
 

 

प्रदेश राजपत्र 

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
खण्ड६)जनकपरुधाम,नेपाल, भदौ १० गते,207९साल(अततररक्ताङ्क१० 

भाग २ 
मधेश प्रदेश सरकार  

सामाशजक विकास मन्त्त्रालय  
मधेश प्रज्ञा प्रततष्ठान (स्थापना तथा कायय सञ्चालन) आदेश, २०७९  

 

प्रस्तािना : मधेश प्रदेशको सबै भाषा, सावित्य, लतलत कला, सङ्गीत तथा 
संस्कृततको अध्ययन, अनसुन्त्धान गरी संरक्षण, सम्िधयन  गनय मधेश प्रदेश 
सरकारले देिायको आदेश जारी गरेको छ । 
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१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस आदेशको नाम “मधेश प्रज्ञा प्रततष्ठान 
(स्थापना तथा कायय सञ्चालन) आदेश, २०७९” रिेको छ । 

 (२) यो प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको तमतत बाट लागू 
िनुेछ। 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस आदेशमा, 
(क) “प्रततष्ठान” भन्नाले  मधेश प्रज्ञा प्रततष्ठान सम्झन ुपछय। 

(ख) “सतमतत” भन्नाले प्रततष्ठानको सञ्चालक सतमतत सम्झन ुपछय । 

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले सञ्चालक सतमततको अध्यक्ष सम्झन ुपछय । 

(घ) “सदस्य” भन्नाले सञ्चालक सतमततको सदस्य सम्झन ुपछय । 

३. प्रततष्ठानको स्थापना: (१) मधेश प्रदेशका सबै भाषा, सावित्य, संस्कृतत, 

लतलतकला, नाट्यकला, सङ्गीत आददको अध्ययन अनसुन्त्धान गरी 
संरक्षण, सम्िधयन र विकास गनय प्रदेश सरकारले मधेश प्रज्ञा प्रततष्ठानको 
स्थापना गरेको छ। 

   (२) प्रततष्ठानको केन्त्रीय कायायलय जनकपरुमा रिनेछ ।  

४. प्रततष्ठान स्िशातसत संस्था िनु:े(१) प्रततष्ठान अवितछन्न उत्तरातधकारिाला 
एक स्िशातसत र सङ्गदित संस्था िनुेछ।  

(२) प्रततष्ठानको सबै काम, काययिािीको लातग आफ्नो छुटै्ट 
छाप र प्रततक शिन्त्ि (लोगो) िनुेछ । 

(३) प्रततष्ठानले व्यशक्त सरि िल-अिल सम्पतत प्राप्त गनय, 
उपभोग गनय, बेिविखन गनय िा अन्त्य कुनै वकतसमले व्यिस्था गनय 
सक्नेछ । तर प्रततष्ठानले अिल सम्पत्ती बेिविखन गदाय प्रदेश 
सरकारको स्िीकृतत तलनपुने छ । 
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(४) प्रततष्ठानले व्यशक्त सरि आफ्नो नामबाट नातलस 
उजरु गनय र प्रततष्ठान उपर पतन सोिी नामबाट नातलस उजरु लाग्न 
सक्नेछ । 

(५) प्रततष्ठानले व्यशक्त सरि करार गनय र करार 
िमोशजमको अतधकार प्रयोग गनय तथा दावयत्ि तनिायि गनय सक्ने छ । 

५. प्रततष्ठानको काम, कतयव्य र अतधकार: यस आदेशमा अन्त्यत्र उल्लेशखत 

काम, कतयव्य, अतधकारको अततररक्त प्रततष्ठानको काम, कतयव्य र 
अतधकार देिाय अनसुार िनुछे;- 

(क) भाषा, सावित्य, कला, संस्कृतत सम्बन्त्धी आिश्यक 
नीतत तजुयमाको लातग प्रदेश सरकारलाई राय 
परामशय प्रदान गने । 

(ख) प्रदेश तभत्रका सबै भाषा, सावित्य, लतलत कला, 
नाट्यकला, सङ्गीत, परुातत्ि, संस्कृतीको संरक्षण,  

सम्बधयन र विकास गने । 

(ग) भाषा, सावित्य, सङ्गीत, कला र संस्कृतीको अध्ययन, 

अनसुन्त्धान गरी उपयोगी ग्रन्त्थिरु प्रकाशन गने, 

गराउने । 

(घ) प्रदेश तभत्रका भाषािरुको कृतत विदेशी भाषािरुमा 
अनिुाद गराउने र विदेशी भाषािरुको कृतत प्रदेश 
तभत्रको भाषामा अनिुाद गरी प्रकाशन गने गराउन।े 

