
 

 

 

 

 

 

   

गैंडाकोट राजपत्र   

खण्ड : ०५                  संख्या :  ७            मिमि  : २०७९/११/०३ 

 

efu  )१ 

गैंडाकोट  नगरपामिका  

नेपािको संमिधान बिोमिि गैंडाकोट नगर सभािे बनाएको िि िेमखए बिोमििको ऐन  सबबसाधारणको 

िानकारीका िामग प्रकाशन गररएको छ । 

गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ 

प्रस्िावना  

नेपािको संमिधानिे िीन िहको सरकारको पररकल्पना गरी स्थानीय सरकारको व्यिस्था गरे बिोमिि गैंडाकोट 

नगरपामिकािे पमन किा, सामहत्य, संस्कृमि र सङ्गीिको प्रबधबन र संरक्षणिा आफ्ना गमिमिमधहरू सञ्चािन गरररहकेो 

र यस्िा प्रकारका मियाकिापहरू प्राथमिकिापिूबक दीर्बकािीन सोच अनुरूप संस्थागि रूपिा ियाबमदि एिि ्व्यिमस्थि 

ढंगिे ससुन्चािन गनुब िान्छनीय भएकािे नेपािको संमिधान २०७२ को धारा २२६ िथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 

२०७४ को दफा १०२ (१) बिोमिि “गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठान ऐन, २०७९ ” पाररि गरी िाग ुगररएको छ ।  
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पररच्छेद १ 

प्रारतभिक 

१) संतिप्त नाम र पररिाषा :   

(क) यस ऐनको नाि “गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठान ऐन २०७९” रहकेो छ ।  

(ख) यो ऐन गैंडाकोट नगरपामिकाको रािपत्रिा प्रकामशि भएपमछ प्रारम्भ हुनेछ ।  

२) पररिाषा  :  तवषय वा प्रसंगले अको अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - 

(क) “प्रज्ञा प्रमिष्ठान” भन्नािे दफा ३ बिोमिि गठन भएको गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानिाई सम्झन ुपदबछ /  

(ख) “ प्रज्ञा सभा” भन्नािे दफा ७ बिोमिि गमठि प्रज्ञा सभािाई सम्झन ुपदबछ ।    

(ग) “ प्रज्ञा पररषद” भन्नािे दफा ८ बिोमिि गमठि प्रज्ञा पररषदिाई सम्झन ुपदबछ ।    

(र्) “नगरपामिका”  भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकािाई सम्झन ुपदबछ ।   

(ङ) “नगर प्रिखु” भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकाका प्रिखुिाई सम्झन ुपदबछ ।   

(च) “नगर उपप्रिखु” भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकाका उपप्रिखुिाई सम्झन ुपदबछ ।  

(छ) “कुिपमि” भन्नािे गैंडाकोट प्रज्ञा प्रमिष्ठानको “कुिपमि”िाई सम्झन ुपदबछ ।   

(ि) "प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि” भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकाका प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििाई सम्झनु 

पद्बछ ।   

(झ) “कायबपामिका सदस्य” भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकाको कायबपामिका सदस्यिाई सम्झन ुपदबछ ।   

(ञ) “उपकुिपमि” भन्नािे गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानको ऐन बिोमिि गमठि उपकुिपमििाई सम्झन ुपदबछ ।   

(ट) “पररषद ्सदस्य” भन्नािे गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानको ऐन बिोमिि गमठ िनोनयन गरेको गैंडाकोट प्रज्ञा 

प्रमिष्ठानको पररषद ्सदस्यिाई सम्झन ुपछब ।   

(ठ) “प्रज्ञा सभा सदस्य” भन्नािे गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानको ऐन बिोमिि गमठि गैंडाकोट प्रज्ञा प्रमिष्ठानका 

प्रज्ञा सभा सदस्यिाई सम्झन ुपछब ।   

(ड) “नगरसभा” भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकाको नगरसभािाई िनाउँछ ।  

(ढ) “सदस्य समचि” भन्नािे गैंडाकोट प्रज्ञा प्रमिष्ठानको सदस्य समचिको कािकाि गनब िोमकएको व्यमििाई 

