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प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली 
िथा चउरहरू भाडामा लगाउनेसम्बन्धी कायशववतध - २०७६ 

 

प्रस्िावना 
 प्रतिष् ठानको उद्देययअनरुूप प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरूको 
व्यवस्थापन गरी प्रतिष् ठानको आतथशक पक्ष सबल बनाउन वाञ्छनीय देम्खएकाले प्रतिष् ठानको प्रके्षालय (Auditorium), 

लेखनाथ प्रवचन कक्ष, पाररजाि प्रवचन कक्ष, पसु्िकालय सभा कक्ष, भानभुक् ि प्रदर्शनी कक्ष,  डबली (Amphitheater) 
र खलुा चउरहरूको सममु्चि व्यवस्थापन िथा सञ् चालन गनश आवययक भएकाले नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठान, आतथशक 
प्रर्ासनसम्बन्धी तनयमावली-२०६७ को पररच्छेद १६ को तनयम ८८ ले िदएको अतधकार प्रयोग गरी नेपाल प्रज्ञा-
प्रतिष् ठान, प्राज्ञ पररषद्ले प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू भाडामा 
लगाउनसेम्बन्धी कायशववतध - २०७६ बनाई लाग ुगरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्म्भक 

१. सङ\म्क्षप् ि नाम र प्रारम्भ 

क. यस कायशववतधको नाम प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू भाडामा 
लगाउनसेम्बन्धी कायशववतध - २०७६ रहने छ । 

ख. यो कायशववतध नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठान, प्राज्ञ पररषद् ले स्वीकि ि गरेको तमतिदेम्ख लाग ुहनु ेछ । 

२. पररभाषा 
क. प्रतिष् ठान भन् नाले नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानलाई बझुाउने छ । 

ख. प्रके्षालय भन् नाले नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको स्वातमत्वमा रहेको  बाककोनीसवहिको मखु्य हल बमु्झने छ । 

ग. लेखनाथ  प्रवचन कक्ष भन् नाले प्रतिष् ठान अन्िगशि रहेको मूल भवनको पवहलो िलाको पम्य चमपविको 
हललाई जनाउन ेछ । 

घ. पाररजाि प्रवचन कक्ष भन् नाले प्रतिष् ठानअन्िगशि रहेको मूल भवनको दोस्रो िलाको पम्य चमपविको हललाई 
जनाउने छ । 

ङ. भानभुक् ि प्रदर्शनी कक्ष भन् नाले प्रतिष् ठान अन्िगशि रहेको मूल भवनको पवहलो िलाको दम्क्षणपविको खाली 
भागलाई जनाउने छ । 

च. सभा कक्ष भन् नाले नवतनतमशि प्रज्ञा पसु्िकालय भवनमा रहेको पसु्िकालय सभा कक्षलाई जनाउने छ । 

छ. चउर भन् नाले प्रतिष् ठानको प्रागणमणमा रहेको पछातडपविका खाली स्थानहरूलाई जनाउन ेछ । 

ज. डबली भन् नाले प्रतिष् ठानको मूल भवनको पूवशदम्क्षण मोहडामा रहेको खलुा मञ् च (Amphitheater) भन् ने 
जनाउँछ । 
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झ. भाडा रकम भन् नाले प्रतिष् ठानको प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू 
भाडामा तलएबापि प्रतिष् ठानलाई िोवकएबमोम्जम बझुाउनपुने रकमलाई जनाउने छ । 

ञ. धरौटी रकम भन् नाले प्रतिष् ठानको प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू 
भाडामा तलँदा भाडा रकमसँगै सम्भाववि हातननोक्सानीको क्षतिपूतिशको प्रयोजनका लातग आयोजकहरूद्वारा 
प्रतिष् ठानको धरौटी खािामा जम्मा गररएको रकम भन् न ेसम्झनपुदशछ । 

ट. आयोजक भन् नाले कायशक्रम सञ् चालन गनश जनुसकैु हलहरू भाडामा तलने व्यम्क् ि वा स्स्थालाई 

जनाउने छ । 

ठ. आधा िदन भन् नाले हल खोकने समयदेम्ख ६ घण् टाको समयलाई जनाउने छ । 

ड. पूरा िदन भन् नाले हल खोकन ेसमयदेम्ख १० घण् टाको समयलाई जनाउने छ । 

ढ. एक सो कायशक्रम भन् नाले एउटै कायशक्रम र उक् ि कायशक्रमको प्रयोजनका लातग उपम्स्थि दर्शक सहभागी 
भई सञ् चालन हनुे कायशक्रमलाई जनाउने छ । 

पररच्छेद-२ 

प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरूको सञ् चालन, भाडा दर िथा धरौटी 
रकम 

 

नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानबाट भाडामा िदेने प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा 
चउरहरूको सञ् चालन समय र तिनको भाडादर तनम्नानसुार हनुे छ : 

१. नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू तबहान ८ 
बजेदेम्ख रािी ९ बजेसम्म मार भाडामा िदेन ेछ । 

२. प्रके्षालय (Auditorium hall) 


 

क. भाडा दर (एक सो कायशक्रमको) 
अ. ६ घण् टासम्मको     रु. १ लाख 

आ. १० घण् टासम्मको     रु. १ लाख २० हजार 

े. सावशजतनक तबदाको िदन (६ घण् टासम्म)   रु. १ लाख १० हजार 

ई. सावशजतनक तबदाको िदन (१० घण् टासम्म)  रु. १ लाख ३० हजार 
(जनुसकैु िदनमा ६ घण् टाको लातग प्रके्षालय आरक्षण गरेको अवस्थामा कायशक्रम  
६ घण् टाभन्दा बढी १ घण् टासम्म समय लम्म्बन गएमा रु. ६,०००/- (छ हजार मार) 
थप भाडा लाग् ने छ िर १ घण् टाभन्दा पतन बढी समय लम्म्बन गएमा १० घण् टा बराबरकै 
हनेु गरी थप रु. २०,०००/- (तबस हजार मार) भाडा लाग्ने छ । त्यस्िै १० घण् टाको  
लातग प्रके्षालय आरक्षण गरेको अवस्थामा कायशक्रम समय १० घण् टाभन्दा बढी लम्म्बन गएमा  
प्रतिघण् टा रु. ६,०००/- (छ हजार मार) का दरले थप भाडा लाग्ने छ । िर रािी ९ बजेभन्दा  
पतछको हकमा प्रति घण् टा रु. १२,०००/- (बाह्र हजार मार) थप भाडा लाग् ने छ । प्रस्िाववि  

                                                           
 ससट क्षमता : १३२३ 

   िाल्कोनी : ४९० 

   मुख्य हल : ८३३ 
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कायशक्रमभन्दा पछातडको समयका लातग अकै पक्षले प्रके्षालय आरक्षण गरेको अवस्थामा भने पवहलो  
पक्षको कायशक्रमका लातग समय थप्न सवकने छैन । 

 

उ. अतगकलो िदनमा प्राभ्यास वा साजसज्जा गने भए प्रतिघण् टा रु. ६ हजार िर रािी ९ बजेपतछ  

(उक् ि िदन हल खाली भएको अवस्थामा मार) प्रतिघण् टा रु. १२ हजारका दरले भाडा लाग् ने 
छ  

ख. भाडा रकम  

उम्कलम्खि भाडा रकमहरू नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको बैङ्क अफ काठमाडौ F, कमलादीमा रहेको नेपाल प्रज्ञा-
प्रतिष् ठानको कल खािा न्. ०६०००००६१६४४ मा जम्मा गरी एक प्रति भौचर प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको हल 
आरक्षण र्ाखामा बझुाउनपुने छ । 

ग. धरौटी रकम 

प्रके्षालयमा हनुे जनुसकैु कायशक्रमको लातग पतन रु. ३५,०००/- (पै Fतिस हजार मार) धरौटीबापि नेपाल 
प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको बैङ्क अफ काठमाडौ F, कमलादीमा रहेको ने.प्र.प्र. को चकिी खािा न्. ०१००००००२८६९ 
मा जम्मा गरी एक प्रति भौचर कायशक्रम हनुे िदनभन्दा कम्िीमा पतन दईु िदन अतग नै प्रतिष् ठानको हल 
आरक्षण र्ाखामा बझुाउनपुने छ । कायशक्रम अवतधमा आयोजकका िफश बाट कुनै हातननोक्सानी भएमा वा 
िोवकएको समयभन्दा बढी समय कायशक्रम सञ् चालन भएमा उक् ि धरौटी रकमबाट हातननोक्सानी िथा बढी 
समय प्रयोग गरेबापिको रकम असलु उपर गररने छ । 
 

३. लेखनाथ प्रवचन कक्ष  / पाररजाि प्रवचन कक्ष  / भानभुक् ि प्रदर्शनी कक्ष  

अ. ६ घण् टासम्मको     रु. ८,०००/- 
(६ घण् टाभन्दा बढी १ घण् टा कायशक्रम लम्म्बन गएमा प्रतिघण् टा 
रु. १,५००/- (एक हजार पाचँ सय मार) थप भाडा लाग्ने छ िर १  
घण् टाभन्दा पतन बढी समय लम्म्बन गएमा १० घण् टा बराबरकै हनेु गरी  
रु. ३,०००/- (िीन हजार मार) थप भाडा लाग्ने छ ।) 

 

आ. १० घण् टासम्मको     रु. ११,०००/- 
(१० घण् टाभन्दा बढी कायशक्रम समय लम्म्बन गएमा प्रति घण् टा रु.१,५००/-  
(एक हजार पाचँ सय मार) का दरले थप भाडा लाग् ने छ ।) 

 
 