(ङ) भाषा, सावित्य, संस्कृतत, लतलतकला, नाट्यकला, सङ्गीत 
सम्िन्त्धी विषयमा प्रादेशशक, राविय, अन्त्तरायविय गोष्ठी, 
सम्मेलन, मिोत्सि, प्रदशयनी, प्रततयोतगतािरुको 
आयोजना गने, गराउने । 
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(ि) भाषा, सावित्य, संस्कृतत, लतलतकला, नाट्यकला, सङ्गीत 
सम्िन्त्धी विषयमा प्रादेशशक, राविय, अन्त्तरायविय गोष्ठी, 
सम्मेलन, मिोत्सि, प्रदशयनी, प्रततयोतगतािरुमा भाग 
तलने ।  

(छ) भाषा,  सावित्य, संस्कृतत, लतलतकला, नाट्यकला, सङ्गीत 
सम्िन्त्धी विषयमा प्रादेशशक, राविय र अन्त्तरायविय संघ 

संस्थािरुसँग प्रितलत काननु बमोशजम सम्बन्त्ध 
कायम गरी पारस्पररक सियोगको आदान प्रदान 
गने। 

(ज) भाषा, सावित्य, संस्कृतत, कला के्षत्रमा उल्लेखनीय 
योगदान ददने व्यशक्तिरुलाई सम्मान, परुस्कारको 
व्यिस्था गने र नि प्रततभािरुको खोजी गरी जगेनाय 
गने, प्रोत्सावित गने र विकास गने । 

(झ) प्रदेशका सबै जात जाततका भाषा, तलवप, लोक सावित्य, 
लोक नतृ्य, लोक सङ्गीत, मौतलक संस्कृतत र 
पवििानको खोजी गने, संग्रि गने, अनसुन्त्धान गने, 

अतभलेखीकरण गने, श्रव्यदृष्य सामग्री तयार गने,  

संरक्षण र सम्िधयन गने । 

(ञ) प्रदेशका लोपोन्त्मखु भाषािरुको शब्दकोष तथा 
व्याकरण तयार गने । 

(ट) प्रदेश तभत्रका सावित्यकार, कलाकार, 
सङ्गीतकारिरुको िशृत्त विकासमा सियोग पयुायउन े
काययक्रमिरु तजुयमा गरी कायायन्त्ियन गने ।  
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(ि) प्रदेशका सबै भाषा, सावित्य, संस्कृतत, कला र 
परुातत्िको विषयमा अध्ययन, अनसुन्त्धानको लातग 
विद्धतिृततको व्यिस्था गने । 

(ड) प्रदेशतभत्रका भाषा, सावित्य, कला, संस्कृततको 
मौतलकता र विशशष्टतालाइ राविय तथा अन्त्तरायविय 
क्षेत्रमा प्रिार प्रसार गने ।  

(ढ) यो आदेशको उदेश्य पूरा गनय अन्त्य आिश्यक कायय 
गने गराउने ।  

६. सञ्चालक सतमततिः (१) प्रततष्ठान सञ्चालनको लातग देिाय बमोशजमको 
पदातधकारीिरु भएको सञ्चालक सतमतत रिनेछ:- 

(क)  भाषा, सावित्य, कला  एिं संस्कृतत के्षत्रमा कृततिरु 
सजृना गरेका कम्तीमा २० िषय देशख अनिरत 
वक्रयाशशल रिेका ख्यातत प्राप्त व्यशक्त मध्येबाट 
सामाशजक विकास  मन्त्त्रीको  तसफाररसमा 
मखु्यमन्त्त्रीबाट मनोतनत-        अध्यक्ष 

(ख) भाषा, सावित्य, कला, संस्कृतत के्षत्रमा उल्लेखनीय 
योगदान गरेका व्यशक्तिरु मध्ये सामाशजक विकास 

मन्त्त्रीको तसफाररसमा मखु्यमन्त्त्रीबाट मनोतनत 
कशम्तमा एक जना मविला सवित ४ जना-  सदस्य 

(ग)  प्रततष्ठानको काययकारी प्रमखु -   सशिि 

७. सञ्चालक सतमततको बैिकिः (१) सतमततको बैिक आिश्यकता अनसुार 
बस्नेछ । 

      (२)  सतमततको बैिक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । 
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    (३) सतमततको कुल सदस्य संख्याको पिास प्रततशत भन्त्दा 
बढी सदस्य उपशस्थत भएमा  सतमततको बैिकको लातग गणपरुक संख्या 
पगेुको मातननेछ । 