सम्झन ुपछब ।  

(ण) “समचिािय” भन्नािे प्रज्ञा प्रमिष्ठानको समचिाियिाई सम्झन ुपछब ।  

(ि) “िोमकएको” िा “िोमकए बिोमिि” भन्नािे यस ऐन अन्िगबि बनेको मनयििा िोमकएको िा िोमकए    

बिोमिि सम्झन ुपछब ।  
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पररच्छेद २ 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्र्ापना, काम, किथव्य र अतिकार 

३) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्र्ापना :  

(क) नगरपामिका क्षेत्र मभत्र रहकेा भाषा-सामहत्य, किा, संस्कृमि र सङ्गीिको अध्ययन, अनसुन्धान, संरक्षण, 

संिर्द्बन र मिकासका िामग “गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठान” नािको एक प्रज्ञा प्रमिष्ठानको स्थापना गरी 

सञ्चािनिा ल्याइनेछ । यो गरै नाफाििूक सिृनात्िक काि गनब गैंडाकोट नगरपामिका द्वारा गमठि स्िायत्त 

संस्था हुनेछ ।   

(ख) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको कायाबिय गैंडाकोट नगरपामिका कायाबियिा रहनछे र आिश्यकिानसुार सभा, सम्ििेन, 

प्रदशबनी, अन्िरमिया, गोष्ठी, कायबशािाहरू संचािन गनबका िामग स्थाई प्रदशबनी कक्ष (ग्यािेरर)को व्यिस्था गनब 

समकनेछ  । प्रज्ञा प्रमिष्ठान गैंडाकोट नगरपामिका मभत्र एउटा िात्र हुनेछ ।  

४) प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्विन्त्त्र र अतिकार सभपन्त्न हुने :  

(क) गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानिे नगरसभाबाट पाररि नीमि, कायबिि र बिटेको सीिामभत्र प्रज्ञा सभाबाट स्िीकृि 

कायबिि कायाबन्ियन गनब स्ने गैंडाकोट नगरपामिकाको अमभन्न अङ्ग हुनेछ । यो गैंडाकोट नगरपामिकाको 

नीमि मनयिको अमधनिा रही  आफ्ना सिृनात्िक मियाकिापहरू संचािन गनबका िामग स्ििन्त्र र अमधकार 

सम्पन्न प्रज्ञा प्रमिष्ठान हुनेछ ।  

(ख) प्रज्ञा प्रमिष्ठानिे नगरपामिकाको नीमि मनयि पररमध मभत्र रही नगरपामिकाको पिुब स्िीकृमि मिई चि अचि 

सम्पमत्त, सहयोग र अनदुान प्राप्त गनब, उपयोग गनब, बेचमिखन गनब िा अन्य कुनै मकमसििे व्यिस्था गनब स्नेछ 

।  

(ग) प्रज्ञा प्रमिष्ठानिे व्यमि सरह आफ्नो नािबाट नामिस उिरु गनब र प्रज्ञा प्रमिष्ठान उपर पमन नामिस उिरु िाग्न 

स्नेछ ।  

(र्) प्रज्ञा प्रमिष्ठानिे आिश्यकिानसुार नगरपामिकाको सम्बमन्धि सम्पकब  शाखािा सिन्िय गरर करार गनब, त्यस 

बिोमििको अमधकार प्रयोग गनब िथा दामयत्ि मनिाबह गनब स्नेछ ।  

 

 

५) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम किथव्य र अतिकारहरू :  
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यस ऐनिा अन्यत्र िेमखएका काि, किबव्य र अमधकारको अमिररि प्रज्ञा प्रमिष्ठानका िखू्य  काि किबव्य र 

अमधकारहरू दहेाय बिोमिि हुनेछन ्।  

(क) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको नीमि, मनदमेशका, कायबिि िथा कायब योिना ििुबिा गने ।  

(ख) नगर क्षेत्र मभत्र रहकेा सामहत्य, किा, सङ्गीि र  संस्कृमिको  अध्ययन, अनसुन्धान, संरक्षण, सिर्द्बन र 

