि सक्नेछ। 

(९)  प्राऻ सबाको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिङ्जवङ्झध सबा आपैरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

११. प्राऻ ऩङ्चयषद्को गठन: (१) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको कामिकायी ङ्झनकामका रूऩभा काभ गनि एक प्राऻ 
ऩङ्चयषद् यहनेछ। 

(२) प्राऻ ऩङ्चयषद्को गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे :- 
(क)  कङ्ट रऩङ्झत                                 - अध्मऺ 

(ख)  उऩकङ्ट रऩङ्झत                              - उऩाध्मऺ 

(ग)  सबाका भनोङ्झनत सदस्महरू भध्मेफाट कम्तीभा एक जना  

भङ्जहरा सङ्जहत भङ्टख्मभन्रीरे भनोङ्झनत गयेको चाय जना        - सदस्म 

(३) प्राऻ सबाको सदस्म-सङ्ञचवरे प्राऻ ऩङ्चयषद्को सदस्म-सङ्ञचव बई काभ गनेछ। 

(४) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ भनोङ्झनत सदस्महरू प्राऻ सबाको सदस्म 
यहेसम्भ प्राऻ ऩङ्चयषद्को सदस्मभा फहार यहने छन।् 

(५) कङ्ट नै कायणरे उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभका सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टन 
गएभा फाॉकी अवङ्झधको राङ्झग त्मस्तो सदस्म जङ्टन ङ्जवधा वा ऺेरफाट भनोङ्झनत बएको हो सोही ङ्जवधा 
वा ऺेरफाट अको व्मङ्ञक्तराई भनोनमन गङ्चयनेछ। 

(६) प्राऻ ऩङ्चयषद्का सदस्महरूरे ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने छैनन ्य ङ्झनजहरूरे ऩाउने फैठक बत्ता 
तथा अन्म सङ्टङ्जवधा प्रदेश सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(७) उऩदपा (६) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रङ्झतष्ठानरे आफ्नो कामि 
सम्ऩादन गयी आम आजिन गयेको यकभफाट प्राऻ सबारे ङ्झनणिम गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्राऻ 
ऩङ्चयषद्का सदस्महरूराई ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा अन्म सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउन फाधा ऩने छैन। 

(८) ऩङ्चयषद्का ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त एउटै ऩदभा दङ्टइि कामिकार बन्दा फढी हङ्टन ेछैन 
। 
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१२. प्राऻ ऩङ्चयषद्को काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: प्राऻ ऩङ्चयषद्को काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) प्राऻ सबारे गयेका ङ्झनणिम कामािन्वमन गने, 
(ख) प्राऻ सबारे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना गने, 
(ग) रेखाऩयीऺणको प्रङ्झतवेदन सबासभऺ ऩेश गने, 
(घ) सदस्म-सङ्ञचवरे ऩेश गयेको वाङ्जषिक कामिक्रभ, फजेट, प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

तथा अन्म प्रङ्झतवेदन सम्फन्धभा छरपर तथा आवश्मकता अनङ्टसाय 
सॊशोधन गयी अनङ्टभोदनका राङ्झग सबा सभऺ ऩेश गने, 

(ङ) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन, सॊयऺण य 
येखदेख गने, गयाउने, 

(च) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको कोषको व्मवस्था य सञ्चारन गने, 
(छ) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानका राङ्झग प्राप्त आङ्झथिक तथा अन्म सहमोग ग्रहण गने, 
(ज) ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम, सङ्खग्रहारम, ग्मारयी, यङ्गभञ्च य नाट् मशाराको 

स्थाऩना गने, 

(झ) ङ्जवद्वत्वङृ्ञत्त, सम्भान, कदय, तथा ऩङ्टयस्काय अनङ्टभोदनका राङ्झग प्राऻ सबाभा 
ऩेश गने, 