४. पसु्िकालय सभा कक्ष  

अ. ६ घण् टासम्मको     रु. १२,०००/- 
आ. १० घण् टासम्मको     रु. १५,०००/- 
(कायशक्रम समय लम्म्बन गएमा बुदँा न्. ३ को क्रमर्ः (अ) र (आ) अनसुारकै हनेु छ।)  

५. डबली  

प्रतििदन भाडा      रु. ५,०००/- 

                                                           


 ससट क्षमता : १५० 

 ससट क्षमता : १५० 

 खुला ठाउँ भएकाले प्रदर्शनीका लागि मात्र 


 मूल भिनको उत्तरपट्टि रहेको पुस्तकालय भिनको दोस्रो तला (ससट क्षमता : २५०) 

 मूल भिनको पूिशदक्षक्षण मोहडामा रहेको खुला मञ् च (ससट क्षमता : ४००) 
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६. चउर  

प्रति चउर (Open yard)      रु. १०,०००/- प्रतििदन  
(कुनै पतन कायशक्रमको लातग प्रके्षालय वा अन्य प्रवचन कक्षहरू र सभा 
कक्ष भाडामा तलएका अवस्थामा मार चउर भाडामा िदेने छ ।) 

नोट :  प्रके्षालय बाहेक अन्य कक्षहरूमा कायशक्रम गने आयोजकका लातग खाजा खवुाउने स्थान प्रज्ञा-प्रतिष् ठानले उपलध ध गराउने छ ।  

७. भाडा रकम 

उम्कलम्खि भाडा रकमहरू नपेाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानका नाममा बैङ्क अफ काठमाडौ F, कमलादीमा रहेको नेपाल प्रज्ञा-
प्रतिष् ठानको कल खािा न्. ०६०००००६१६४४ मा जम्मा गरी एक प्रति भौचर प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको हल आरक्षण 
र्ाखामा बझुाउनपुने छ । 

८. धरौटी रकम 

मातथ उम्कलम्खि न्. ३ देम्ख ५ सम्मका कक्षहरूमध्ये जनुसकैु कक्ष भाडामा तलँदा पतन रु. ३,०००/-  
(िीन हजार मार) धरौटीबापि नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको बैङ्क अफ काठमाडौ F, कमलादीमा रहेको ने.प्र.प्र. को चकिी 
खािा न्. ०१००००००२८६९ मा जम्मा गरी एक प्रति भौचर कायशक्रम हनुे िदनको कम्िीमा पतन दईु िदन 
अतग प्रतिष् ठानको हल आरक्षण र्ाखामा बझुाउनपुने छ । कायशक्रम अवतधमा आयोजकका िफश बाट कुनै 
हातननोक्सानी भएमा वा िोवकएको समयभन्दा बढी समय कायशक्रम सञ् चालन भएमा उक् ि धरौटी रकमबाट 
हातननोक्सानी िथा बढी समय प्रयोग गरेबापिको रकम असलु उपर गररने छ िर सावहम्त्यक कायशक्रमका लातग 
धरौटी राख् नपुने छैन । 

 

पररच्छेद-३ 

प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू भाडामा तलन ेिररका 
 नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानका प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू भाडामा तलँदा 
िपतसलअनसुारका कायशववतध पूरा गनुशपने छ : 

१. कायशक्रम आयोजकले प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू भाडामा तलँदा 
कुन हल कुन तमतिका लातग कति बजेदेम्ख कति बजेसम्म आवययक परेको हो, सो उकलेख गरी अनलाेन 
वा े-बवुकङमाफश ि हल बवुकङ गनुशपने छ । 

२. अनलाेन वा े-बवुकङ गनश आयोजकलाई प्राववतधक असवुवधा आेपरेका खण् डमा प्रतिष् ठानका कमशचारीले 
सहयोग गनेछन ्। 

३. अनलाेन बवुकङ गरेको तमतिले सावशजतनक तबदा बाहेक ५ िदनतभर नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको बैङ्क अफ 
काठमाडौ Fमा रहेको कल एकाउन् ट ०६०००००६१६४४ मा भाडाबापिको रकम र कायशक्रम सरुु हनुे 
िदनको २ िदन अतगसम्म सोही बैङ्कमा रहेको चकिी खािा न्. ०१००००००२८६९ मा धरौटीबापिको 
रकम स्लग्न गरी अनसूुची १ अनसुारको प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा 
चउरहरू आरक्षण गने दरखास्ि फारामका साथ प्रतिष् ठानको हल आरक्षण र्ाखामा बझुाई अनसूुची २ 
अनसुारको स्वीकि ति पर तलेसक्नपुने छ । अनसूुची २ अनसुारको स्वीकि ति पर तलेसकेपतछ िोवकएको 
समयभन्दा बढी समय हल प्रयोग गनुशपने भएमा आयोजकले तनयमानसुारको रकम जम्मा गरेको बैङ्क 