मिकासका िामग कायबििहरू सञ्चािन गने ।  

(ग) नगरपामिका क्षेत्रमभत्रका स्रष्टाहरूका मसिबना प्रकाशनको िामग प्रोत्साहन गने । 

(र्) नगरपामिका क्षेत्रका सामहत्यकार, किाकार, सङ्गीि कार र संस्कृिमिदह्रुकका सामहमत्यक कृमिहरू संकिन र 

प्रदशबनी गरी प्रोत्साहन गने । 

(ङ) नगर क्षेत्र मभत्र रहकेा सामहत्य, किा, संस्कृमि र सङ्गीि  सम्बन्धी संस्थाहरू र स्रष्टाहरू (प्राज्ञ सदस््याहरू)को 

सचूीकरण गने । 

(च) नगरपामिका क्षेत्र मभत्रका सामहत्य, किा, संस्कृमि र सङ्गीि  सम्बन्धी संस्थाहरूको अमभभािकीय भमूिका 

मनिाबह गने र मिनीहरूको गणुात्िकिाका िामग आिश्यक सल्िाह र सहयोग गने । 

(छ) अन्य प्रदशे र पामिका, संर्ीय सरकार, नेपाि प्रज्ञा प्रमिष्ठान, नाट्य किा प्रमिष्ठान, िमििकिा प्रज्ञा प्रमिष्ठान 

िगायि उद्यशे्य मिल्दािलु्दा मिषयगि कायबििहरूिा नगरपामिका सङ्ग सिन्िय गरर अन्य स्िदशेी िथा 

मिदशेी व्यमि एि ंसंस्थाहरूसँग  पमन साझदेारी गने । 

(ि) भाषा सामहत्य, किा, स ंस्कृमि, सङ्गीि  क्षेत्रिा मिमिध मिषयको खोि, अनसुन्धान, अन्िषेण गनब सम्भि 

भएसम्िको िेखन/सिृनिमृत्त प्रदान गने र पैरिी गने । 

(झ) मिश्वमिद्याियहरू/ स्थानीय िहामिद्याियहरू र मिद्याियहरू मसि सहकायब गरी मिद्याथीहरूिाई किा, 

सामहत्य, सङ्गीि  र स ंस्कृमिसँग सम्बमन्धि मिषयिा अमिररि पढाई िथा शोध कायबका िामग प्रोत्साहन र 

आिश्यक सहयोग  गने । 

(ञ) किा, सामहत्य, सङ्गीि  र स ंस्कृमिसँग सम्बमन्धि दशे मभत्रका मिमिध भाषा र शिैीका कृमि र मिदशेी भाषािा 

िेमखएका सामहमत्यक कृमिहरूको अनिुादका िामग प्रोत्साहन र यथाश्य बन्दोिस्ि मििाउने । 

(ठ) उपिब्ध श्रोि र साधनको  अमधनिा रही किा, सामहत्य, सङ्गीि  र स ंस्कृमि सम्बन्धी स्थानीय, प्रादमेशक, 

रामरिय र अन्िराबमरिय स्िरका सभा सम्ििेन, अन्िरमिया, गोष्ठी, कायबशािाहरू सञ्चािन गने िथा सहभामगिा 

िनाउने । 

(ढ) नगर क्षेत्रका मिमभन्न िाि, िामि, धिब, सम्प्रदायहरूका सांस्कृमिक पमहचान झल्कने प्रदशबनी कक्ष र संग्राहिय 

मनिाबण गनब पहि, सिन्िय िथा सहिीकरण गने  । 

(ण) िािो सिय दमेख सामहत्य, किा, सङ्गीि  र सांस्कृमिक साधनािा िागरे मिमशष्ट पमहचान बनाएका स्रष्टाहरूको 

मििरण ियार गने िथा उनीहरूिाई सम्िान िथा परुस्कृि गने । 

(ि) गैंडाकोट नगर क्षेत्र मभत्रको भाषा, किा, संस्कृमि र सामहत्यको संरक्षण र सम्िर्द्बन गनब िहत्िपूणब योगदान पयुाबउने 