(ञ) ऩङ्चयषद्को काभ कायफाहीका सम्फन्धभा आवश्मकता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झत, 
उऩसङ्झभङ्झत वा कामिटोरी गठन गने य त्मस्तो सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा 
कामिटोरीको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तोक्ने, 

(ट) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ गने। 

१३. प्राऻ ऩङ्चयषद्को फैठक: (१) प्राऻ ऩङ्चयषद्को फैठक दङ्टई भङ्जहनाभा कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ। 

(२) ऩङ्चयषद्को फैठक ऩङ्चयषद्को अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ । 

(३) ऩङ्चयषद्को फैठक हङ्टनङ्टबन्दा कम्तीभा चौङ्झफस घण्टा अगावै फैठकभा छरपर हङ्टन े
ङ्जवषम सङ्जहतको सूचना ऩङ्चयषद्को सदस्म-सङ्ञचवरे सफै सदस्महरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) ऩङ्चयषद् भा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा ऩङ्चयषद्को फैठकको गणऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननछे । 

(५) प्राऻ ऩङ्चयषद्को फैठकको अध्मऺता ऩङ्चयषद्को अध्मऺरे य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 
उऩाध्मऺरे गनेछन ्। 

(६) प्राऻ ऩङ्चयषद्को फैठकभा फहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनछे य भत फयाफय बएभा फैठकभा 
अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणािमक भत ङ्छदनेछ। 

(७) प्राऻ ऩङ्चयषद्को फैठकको ङ्झनणिम ऩङ्चयषद्को सदस्म-सङ्ञचवरे प्रभाङ्ञणत गनेछ। 

(८)  प्राऻ ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयषद् आपैरे ङ्झनधाियण गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

प्रभङ्टख सॊयऺक, सॊयऺक, ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायी 
१४. प्रभङ्टख सॊयऺक: भङ्टख्मभन्री प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको प्रभङ्टख सॊयऺक हङ्टनेछ। 
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१५. सॊयऺक: साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्री प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको सॊयऺक हङ्टनेछ। 

१६. कङ्ट रऩङ्झत: (१) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानभा एक कङ्ट रऩङ्झत यहनेछ। 

(२) दपा ७ को उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभका सदस्महरू भध्मेफाट 
भङ्टख्मभन्रीरे कङ्ट रऩङ्झतको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनेछ। 

(३) कङ्ट रऩङ्झतरे प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको प्रभङ्टख प्रशासकीम ऩदाङ्झधकायीको रुऩभा सभेत काभ 
गनेछ। 

 

१७. कङ्ट रऩङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: मस ऐनभा अन्मर रेङ्ञखएका काभ, कतिव्म य अङ्झधकायका 
अङ्झतङ्चयक्त कङ्ट रऩङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) प्राऻ सबा तथा प्राऻ ऩङ्चयषद्रे गयेका ङ्झनणिम कामािन्वमन गने, गयाउने, 
(ख) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको वाङ्जषिक कामिक्रभ, फजेट, प्रङ्झतवेदन तथा अन्म प्रङ्झतवेदन 

तमाय गनि रगाउने, 
(ग) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको काभ, कायफाही तथा कभिचायी प्रशासनको साभान्म 

ङ्झनमन्रण गने, 
(घ) प्राऻ ऩङ्चयषद्को स्वीकृङ्झत ङ्झरई प्रऻा प्रङ्झतष्ठानका तपि फाट कयाय गने, 
(ङ) स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी सङ्घ सॊस्था एवभ ् सङ्घ तथा अन्म प्रदेशका प्रऻा 

प्रङ्झतष्ठानहरूसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आवश्मक 
सम्फन्ध कामभ गने, 

(च) प्राऻ सबा तथा प्राऻ ऩङ्चयषद्रे सभमसभमभा ङ्छदएका ङ्झनदेशन कामािन्वमन 
गने, 

(छ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ गने । 

१८. उऩकङ्ट रऩङ्झत: (१) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानभा एक उऩकङ्ट रऩङ्झत यहनछे।          