                                                           
 Open Yard (विरे्षतः खाजा/नास्ताका लागि) 
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भौचरसवहि तनवेदन हल आरक्षण र्ाखामा िदएमा अनसूुची ३ अनसुारको पर प्रज्ञा-प्रतिष् ठानले उपलध ध 
गराउने छ । 

४. सावशजतनक तबदा बाहेक ५ िदनतभर रकम नबझुाएका खण् डमा अनलाेन वा े-बवुकङमाफश ि गररएको हल 
आरक्षण स्विः रद्द भएको मातनने छ । 

५. प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू बवुकङ गनश आउँदा स्स्थाको 
आतधकाररक व्यम्क् ि वा तनजको प्रतितनतध स्वयम ्उपम्स्थि हनुपुने छ । प्रतितनतध पठाउँदा सम्बम्न्धि स्स्थाको 
तलम्खि मन्जरुीनामा वा अतधकार पर समेि प्रस्ििु गनुशपने छ । मखु्य आयोजकको मन्जरुीनामा बेगरको 
प्रतितनतधलाई स्वीकार गररने छैन । 

६. व्यम्क् िका िफश बाट प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू आरक्षण गने भए 
अनलाेन वा े-बवुकङपय चाि ्पर तलन आउँदा सम्बम्न्धि व्यम्क् िको नागररकिा वा पासपोटशको प्रतितलवप 
पतन स्लग्न हनुपुने छ । 

७. जनु कायशक्रमको लातग प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू भाडामा 
तलेएको हो, सोही कायशक्रम मार आयोजना गनुशपने छ । बवुकङ गदाश उकलेख गररएको कायशक्रम बाहेक 
अन्य कायशक्रमको आयोजना गरेको पाेएमा ित्काल लाेट िथा साउन् ड तसस्टम डाउन गरी कायशक्रम रद्द 
गररने छ र धरौटीस्वरूप राम्खएको रकम पतन वफिाश गररने छैन । 

८. कायशक्रम सञ् चालन गदाश प्रतिष् ठानबाट अपेक्षा गररएको सहयोगका लातग १ िदन अगावै प्रतिष् ठानको भवन 
सम्भार र्ाखासँग सम्पकश  गररसक्नपुने छ । 

पररच्छेद-४ 

बवुकङ रद्द गने प्रवक्रया र सो बापि लाग् न ेर्कुक 

 नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानका प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू भाडामा 
तलेसकेपतछ ववर्ेष कारणले बवुकङ रद्द गनुशपरेमा वा तमति सानुशपदाश िपतसलअनसुारका प्रवक्रयाहरू अवलम्बन 
गनुशपने छ :- 

१. िोवकएको तमतिमा कायशक्रम नहनुे भई कायशक्रम रद्द गनुश परेमा भाडा रकमको ५० प्रतिर्ि (किी भईसकेको 
भाडा करबाहेक) मार प्रज्ञा-प्रतिष् ठानले वफिाश गनेछ ।  

२. िोवकएको तमतिमा कायशक्रम नहनुे भई कायशक्रम सानुशपदाश पवहलो पटकका लातग भाडा रकमको १५ प्रतिर्ि 
र दोस्रो पटक पतन सानुशपरेमा भाडा रकमको २५ प्रतिर्ि अतिररक् ि र्कुक लाग् न ेछ । 

३. हल भाडामा तलने स्स्था वा व्यम्क् िले पूवश तनधाशररि कायशक्रमको तमति सादाश लाग्ने अतिररक् ि र्कुक सम्बम्न्धि 
बैङ्कमा दाम्खला गरी बैङ्क भौचरसवहि तनवेदन प्रतिष् ठानमा बझुाउनपुने छ र अनसूुची ४ अनसुारको पर 
प्रतिष् ठानले उपलध ध गराउन ेछ । 

४. कायशक्रमको तमति सारेपतछ पतन ववर्षे कारणले गदाश कायशक्रम नहनुे भई आयोजकले नै कायशक्रम रद्द गदाश 
सरुु भाडा रकमको ५० प्रतिर्ि रकम (किी भईसकेको भाडा कर बाहेक) मार प्रतिष् ठानले वफिाश  
िदने छ । 
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५. मातथ जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापतन कुनै भवविव्य वा दैवी प्रकोप वा राम्ष् िय िथा अन्िराशम्ष् िय कारणले 
वा प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको ववर्ेष कायशक्रम हनुे भई कायशक्रम रद्द गनुशपरेमा वा कायशक्रमको तमति सानुशपरेमा 
अतिररक् ि र्कुक लाग्ने छैन । यसरी कायशक्रम रद्द हनु गई भाडा रकम वफिाश गनुशपने अवस्थामा बझुाएको 
भाडा रकम पूरै वफिाश गनुशपने छ । 