तर पविलो पटक गणपरुक संख्या नपगुी बैिक बस्न नसकेमा 
दोश्रो पटक कुल सदस्य संख्याको एक ततिाई संख्या उपशस्थत भएमा 
पतन बैिकको लातग गणपरुक संख्या पगेुको मातननेछ। 

(४) सतमततको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ । 

(५)  सतमततको बैिकमा बिमुतको राय मान्त्य िनुेछ र मत 
बराबर भएमा अध्यक्षता गनेले तनणाययक मत समेत ददनछे । 

(६)  सतमततले आिश्यकता अनसुार बढीमा ३ जनासम्म 
भाषा, सावित्य, संस्कृतत, कला के्षत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका  
व्यशक्तिरुलाई विज्ञको रुपमा आमशन्त्त्रत गनय सक्नेछ । 

(७)  सतमततको बैिक सम्बन्त्धी अन्त्य काययवितध  सतमतत 
आफैले तनधायरण गनेछ । 

८. अध्यक्ष तथा सदस्य सम्बन्त्धी व्यिस्था: (१) अध्यक्ष तथा सदस्यिरु 
प्रततष्ठानमा पूणयकालीन समय कामकाज गने पदातधकारी िनुेछन ्। 

  (२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदाितध ५ िषयको िनुेछ । 

  (३) अध्यक्षको सेिा सवुिधा प्रदेश प्रमखु सशिि सरि 
िनुेछ। 

    (४) सदस्यको सवुिधा प्रदेश सशिि सरि िनुेछ । 

९.  अध्यक्षको काम, कतयव्य र आतधकार:अध्यक्षको काम, कतयव्य र 
आतधकार देिाय बमोशजम िनुेछ;- 

(क)  प्रततष्ठानको दैतनक प्रशासन संिालन गने , 
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(ख)  प्रततष्ठानिाट स्िीकृत योजना तथा काययक्रमिरुको 
कायायन्त्ियन गने, गराउन े

(ग)  प्रततष्ठानको िावषयक काययक्रम तथा बजेट तयार 
गरी सतमतत समक्ष पेश गने, 

(घ)  प्रगतत वििरण प्रत्येक बैिकमा प्रस्ततु गने, 
(ङ)  िावषयक प्रगतत वििरण प्रदेश सरकार समक्ष पेश 

गने, 
(ि)  प्रततष्ठानको तनणयय एिम ् तनदेशनिरु काययन्त्ियन 

गने गराउने, 
(छ)  प्रततष्ठानको कामकारिािीको सम्बन्त्धमा वितभन्न 

तनकाय संग समन्त्िय गने,  

(ज)  प्रततष्ठानको काम कतयव्य र अतधकारको 
कायायन्त्ियन गने गराउने । 

१०. कमयिारी सम्बन्त्धी व्यिस्था:(१) प्रदेश सरकारले आिश्यकता अनसुार 

प्रदेश तनजामती सेिाका कमयिारीिरुलाई प्रततष्ठानमा कामकाज गनय 
खटाउन सक्नछे । 

(२) खवटएका कमयिारीिरु मध्ये िररष्ठ कमयिारीलाइ 
सतमततले प्रशासन प्रमखुको शजम्मेिारी तोक्ने छ । 

११. प्रततष्ठानको कोष: (१) प्रततष्ठानको नाममा एउटा छुटै कोष रिनेछ। 

(२) प्रततष्ठानको नामिाट गररने सम्पूणय खिय उपदफा (१) 
बमोशजमको कोषिाट व्यिोररने छ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देिाय बमोशजमको 
रकम रिनेछ;- 
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(क)  संघीय िा प्रदेश सरकारिाट प्राप्त 
अनदुान रकम, 

(ख)  विदेशी संघ संस्था, व्यशक्त िा 
अन्त्तरराविय संघ संस्था िा कुनै व्यशक्तिाट 
प्रितलत काननु अनसुार प्राप्त रकम, 

(ग) परामशय सेिा एिम ् अनसुन्त्धान कायय गरे 
िापत प्राप्त रकम, 

(घ) अन्त्य श्रोतिाट प्राप्त रकम । 

(४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोशजम विदेशी सरकार, संघ 
संस्था, िा व्यशक्त िा अन्त्तरायविय संघ संस्था िा कुन ैव्यशक्तिाट रकम 
प्राप्त गनुय अशघ प्रततष्ठानले प्रितलत काननु अनसुार पूिय शस्िकृती तलन ु
पनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा प्राप्त िनुे रकम प्रदेश 
लेखा तनयन्त्त्रक कायायलयको विविध खातामा जम्मा गररनछे । 