(२) दपा ७ को उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभका सदस्महरू भध्मेफाट 
भङ्टख्मभन्रीरे उऩकङ्ट रऩङ्झतको भनोनमन गनेछ। 

१९. उऩकङ्ट रऩङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: उऩकङ्ट रऩङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) प्राऻ सबा तथा प्राऻ ऩङ्चयषद्को उऩाध्मऺको रुऩभा काभ गने, 
(ख)  कङ्ट रऩङ्झतको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा प्राऻ सबा तथा प्राऻ ऩङ्चयषद्को अध्मऺता गने, 
(ग)  कङ्ट रऩङ्झतरे तोकेका अन्म काभ गने। 

२०. सदस्म-सङ्ञचव: प्राऻ सबा तथा प्राऻ ऩङ्चयषद्को सदस्म-सङ्ञचवको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२१. ऩाङ्चयश्रङ्झभक सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कङ्ट रऩङ्झत¸ उऩकङ्ट रऩङ्झत य सदस्म-सङ्ञचवको ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सेवाका 
शति य सङ्टङ्जवधा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(२) कङ्ट रऩङ्झत¸ उऩकङ्ट रऩङ्झत य सदस्म-सङ्ञचवरे प्रऻा प्रङ्झतष्ठानभा ऩूया सभम काभ गनेछन।् 

२२. ऩद ङ्चयक्त हङ्टन े अवस्था: देहामका अवस्थाभा ऩदाङ्झधकायी य सबाका सदस्मको ऩद ङ्चयक्त बएको 
भाङ्झननेछ्- 
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(क) ङ्झनजको ऩदावङ्झध सभाप्त बएभा, 
(ख) ङ्झनजरे याजीनाभा ङ्छदएभा, 
(ग) ङ्झनजको भानङ्झसक सन्तङ्टरन ठीक नबएभा, 
(घ) ङ्झनजरे नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखन े पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट सजाम 

ऩाएभा, 
(ङ) ङ्झनज दपा २३ फभोङ्ञजभ ऩदफाट हटेभा, वा 
(च) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा। 

२३. ऩदफाट हटाउन सक्न:े (१) ऩदाङ्झधकायी वा सबाका सदस्मरे मस ऐनको उद्देश्म फभोङ्ञजभ काभ 
नगयेको वा आफ्नो ऩद अनङ्टकूरको आचयण नगयेको वा इभान्दायीऩूविक कामि नगयेको वा ङ्झनजभा 
कामिऺ भताको अबाव बएको कायण देखाई सबाभा तत्कार कामभ यहेका कम्तीभा एक चौथाई 
सदस्मरे भङ्टख्मभन्री सभऺ ङ्झरङ्ञखत ङ्झनवेदन ङ्छदएभा भङ्टख्मभन्रीरे सबाका सदस्महरू भध्मेफाट एक 
छानङ्झफन सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छानङ्झफन सङ्झभङ्झतरे सो सम्फन्धभा छानङ्झफन गयी आफ्नो 
प्रङ्झतवेदन भङ्टख्मभन्री सभऺ ऩेश गनेछ य भङ्टख्मभन्रीरे त्मस्तो प्रङ्झतवेदन छरपरका राङ्झग सबा 
सभऺ याख्न ेव्मवस्था गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतवेदनका सम्फन्धभा सबाभा छरपर हङ्टॉदा 
सबाका फहङ्टभत सदस्मफाट ऩदाङ्झधकायी वा सबाका सदस्मरे मस ऐनको उद्देश्म फभोङ्ञजभ काभ 
नगयेको वा आफ्नो ऩद अनङ्टकूरको आचयण नगयेको वा इभान्दायीताऩूविक काभ नगयेको वा 
ङ्झनजभा कामिदऺताको अबाव बएको बनी ङ्झनणिम गयेभा भङ्टख्मभन्रीरे त्मस्तो ऩदाङ्झधकायी वा सबाका 
सदस्मराई ङ्झनजको ऩदफाट हटाउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩदाङ्झधकायी वा सबाका सदस्मराई ऩदफाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ 
ङ्झनजराई सपाइ ऩेश गने भनाङ्झसव भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभको कायफाही ऩूया नबएसम्भ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आयोऩ 
रागेको ऩदाङ्झधकायी वा सदस्मरे प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको कङ्ट नै ऩङ्झन काभ कायफाहीभा बाग ङ्झरन ऩाउन े
छैन। 