६. एक पटक बढीमा १५ िदनसम्मका लातग प्रके्षालय / हल वा अन्य कक्षहरू आरक्षण गनश सवकनेछ । सो 
भन्दा बढी िदनका तनम्म्ि चावहएमा पनुः आरक्षण गनुशपने छ । 

पररच्छेद-५ 

कायशक्रम सञ् चालन र समय पालना 
 नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानका प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू भाडामा तलई 
आयोजकहरूले कायशक्रम सञ् चालन गनुशपदाश देहायका तनयमहरू पालना गनुशपदशछ :- 

१. प्रतिष् ठानको प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरूतभर कुनै वकतसमको 
प्रज्वलनर्ील सामग्रीको प्रयोग गनश पाेने छैन । 

२. प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू आयोजकले बवुकङ गरेको समयमा 
मार खोतलन ेछ । अतगपतछ खोतलने छैन । 

३. प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू प्रयोग गने तसलतसलामा भाडा भकु् िानी 
गरेको रतसद, धरौटी रकम जम्मा गरेको रतसद र प्रतिष् ठानको हल आरक्षण र्ाखाबाट प्राप् ि स्वीकि ति पर 
भवन र्ाखाका सम्बद्ध अतधकि ि वा कमशचारीले मागेमा कायशक्रम अवतधभर जनुसकैु समयमा पतन देखाउनपुने 
छ । 

४. कायशक्रम सवकएको भोतलपकट नै धरौटी रकम चेकद्वारा वफिाश गररने भएकाले सहजिाका लातग कायशक्रम 
सवकना साथ धरौटी रतसद भवन सम्भार र्ाखाका सम्बद्ध अतधकि ि वा आतधकाररक कमशचारीलाई िदनपुने छ 
र धरौटी वफिाश तलन आउँदा धरौटी वफिाश पाऊँ भन् न ेतनवेदन र स्स्थाका हकमा स्स्थाको स्याम् पसवहि 
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको आतथशक प्रर्ासन र्ाखामा सम्पकश  गनुशपने छ । 

५. नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको पररचय-पर तलएका जनुसकैु पदातधकारी वा कमशचारी / कलाकारहरू कायशक्रमलाई 
असर नपने गरी प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरूको जनुसकैु स्थानमा 
पतन ओहोरदोहोर गनश सक्नछेन ्। 

६. कायशक्रमको तनम्म्ि प्रतिष् ठानमा भएका ध्वतन र प्रकार् प्रयोग नगरी बावहरबाट कयाउनपुने भएमा प्रतिष् ठानको 
सम्बद्ध अतधकि िलाई अतग्रम सूचना िदई स्वीकि ि तलनपुने छ । 

७. कायशक्रमको तसलतसलामा प्रके्षालय लगायि प्रज्ञा भवन पररसरतभर कुनै वकतसमको िोडफोड हातननोक्सानी 
भएमा सोको क्षतिपूतिश आयोजकले बेहोनुशपने छ । 

८. हल आरक्षण गरेका िदनमा आकम्स्मक रूपमा राम्ष् िय, अन्िराशम्ष् िय वा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको ववर्ेष 
कायशक्रम गनुशपने भएमा स्वीकि ि कायशक्रमलाई आयोजकसँग परामर्श गरी अतग-पतछ साने अतधकार प्रज्ञा-
प्रतिष् ठानमा सरुम्क्षि रहने छ । 
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९. कुनै पतन चलम्चर (वफकम) को वटकट तबक्री गरी प्रदर्शनी गनशका लातग प्रके्षालय आरक्षणमा िदेने छैन िर 
वप्रतमयर सो भन ेगनश िदेने छ । 

१०. प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरूतभर मादक पदाथश, लाग ुपदाथश, चरुोट 
आिदको प्रयोग गनश र त्यसको ववज्ञापन गनश समेि पाेने छैन । साथै प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको भवनका कुनै पतन 
भाग लगायि मूल प्रवेर्द्वार र लबीका तभत्ताहरूमा ववज्ञापन सामग्रीका पोस्टर टाँस्न, वकला-काँटा ठोक्न िथा 
अन्य कुनै पतन अर्ोभनीय कायश गनश पाेने छैन । 

११. आयोजकले आवेदनसवहि बझुाएको कायशक्रमको सूचीभन्दा फरक कायशक्रम प्रदर्शन गनश पाेने  
छैन । यिद फरक कायशक्रम प्रदर्शन गरेको पाेएमा तबचमै कायशक्रम रोक्न सक्न ेअतधकार प्रतिष् ठानमा 
सरुम्क्षि रहने छ । यसमा आयोजकले कुनै वकतसमको दाबी ववरोध गनश पाउने छैन । 