(६) प्रततष्ठानको कोषको संिालन प्रसाशन शाखा प्रमखु र लेखा 
प्रमखुको संयकु्त दस्तखतिाट िनुेछ । 

१२. लेखा तथा लेखा परीक्षण: (१) प्रततष्ठानले संघीय सरकार िा प्रदेश 
सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली अिलम्बन गनेछ । 

 (२) प्रततष्ठानमा तोवकए बमोशजम आन्त्तररक तनयन्त्त्रण प्रणाली 
कायम गनुय पनेछ । 

   (३) प्रततष्ठानको अशन्त्तम लेखा परीक्षण, मिालेखा परीक्षक िा 
तनजले तोकेको लेखा परीक्षकिाट िनुेछ । 

(४) प्रदेश सरकारले िािेमा जनुसकैु बखत प्रततष्ठानको विसाि 
वकताब जाँच्न िा जाँि गराउन सक्ने छ। 



   खण्ड६)अततररक्ताङ्क 10 प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७९।०५।१० 

9 
 

(५) आय-व्ययको वििरण िौमातसक रुपमा प्रदेश लेखा 
तनयन्त्त्रक कायायलयमा पेश गनुय पनेछ।  

१३. कोषको रकम खिय गने: (१) प्रततष्ठानले संघीय सरकार िा प्रदेश 
सरकारिाट जनु कामको लातग रकम प्राप्त गरेको िो, सोिी काममा 
मात्र  खिय गनुयपने छ । 

(२) उपदफा (१) बािेकको कोषको रकम कायायलय 
संिालनमा खिय गनय सवकने छैन । 

१४. विशषे सतमतत गिन गनय सक्ने: (१) प्रततष्ठानले आफ्नो काममा 
सियोग परु् याउन आिश्यकता अनसुार वितभन्न सतमतत गिन गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोशजम गदित सतमततको काम, कतयव्य, 
अतधकार, काययवितध िा सवुिधा प्रततष्ठानले गिन गदायका बखत तोवकददए 
बमोशजम िनुेछ । 

१५. बैिक भत्ता: प्रततष्ठानका सदस्यिरुले प्रितलत काननु बमोशजमको बैिक 
भत्ता पाउने छन ्। 

१६.आतधकार प्रत्यायोजन: (१) आफुलाई प्राप्त आतधकार मध्ये आिश्यकता 
अनसुार केवि अतधकार कुन ै अतधकृत कमयिारीलाई प्रत्यायोजन गनय 
सक्नेछ । 

(२) प्रशासन प्रमखुले आफुलाई प्राप्त अतधकार मध्य े
आिश्यकता अनसुार केवि अतधकार कुनै कमयिारीलाई प्रत्यायोजन गनय 
सक्नेछ । 

१७. िावषयक प्रततिेदन पेश गनुयपने: (१) प्रततष्ठानले प्रत्येक िषय आफूले 
गरेको काम कारिािीको वििरण उल्लेख गरी आतथयक िषय समाप्त 
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भएको तमततले तीन मविना तभतै्र िावषयक प्रततिदेन तयार गरी प्रदेश 
सरकार समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

१८. प्रदेश सरकारसँग सम्पकय :  प्रततष्ठानले प्रदेश सरकारसँग सम्पकय  राख्दा 
सामाशजक विकास मन्त्त्रालय माफय त राख्न ुपनेछ । 

१९. तनदेशन ददन सक्न:े प्रदेश सरकारले प्रततष्ठानलाई आिश्यक तनदेशन 
ददन सक्नेछ र यसरी ददइएको तनदेशन पालना गनुय प्रततष्ठानको कतयव्य 
िनुेछ । 

२०. तनयम बनाउन े अतधकार:(१) यस आदेशको कायायन्त्ियनको लातग 

प्रततष्ठानले आिश्यक तनयम बनाउन सक्नछे । 

   (२) उपदफा(१) बमोशजम बनाईएको तनयम प्रदेश 
सरकारिाट स्िीकृत भए पतछ लाग ुिनुेछ । 

स्िीकृत तमततिः२०७९।०५।१०  

                                             आज्ञाले, 
डा. मशुक्त नारायण साि  

                                             तनतमत्त प्रदेश सशिि 

 

 

 

 

 

कानून,न्त्याय तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय,मधेश प्रदेश बाट प्रकाशशत 

       १० 
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