२४. कभिचायी: (१) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानभा तोङ्जकएको सङ्खख्माभा कभिचायी यहनेछन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका कभिचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त प्रदेश रोक सेवा आमोगको 
ङ्झसपाङ्चयसभा गङ्चयनेछ य सो नबएसम्भ प्रदेश सयकायरे खटाउन सक्नछे।  

 

ऩङ्चयच्छेद -५ 

कोष तथा रेखा ङ्झनमन्रण 

२५. प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको कोष: (१) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको आफ्नो एउटा छङ्ट टै्ट कोष यहनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभहरू यहनेछन ्:- 

(क) प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(ख) नेऩार सयकायफाट प्राप्त सहमोग यकभ,  

(ग) ङ्जवदेशी सयकाय वा सॊघसॊस्था वा व्मङ्ञक्तफाट प्राप्त सहमोग यकभ, 
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(घ) सङ्घ, सॊस्था वा व्मङ्ञक्त वा दानदातव्मफाट प्राप्त यकभ,  

(ङ) प्रङ्झतष्ठानरे आफ्नो कामि सम्ऩादन गयी आजिन गयेको यकभ, य 

(च) अन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त यकभ। 

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ ङ्जवदेशी सयकाय, सॊघसॊस्था वा व्मङ्ञक्तफाट 
सहमोग प्राप्त गनङ्टि अङ्ञघ प्रऻा प्रङ्झतष्ठानरे प्रदेश सयकाय भापि त नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) कोषको यकभ प्रऻा प्रङ्झतष्ठानरे तोकेको फैङ्कभा खाता खोरी जम्भा गनङ्टि ऩनेछ। 

(५) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको कोष य खाताको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको सफै खचि उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषफाट ब्महोङ्चयनेछ। 

२६. रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको आमव्ममको रेखा प्रदेश सयकायरे अऩनाएको रेखा 
प्रणारी फभोङ्ञजभ याङ्ञखनछे। 

(२) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको रेखाको अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकको कामािरमफाट 
हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–६ 

ङ्जवङ्जवध 

२७. भानाथि प्राऻ तथा आजीवन सदस्मता: (१) बाषा, साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट मकरा वा 
सङ्गीतको ङ्जवकासभा ङ्जवङ्ञशष्ट मोगदान ऩङ्टर् माएका याङ्जष्डम एवॊ अन्तयािङ्जष्डम ऺेरभा गण्डकी प्रदेशको 
गौयव फढाउने स्वदेशी वा ङ्जवदेशी व्मङ्ञक्तराई प्राऻ सबारे प्राऻ ऩङ्चयषद्को ङ्झसपाङ्चयसभा प्रऻा 
प्रङ्झतष्ठानको भानाथि प्राऻ सदस्मता प्रदान गनि सक्नछे। 

(२) बाषा, साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट मकरा वा सङ्गीत सम्फन्धी ङ्जवषमभा ङ्जवङ्ञशष्ट 
मोगदान ऩङ्टर् माउने नेऩारी नागङ्चयकराई सबारे प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको आजीवन सदस्मता प्रदान गनि 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ भानाथि प्राऻ सदस्मता तथा आजीवन सदस्मता प्रदान 
गने आधाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(४) प्रऻा प्रङ्झतष्ठानका आजीवन सदस्मरे ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने छैनन।् ङ्झनजहरूरे ऩाउन े
फैठक बत्ता रगामतका अन्म सेवा सङ्टङ्जवधा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(५) सबारे भानाथि प्राऻ सदस्म य आजीवन सदस्मराई तोङ्जकएको अवस्थाभा 
सदस्मताफाट हटाउन सक्नछे। 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभका भानाथि प्राऻ सदस्म य आजीवन सदस्मराई प्राऻ सबाभा 
भतदानको अङ्झधकाय हङ्टने छैन। 