१२. प्रज्ञा भवनमा रहेका सामानहरूको प्रयोग गनुशअतग प्रतिष् ठान र आयोजक दवैु पक्षले तनरीक्षण गरी स्टेज, हल 
र अन्य ठाउँमा जडान भएका भौतिक सामानहरू कायशक्रम सवकएपतछ पनुः तनरीक्षण गरी बझुाउनपुने छ । 
कायशक्रमको तसलतसलामा हातननोक्सानी हनुे भएमा सोको तनरीक्षण गरी मूकयाङ्कन गररने छ र कायम भएको 
हजाशनाको रकम सम्बद्ध व्यम्क् ि वा स्स्थाले राखेको धरौटी रकमबाट किा गरी असलु उपर गररने छ । 
सो धरौटी रकमले नपगेुमा बाँकी रकम सरसामान उठाउन ुअतग आयोजकले बझुाउनपुने छ । रकम नबझुाई 
सरसामान लैजान पाेने छैन । 

१३. प्रज्ञा भवनमा वटकट तबक्री गरी हनुे सा्स्कि तिक वा अन्य कुनै पतन कायशक्रमको वटकट तबक्रीका लातग 
कायशक्रम हनुे िदनमा मार प्रज्ञा भवनको हािा उपलध ध गराेनेछ । साथै वटकट तबक्रीका लातग प्रज्ञा 
भवनको हािातभर माेक, क्यासेट बजाउन पाेने छैन । िर सानो हािे माेक भन े प्रयोग गनश  
पाेनेछ । 

१४. कायशक्रम सञ् चालन गनश आवययक पने लाेट तसस्टम िथा साउन् ड तसस्टम प्राववतधकसवहि नेपाल प्रज्ञा-
प्रतिष् ठानले तनःर्कुक रूपमा उपलध ध गराउने छ र प्रज्ञा-प्रतिष् ठानमा भएको साउन् ड तसस्टमभन्दा थप वा 
अको साउन् ड तसस्टम आयोजकले प्रयोग गनश चाहेमा पूवश स्वीकि ति तलनपुने छ । साथै कायशक्रम सञ् चालनका 
क्रममा ववद्यिु ्आपूतिश बन्द भएमा सोको वैकम्कपक व्यवस्थाका लातग प्रतिष् ठानमा भएको जेनेरेटर तनःर्कुक 
उपलध ध गराेन ेछ । 

१५. आयोजकलाई सकेसम्म गणुस्िरीय सेवा िदन नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठान प्रतिबद्ध रहने छ । यति हुदँा हुँदै पतन 
कायशक्रम सञ् चालनका तसलतसलामा लाेट तसस्टम िथा साउन् ड तसस्टमका उपकरणहरूमध्ये कुनै उपकरण 
आकम्स्मक रूपमा तबग्ररे कायशक्रममा असर पनश गएमा त्यसको जबाफदेही नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठान हनुे छैन । 

पररच्छेद-६ 

ववववध 

१. नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानका हलहरू भाडामा िदन े/ निदने अम्न्िम अतधकार प्रतिष् ठानमा तनवहि रहने छ । 

२. कायशक्रमको लातग प्रतिष् ठानको प्रके्षालय, स्टेज लगायि बावहर कम्पाउन्डमा समेि राम्खएका सामग्रीहरू 
कायशक्रम सवकएको भोतलपकटसम्म लैजानपुने छ । अन्यथा प्रज्ञा-प्रतिष् ठान म्जम्मेवार हनुे छैन । 



 
 

8 

३. नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठान पररसरतभर पूवश स्वीकि ति तलई ववज्ञापनको सामग्री राख् न पाेनेछ िर प्रके्षालय, प्रवचन 
कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरूतभर भने ववज्ञापनको सामग्री राख् न पाेने छैन । प्रज्ञा 
पररसरतभर मादक पदाथश र सिुीजन्य पदाथशको ववज्ञापन िथा खानपान तनषेध गररएको छ । 

४. यस कायशववतधमा उम्कलम्खि तनयमहरू पालना नगने आयोजकहरूलाई अको पटकदेम्ख प्रके्षालय, प्रवचन 
कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू भाडामा िदेने छैन । 

५. यस कायशववतधलाई कायाशन्वयन गने गराउने वा कायाशन्वयन भए/नभएका सम्बन्धमा अनगुमन गने दावयत्व 
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानका सदस्य सम्चव वा तनजले अम्ख्ियारी प्रदान गरेको अतधकि िको हनुे छ । 

६. यस तनयमको अम्न्िम व्याख्या गने अतधकार प्राज्ञ पररषद् मा तनवहि रहने छ । 

७. आयोजकको असावधानीले वा ववर्षे भवविव्य परी कायशक्रमको तसलतसलामा कुनै दघुशटना भएमा वा कुनै 
हातननोक्सानी भएमा सोको म्जम्मेवार आयोजक स्वयम ्हनुपुने छ । 

८. प्रचतलि काननुले तनषेध गररएका कायशक्रमहरू सञ् चालन गनश पाेने छैन । 

९. कायशक्रमको वववरण वा सूची आयोजक स्स्था वा व्यम्क् िले दरखास्िसँगै हल आरक्षण र्ाखामा िदनपुने छ 
िर सो समयमा सम्भव नभए कायशक्रम सरुु हनु ेिदनको १ (एक) िदन अगावै िदनपुने छ । 
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अनसूुची-१ 