एक िना व्यमि/संस्था पमहचान गरी िामषबक रूपिा गैंडाकोट प्रज्ञा पुरस्कार द्वारा सम्िान गने । 
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(थ) िोपोन्िखु भाषा, किा, सङ्गीि  र संस्कृमिको स ंरक्षण र प्रबधबन गने । 

(द) िापदण्ड मनधाबरण गरी किा, सामहत्य, सङ्गीि  र स ंस्कृमिसंग सम्बमन्धि मिमशष्ट मिद्वान िथा िाङ्मय साधकिाई 

सदस्यिा थप गने । 

ध) नगरपामिका मभत्र कसैिे पमन आफ्ना िािा-मपिा, गरुुकिर, िान्यिन, नािा सम्बन्ध, ऐमिहामसक स्थान मिशषे, 

आमदको नाििा कुनै कायबिि आयोिना गनब चाहिेा िा परुस्कार, सम्िान अपबण गनब, अक्षय कोष स्थापना गनब 

चाहिेा प्रज्ञा प्रमिष्ठानको मनणबयअनसुार कायाबन्ियन गने । 

न) नगरपामिकािे पाररि गरेका भाषा सामहत्य, किा, सङ्गीि  र संस्कृमि मिकास सम्बन्धी कायबहरू सम्पन्न गने ।  

 

६) कायथिेत्र  

गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानको कायबक्षेत्र सािान्यिया गैंडाकोट नगरपामिका भरर नै रहनेछ । िर कुनै कुन ै

कायबििहरू नगरपामिका के्षत्र बामहर पमन संचािन गनब परेिा मि कायबििहरू िहाँ संचािन गररने हो, त्यहाँको 

सम्बमन्धि स्थानीय मनकाय संग सिन्िय गरेर गनब समकनेछ ।  

७) आतिकाररक िाषा र सचंार  

प्रज्ञा प्रमिष्ठानिे प्रयोग गने आमधकाररक भाषा नेपािी भाषा नै हुनेछ । िर पररमस्थमि बिोमिि अन्य स्थानीय र 

अन्िराबमरिय भाषाहरू पमन प्रयोग गरर संचार प्रणािीिाई प्रभािकारी गराउन समकने िहससु गररएिा मनमिि कािको 

िामग त्यसो गनब पमन समकनेछ ।  

पररच्छेद ३ 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरचना 

८) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरचना: गैंडाकोट प्रज्ञा प्रमिष्ठानको संस्थागि र सांगठामनक संरचना दहेाय बिोमिि हुनेछ ।  

क) प्राज्ञ सदस्यहरू   

ख) प्रज्ञा सभा   

ग) प्रज्ञा पररषद ्

र्) मिषयगि मिभागहरू-  

 किा मिभाग,  

 सामहत्य मिभाग,  

 सङ्गीि मिभाग र  

 संस्कृमि मिभाग     
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९) प्राज्ञ सदस्यहरू 

गैंडाकोट नगरपामिका के्षत्र मभत्र रहकेा कुनै पमन मिधाका कुनै पमन स्रष्टाहरूिे आफ्नो मनरन्िर सिृनाशीििाको दािी 

पेश गरर प्राज्ञ सदस्यहरूको रूपिा समूचकृि हुने इच्छा िाहरे गरेिा र सो दािी उपयिु ठहरेिा स्रष्टाहरूको रूपिा 

समूचकृि गररनेछ ।   

१०)  प्रज्ञा सिा : प्राज्ञको रूपिा समूचकृि सिबकहरू र गैंडाकोट नगरपामिकािे संस्थागि प्रमिमनमधको रूपिा खटाएका 

मिज्ञहरू िध्येबाट िपमसि अनसुारको प्रज्ञा सभा गठन गररनेछ ।       

१) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको सिोच्च मनकायको रूपिा एक प्रज्ञा सभा रहनेछ ।  

२) प्रज्ञा सभाको गठन दहेाय बिोमिि हुनेछ : 