२८. सम्भान तथा ऩङ्टयस्काय प्रदान गनि सक्न:े प्राऻ सबारे बाषा, साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, नाट मकरा 
वा सङ्गीत सम्फन्धी ङ्जवषमभा उल्रेखनीम मोगदान ऩङ्टर् माउने व्मङ्ञक्तराई सम्भान तथा ऩङ्टयस्काय 
प्रदान गनि सक्नेछ। 

२९. प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टि ऩने: प्रऻा प्रङ्झतष्ठानरे प्रत्मेक वषि आपूरे गयेको काभ कायफाहीको वाङ्जषिक 
प्रङ्झतवेदन प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ । 
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३०. शऩथ: आफ्नो कामिबाय सम्हाल्नङ्ट अङ्ञघ कङ्ट रऩङ्झतरे भङ्टख्मभन्री सभऺ य उऩकङ्ट रऩङ्झत, प्राऻ सबाका 
सदस्म य प्राऻ सबाका सदस्म-सङ्ञचवरे कङ्ट रऩङ्झत सभऺ अनङ्टसूची फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा शऩथ ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

३१. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन : (१) प्राऻ सबारे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे आवश्मकता अनङ्टसाय केही 
अङ्झधकाय प्राऻ ऩङ्चयषद्राई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

(२) प्राऻ ऩङ्चयषद्रे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे आवश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय 
कङ्ट रऩङ्झत वा प्राऻ सबाको सदस्म-सङ्ञचवराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

(३) कङ्ट रऩङ्झतरे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे आवश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय प्राऻ 
सबाको सदस्म-सङ्ञचवराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

३२. सम्ऩकि  भन्रारम : प्रऻा प्रङ्झतष्ठानरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकि  याख्दा साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्रारमभापि त याख्नङ्ट ऩनेछ । 

३३. ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय : मस ऐनको उद्देश्म कामािन्वमन गनि प्रदेश सयकायरे प्रऻा प्रङ्झतष्ठानसॉग 
ऩयाभशि गयी आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ।  
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अनङ्टसूची  

(दपा ३० सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
शऩथ 

भ ............................................. देश य जनताप्रङ्झत ऩूणि फपादाय यही सत्मङ्झनष्ठाऩूविक प्रङ्झतऻा गछङ्ट ि/ 
ईश्वय/ देश य जनताको नाभभा शऩथ ङ्झरन्छङ्ट ङ्जक नेऩारको याजकीम सत्ता य साविबौभसत्ता नेऩारी जनताभा 
ङ्झनङ्जहत यहेको नेऩारको सॊङ्जवधानप्रङ्झत ऩूणि फपादाय यही गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठानको ................... ऩदको 
काभकाज प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही, कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, कसैप्रङ्झत ऩूवािग्रह वा खयाफ 
बावना नङ्झरई, इभानदायीसाथ गनेछङ्ट य आफ्नो कतिव्म ऩारनाको ङ्झसरङ्झसराभा आपूराई जानकायी बएको 
कङ्ट या भ ऩदभा फहार यहॉदा वा नयहॉदा जङ्टनसङ्टकै अवस्थाभा ऩङ्झन प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना गदाि फाहेक अरु 
अवस्थाभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभफाट ऩङ्झन प्रकट वा सॊकेत गने छैन। 

 

ङ्झभङ्झत्        नाभ् 
      ऩद् 
      सही् 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