प्रज्ञा भवनको प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू आरक्षण गने दरखास्ि 
फाराम 

 

            

तमति :  
 

 

नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठान, 
कमलादी, काठमाडौं 
 

महोदय, 

 ......................................................... को आयोजनामा ................................... उद्देययका 
लातग हनु लागेको ............................................ कायशक्रम सम्पन् न गनश तमति ......................... का लातग 
त्यस नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको  प्रके्षालय / डबली / लेखनाथ प्रवचन कक्ष / पाररजाि प्रवचन कक्ष / पसु्िकालय 
सभा कक्ष / भानभुक् ि प्रदर्शनी कक्ष / चउर १-२-३ उपलध ध गराेिदनहुनु अनरुोध गदशछु । त्यस प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको 
हल भाडासम्बन्धी र अन्य तनयमहरू पालन गनश मेरो / हाम्रो मन् जरुी छ । 

 

१. हल प्रयोग गने समय : 

२. कायशक्रम सरुु हनुे समय : 

३. कायशक्रम सवकने समय : 

४. हल छाड्ने समय : 

५. कायशक्रमको उद् घाटन गनश प्रमखु अतितथ वा सभाध्यक्ष देहायबमोम्जम रहेको बेहोरा समेि अनरुोध गदशछु । 

(क) प्रमखु अतितथ : 

(ख) सभाध्यक्ष : 
 

अन्य : 

 
 

स्वीकि ि गने अतधकारीको सही :     आयोजकको नाम : 

तमति :        ठेगाना : 

        फोन न्. : 

        तमति : 

        दरखास्ि िदने : 

        नाम : 

        फोन न्. : 

        दस्िखि : 

द्रष् टव्य 

१. आयोजक स्स्था बदकने वा थप गने र हल आरक्षण  गररएको उद्देयय बदलेर अन्य उद्देययका तनम्म्ि कायशक्रम गनुशपने खण् ड पनश आएमा वा हल आरक्षण गने आयोजक फेनुशपने भएमा हल आरक्षण पनुः 
गनुशपने कुरा सम्बद्ध पक्षलाई अवगि गराउनपुने छ र सोको औम्चत्य देम्खएमा मार नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानले त्यसको स्वीकि तिसवहि पनुः आरक्षण गररिदन सक्ने छ । 

२. आयोजक थपेर वा बदलेर या कायशक्रमको उद्देयय र स्वरूपमा पररविशन गरी कायशक्रम हनेु वा हनु लागेको जानकारी हनु आएमा कुनै पतन बेला प्रतिष् ठानले हलको आरक्षण रद्द गनश सक्नेछ र त्यस्िो 
रद्द गररएको अवस्थामा भाडा करबापि अतग्रम किा गररएको कर रकम बाहेक  आरक्षण र्कुक वफिाश िदेने छ ।  

३. कायशक्रम सञ् चालन गदाश आयोजक आफले ले कयाई प्रयोग गरेका फतनशचर लगायिका अन्य  सरसामानहरूप्रति आयोजक आफै म्जम्मेवार हनुपुने छ । त्यस्िा सरसामानहरू कायशक्रम सवकनासाथ आयोजकले 
लगी हल िथा प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको पररसर लगायिको ठाउँ खाली गनुशपने छ । 
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अनसूुची-२ 

प्रज्ञा भवनको प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू आरक्षण गरेपतछ 
प्रतिष् ठानबाट उपलध ध गराेन ेस्वीकि ति पर  

 

 

 

          तमति : .................. 

 

श्री ................................................ 

   ................................................ 

 

 

 त्यस ................................................................................................... को आयोजनामा हनुे 
........................................................................................... कायशक्रमको तनम्म्ि यस प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको 

प्रके्षालय / लेखनाथ प्रवचन कक्ष / पाररजाि प्रवचन कक्ष / पसु्िकालय सभा कक्ष / डबली / भानभुक् ि प्रदर्शनी 
कक्ष / चउर १-२-३ तमति .............................. का लातग उपलध ध गराेएको बेहोरा अनरुोध गदशछु । प्रके्षालय 
लगायि अन्य हलहरू भाडामा तलँदा कायशववतधमा उम्कलम्खि सम्पूणश सिशहरू समेि पालना गनुशहनुे छ । 

हल खोकने समय  : 

कायशक्रम सरुु हनुे समय : 

कायशक्रम सवकने समय : 

हल छोड्न ेसमय : 

 

बोधाथश 

श्री आतथशक प्रर्ासन र्ाखा, ने.प्र.प्र. 
श्री भवन सम्भार र्ाखा, ने.प्र.प्र. 
श्री रङ् गमञ् च एकाे, ने.प्र.प्र. 
श्री ध्वतन एकाे, ने.प्र.प्र. 
श्री ववद्यिु ्एकाे, ने.प्र.प्र. 
श्री सरुक्षा एकाे, ने.प्र.प्र.  
 