क)  कुिपमि (नगर प्रिखु )          अध्यक्ष  

ख) उपकुिपमि-                 सदस्य 

ख)  नगर उपप्रिखु-             सदस्य 

ग) प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि        सदस्य 

र्)  नगर मशक्षा अमधकारी                                सदस्य 

ङ) नगर कायबपामिका सदस्यहरू िध्येबाट कमम्ििा एकिना  

   िमहिा समहि नगर कायबपामिकािे िोकेका चार िना             सदस्य  

च) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रहकेा भाषा-सामहत्य, किा, सङ्गीि  र स ंस्कृमिसंग सम्बमन्धि  

मिषयका मिज्ञ एि ंिािो सिय दमेख मि मि मिषयहरूिा अभ्यासरि र प्रमसमर्द् 

हामसि गरेका प्राग्य सदस्यहरूको रूपिा समूचकृि सिबकहरू िध्येबाट िनोमनि सदस्यहरू  

(२०) िना          सदस्य                                    

छ)  खण्ड च अनसुार मिषयगि मिज्ञहरू िध्येबाट कुिपमििे िोकेको एकिना   सदस्य समचि 

 

गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानको प्रज्ञा पररषदका सबै पदामधकारीहरूको प्रज्ञा सभािा सहभागीिा हुनेछ /   

३) उपदफा  “ख” र “च” बिोमिि िनोमनि उपकूिपमि र सदस्यहरूको पदािमध ४ िषबको हुनेछ ।  

४) कुनै कारणिे प्रज्ञा सभाका िनोमनि सदस्यको पद पदािमध समकन ुअगाि ैररि हुन आएिा बाँकी कायबकािको 

िामग त्यस्िो सदस्य िनु मिधा, क्षेत्रबाट िनोनयन भएको हो सोही मिधा र क्षेत्रबाट कुिपमििे उपकुिपमि संगको 

परािशबिा अको व्यमििाई िनोनयन गनेछ ।  

११) प्रज्ञा सिाको काम, किथव्य र अतिकार :  
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१) प्रज्ञासभाको काि, किबव्य र अमधकार दहेाय बिोमिि हुनेछ:  

क) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको नीमि मनधाबरण गने ।  

ख) नगरसभािे िोकेको बिटे मसिा मभत्र रही प्रज्ञा प्रमिष्ठानको िामषबक योिना िथा कायबिि स्िीकृि गने ।  

ग) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको िामषबक बिटे पाररि गने  ।  

र्) मिद्वदिमृत्त, सम्िान िथा परुस्कार अनिुोदन गने ।  

ङ) पररषदि्ाई आिश्यक मनदशेन र िागबदशबन गने ।  

च) पररषदक्ा कािको अनगुिन िथा िलू्यांकन गने ।  

छ) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको मनयिाििी मनिाबण िा पररिािबन गनब परे स्िीकृमिका िामग नगरपामिकािा मसफाररस 

गने ।  

ि) िोमकए बिोमििका काि गने ।  

२) प्रज्ञा सभाको बैठक कमम्ििा िषबको १ पटक बस्नेछ । बैठक बस्नअुमर् बैठक बस्ने स्थान, मिमि, सिय र छिफिको 

कायबसचूी समहिको सचूना सभाका सदस्य समचििे सदस्यहरूिाई कमम्ििा ४८ र्ण्टा पमहिे मदनपुनेछ ।  

३) सभािा ित्काि कायि रहकेा सदस्य संख्याको पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्हरू उपमस्थि भएिा सभाको बैठकको 

िामग गणपरुक संख्या पगुकेो िामनने छ ।  

४) सभाको बैठकको अध्यक्षिा कुिापमििे र मनिको अनपुमस्थमििा उपकुिपमििे गनेछन् ।  

५) सभाको बैठकिा बहुििको राय िान्य हुनेछ  र िि बराबर भएिा बैठकको अध्यक्षिा गने व्यमििे मनणाबयक िि 

मदनेछन ्।  

६) सभाको बैठकको मनणबय सभाको उपकुिपमि र  सदस्य समचििे प्रिामणि गरी राख्नेछन ्।  

७) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कायबमिमध सभा आफैिे मनधाबरण गरे बिोमिि हुनेछ ।  

१२) प्रज्ञा पररषद् :  