अवगिाथश 
श्री प्रर्ासन प्रमखुज्यू , ने.प्र.प्र. 

.................. 
हल आरक्षण र्ाखा 
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अनसूुची-३ 

प्रज्ञा भवनको प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू आरक्षण गरेपतछ 
समय नपगु भई समय थप गदाश प्रतिष् ठानबाट उपलध ध गराेन ेस्वीकि ति पर  

 

 

           तमति : .................. 

 

श्री ......................................... 

   ......................................... 

 

 त्यस ........................................................... को तमति ........................... गिेको पर प्राप् ि 

भई बेहोरा अवगि भयो । सो सम्बन्धमा त्यस ....................................को .................................. 

कायशक्रमको लातग यस प्रतिष् ठानको प्रके्षालय / लेखनाथ प्रवचन कक्ष / पाररजाि प्रवचन कक्ष / भानभुक् ि प्रदर्शनी 

कक्ष / पसु्िकालय सभा कक्ष / डबली / चउर-१-२-३ तमति .................................. गिे ................. 

बजेदेम्ख तमति ................................. गिे ............... बजेसम्मका लातग तनयमानसुार रकम बझुाई आरक्षण 

गरेकामा उक् ि िदन सो कायशक्रमको लातग  तनधाशररि समय पयाशप् ि नहनुे भई पूरा िदनका लातग आरक्षण गररिदनहुनु 

भनी तनवेदनसवहि थप रु. ............................................................. रकम बैङ्कमा जम्मा गरी भौचरसवहि 

थप समय माग गनुशभएबमोम्जम यस प्रतिष् ठानको प्रके्षालय / लेखनाथ प्रवचन कक्ष /पाररजाि प्रवचन कक्ष / भानभुक् ि 

प्रदर्शनी कक्ष / पसु्िकालय सभा कक्ष / डबली / चउर-१-२-३ तबहान ................... बजेदेम्ख साझँ 

..................... बजेसम्म उपलध ध गराेएको बेहोरा अनरुोध गदशछु । 

 बोधाथश 
श्री आतथशक प्रर्ासन र्ाखा, ने.प्र.प्र. 
श्री भवन सम्भार र्ाखा, ने.प्र.प्र. 
श्री रङ् गमञ् च एकाे, ने.प्र.प्र. 
श्री ध्वतन एकाे, ने.प्र.प्र. 
श्री ववद्यिु ्एकाे, ने.प्र.प्र. 
श्री सरुक्षा एकाे, ने.प्र.प्र.  
अवगिाथश 
श्री प्रर्ासन प्रमखुज्यू , ने.प्र.प्र. 

.................. 
हल आरक्षण र्ाखा 
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अनसूुची-४ 

प्रज्ञा भवनको प्रके्षालय, प्रवचन कक्षहरू, सभा कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष, डबली िथा चउरहरू आरक्षण गरेपतछ 
उक् ि िदन कायशक्रम नहनु ेभई कायशक्रमको तमति सादाश प्रतिष् ठानबाट उपलध ध गराेन ेस्वीकि ति पर  

 

 

           तमति : ................. 

श्री ...................................... 

   ....................................... 

 

 त्यस ........................................................... को तमति ........................... गिेको पर प्राप् ि 
भई बेहोरा अवगि भयो । सो सम्बन्धमा त्यस स्स्थाद्वारा आयोजना गररन े..................................................... 
कायशक्रमको लातग आरक्षण गररएको यस प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको प्रके्षालय / लेखनाथ प्रवचन कक्ष / पाररजाि प्रवचन  
कक्ष / पसु्िकालय सभा कक्ष / डबली / भानभुक् ि प्रदर्शनी कक्ष / चउर १-२-३ तमति ................................... 
को सिा तमति ...................... मा उपलध ध गराेएको छ । 

     सरुुको     हालको 

हल खोकने समय  :  ........     ......... 

कायशक्रम सरुु हनुे समय :  ........     .........  

कायशक्रम सवकने समय :  ........     ......... 

हल छोड्न ेसमय :  ........     .......... 

 

बोधाथश 

श्री आतथशक प्रर्ासन र्ाखा, ने.प्र.प्र. 
श्री भवन सम्भार र्ाखा, ने.प्र.प्र. 
श्री रङ् गमञ् च एकाे, ने.प्र.प्र. 
श्री ध्वतन एकाे, ने.प्र.प्र. 
श्री ववद्यिु ्एकाे, ने.प्र.प्र. 
श्री सरुक्षा एकाे, ने.प्र.प्र.  
 

अवगिाथश 
श्री प्रर्ासन प्रमखुज्यू , ने.प्र.प्र. 
 

 

.................. 
हल आरक्षण र्ाखा 