१) नगरसभा र प्रज्ञासभाबाट स्िीकृि गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानका कायबििहरू िथा प्रशासमनक गमिमिमधहरू मनयमिि 

र व्यिमस्थि ििरिे कायाबन्ियनका िामग दहेाय बिोमिको एक  प्रज्ञा पररषद ्रहनेछ । 

क) कुिपमि               अध्यक्ष  

ख) उप-कुिपमि                                                  सदस्य  

ग) मिभागीय प्रिखुहरू ४ िना                                    सदस्य 

र्)   प्रज्ञा सभाबाट िनोमनि १ िना िमहिा समहि २ िना             सदस्य   
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ङ)   प्रज्ञासभाको सदस्य समचििे प्रज्ञा पररषदको सदस्य समचि भई कायब गनेछ  ।   

२) उपदफा १ को (र्) बिोमिि िनोमनि सदस्यको पदािमध चार िषबको हुनेछ कुनै कारणिे सदस्यको िा पदामधकारीको 

पद ररि हुन गएिा बाँकी अिमधको िामग कुिपमििे उपकुिपमि संगको परािशबिा अको व्यमििाई िनोनयन गनेछ 

। 

३) उपकुिपमि पररषदक्ो कायबकारी प्रिखु हुनेछन ्।  

४) प्राज्ञ सभाका सदस्यहरू िध्येबाट मिषयगि मिशेषज्ञिाका आधारिा कुिपमििे सामहत्य, किा, संस्कृमि र सङ्गीि 

को क्षेत्रगि मिकास र कायाबन्िनका िामग सामहत्य, किा, सङ्गीि र संस्कृमि मिभागहरूको गठन गनेछ ।  

५) पररषद र मिभागहरूको बैठक कमम्ििा ३ िमहनािा १ पटक बस्नेछ ।  

१३) प्रज्ञा पररषद्को काम, किथव्य र अतिकार :  

पररषदक्ो काि, किबव्य र अमधकार दहेाय बिोमिि हुनेछ -    

क) प्रज्ञा सभािे गरेका मनणबयहरू कायाबन्ियन गने ।  

ख) प्रज्ञा सभािे मदएको मनदशेन पािना गने ।  

ग) सदस्य समचििे पेश गरेको िामषबक कायबिि, बिटे, प्रगमि प्रमििदेन िथा कायबििहरूका सम्बन्धिा 

छिफि िथा आिश्यकिा अनसुार संसोधन गरी अनिुोदनका िामग प्रज्ञा सभािा पेश गने ।  

र्) मिद्वि िमृत्त, सम्िान िथा परुस्कार अनिुोदनको िामग प्रज्ञा सभािा पेश गने ।  

ङ) पररषदक्ो काि कारिाहीको सम्बन्धिा आिश्यकिा अनसुार कायब सम्पादन समिमि, उपसमिमि िा 

कायबटोिी गठन गने र त्यस्िो समिमि, उपसमिमि िा कायबटोिीको काि, किबव्य र अमधकार िो्ने ।  

च) िोमकए बिोमििका कािहरू गने ।  

 

१४) तसफाररस सतमति :   

१. प्रज्ञा प्रमिष्ठानको उपकुिपमि, प्रज्ञा सभा सदस्यहरू र मिभागीय प्रिखुहरू िनोनयनका िामग नगरपामिका सिक्ष 

मसफाररस गनब कुिपमि, नगर उपप्रिखु  र कुिपमििे िोकेका ३ िना कायबपामिकाका सदस्यहरू समम्िमिि 

"मसफाररस समिमि" गठन हुनेछ ।   

२. मसफाररस समिमिि े मिभागीय प्रिखुहरू र प्राज्ञ सभा सदस्यहरू मसफाररस गदाब सम्भि भए सम्ि िमहिा र 

सिािशेीिाको ख्याि गरी मसफाररस गनेछ ।  
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३. मसफाररस समिमिबाट मसफाररस भई आए अनसुार  नगर कायबपामिकािे उपकुिपमि, कमम्ििा एक िना िमहिा 

समहि चारिना मिभागीय प्रिखुहरू र प्राज्ञ सभा सदस्य २० िना िनोनयन गनेछ  ।  

 

पररच्छेद ४ 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको  कुलपति, उपकुलपति, प्रज्ञा सिा सदस्य, पररषद सदस्य  िर्ा सतचवालय 

१५) कुलपतिको काम किथव्य र अतिकार  

यस ऐनिा अन्यत्र उमल्िमखि काि, किबव्य र अमधकारको अमिररि कुिपमिको काि, किबव्य र  अमधकार दहेाय 

बिोमिि हुनेछ :   

(क) प्रज्ञा सभा र प्रज्ञा पररषदको बैठकको अध्यक्षिा गने,  

(ख) प्रज्ञा सभािे मदएको मनदशेन र प्रज्ञा पररषदिे गरेको मनणबयको कायाबन्ियन गन ेगराउने,  

(ग) प्रज्ञा सभाको िामषबक कायबिि, बिटे, प्रमििदेन िथा अन्य प्रमििदेन ियार गनब िगाउने ।  
(र्) स्थानीय सरकारसँग सिन्िय गने,  

(ङ) सङ्र्ीय सरकार, प्रदशे सरकार िथा मिदशेी संस्थासँग सम्बमन्धि मिषयिा आिश्यक सम्पकब  गन,े  

(च) िोमकए बिोमििको अन्य काि गने, 

१६) उपकुलपतिको काम, किथव्य र अतिकार :   

यस ऐनिा अन्यत्र उमल्िमखि काि, किबव्य र अमधकारको अमिररि उपकुिपमिको काि, किबव्य र  अमधकार 

दहेाय बिोमिि हुनेछ :   

क) सभािे मदएको मनदशेन र पररषदिे गरेका मनणबयको कायाबन्ियन गने ।  

ख) िामषबक कायबिि, बिटे र प्रगमि प्रमििदेन ियार गने, नगरपामिका र प्रज्ञा सभािा पेश गने एिं 

सरोकारिािाहरूबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणहरू सम्भि भए सम्ि सम्बोधन गने ।      

ग) स्िदशेी िथा मिदशेी संर्, संस्थाहरूसंग प्रज्ञा प्रमिष्ठानको कािसँग सम्बमन्धि मिषयिा सहयोग प्राप्त गने र  

सम्पकब  सिन्िय गने ।  

र्) पररषदको मनणबय अनसुार प्रमिष्ठानको िफब बाट करार गने, 

ङ) िोमकए बिोमििका काि गने ।  
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१७) प्रज्ञा सिा सदस्य :  

१) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको उद्दशे्य पमूिबका िामग प्रज्ञा सभा सदस्यहरू कायबरि रहनेछन ्। 

२) प्रज्ञा प्रमिष्ठानका कािहरूिाई सहि, व्यिहाररक र व्यापक बनाउन ुप्रज्ञा सभा सदस्यको किबव्य हुनेछ । 

३) िोमकए बिोमििका अन्य काि गने । 

१८) प्रज्ञा पररषद सदस्य :  

१) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको काि कारिाहीिाई व्यिमस्थि, मछटो छररिो, व्यिहाररक र नीमिसम्िि ढंगिे सञ्चािन गनब 

दफा १२(१)   बिोमिि प्रज्ञा पररषद सदस्य रहनेछन ्। उमनहरूिे नगरपामिकाको नीमि मनयि र  पररमधको अमधनिा 

रही आ-आफ्ना के्षत्रामधकार अनसुारका कािहरू सचुारुक रूपिे सम्पन्न गनेछन ।    

१९) सदस्य सतचव :  

१) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको काि कारिाहीिाई व्यिमस्थि, व्यिहाररक, नीमिसम्िि र मनयमिि ढंगिे सञ्चािन गनब दफा 

१० को उपदफा २(छ) बिोमििको  एकिना सदस्य समचि रहनेछन ्। 

२) सदस्य समचि अिैिमनक व्यमि हुनेछन । प्रमिष्ठानको काििा भ्रिण गनुब परेिा स्िीकृि भ्रिण आदेश बिोमिि 

पररषदको मनणबय अनसुारको सुमिधा प्राप्त गनेछन ् ।  

३) सदस्य समचि, प्रज्ञा प्रमिष्ठानको मनयमिि मियाकिापहरूको व्यिस्थापन, प्रशासमनक, अमभिेखीय, सम्पकब -

सिन्िय िथा अनगुिन सम्बन्धी कािहरूका िामग िबाफदेही हुनेछन । 

४) प्रमिष्ठानका मनयमिि कािहरू सम्पादन गनब सदस्य समचििाई आिश्यक सहयोग गनब नगर कायबपामिकाको 

कायाबियिे एक िना किबचारीिाई िो्न स्नेछ ।          

५) सदस्य समचिका अन्य कािहरू िोमकए बिोमिि हुनेछन् ।  

२०) पद ररक्त हुने :  

१) दहेायका अिस्थािा प्रमिष्ठान, प्रज्ञा पररषद एि ंप्रज्ञा सभाका हरेक पदामधकारी िथा सदस्यहरूको पद ररि 

रहकेो िामननेछ ।  

क) मनिको पदािमध सिाप्त भएिा । 

ख) मनििे रामिनािा मदएिा ।  

ग) मनिको िानमसक सन्ििुन ठीक नभएिा ।  
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खण्ड ५)      संख्या ७)      गैंडाकोट रािपत्र       भाग : १        मिमि : २०७९/११/०३ 

र्) मनििे नैमिक पिन दमेखने फौिदारी अमभयोगिा अदाििबाट सिाय पाएिा ।  

ङ) मनि दफा २१(३) बिोमिि हटाइएिा । 

च) मनिको ितृ्य ुभएिा ।  

२१) पदबाट हटाउन सक्ने :  

१) प्रमिष्ठानका  उपकुिपमि, सदस्य समचि, मिभागीय प्रिखुहरू, प्रज्ञा सभा िथा प्रज्ञा पररषदक्ा सदस्यहरूिे यस 

ऐनको उद्दशे्य बिोमिि काि नगरेको, आफ्नो पद अनकूुिको आचरण नगरेको, इिान्दारीपिूबक कायब नगरेको िा 

मनििा कायब क्षििाको अभाि भएको कारण देखाई प्रज्ञा सभािा ित्काि कायि रहकेा कमम्ििा एक चौथाई 

सदस्यिे कुिपमि सिक्ष मिमखि मनिदेन मदएिा कुिपमििे  एक छानमिन समिमि गठन गनेछ ।  

२) उपदफा १ बिोमिि गमठि छानमिन समिमििे सो सम्बन्धिा छानमिन गरी आफ्नो प्रमििदेन कुिपमि सिक्ष पेश 

गनेछ ।  

३) उपदफा २ बिोमिि पेश भएको प्रमििदेनबाट मनििाई पदबाट हटाउन उपयिु िागिेा कुिपमििे हटाउन 

स्नेछन ्।  

४) प्रमिष्ठानका उपकुिपमि, प्रज्ञा सभाका सदस्य िथा प्रज्ञा पररषदक्ा सदस्यहरूिाई पदबाट हटाउन ुअमर् सफाईको 

िौका मदनपुनेछ ।  

 

२२) सतचवालय :  

१) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको समचिािय गैंडाकोट नगरपामिको कायाबियिा रहनेछ । 

२) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको सम्पकब -सिन्िय शाखाको रूपिा मशक्षा, यिुा िथा खिेकुद शाखा रहनेछ ।  

३) प्रज्ञा प्रमिष्ठानको िामषबक प्रमििदेन ियार गरर आिश्यकिानसुार नगरपामिकािा पेश/ प्रस्ििु गने मिम्ििेारी 

सदस्य-समचिको हुनेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

तवतवि 

२३)  सपर्: प्रमिष्ठानका  उपकुिपमि एिि ्प्रज्ञा सभा िथा प्रज्ञा पररषदक्ा िनोमनि सदस्यहरूिे अनसुचूी (१) िा 

उल्िेख भए बिोमििको ढांचािा कुिपमिसिक्ष सपथ मिनपुनेछ ।  
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२४) सेवाका शिथ र सुतविा: प्रमिष्ठानका  उपकुिपमि, सदस्य समचि, प्रज्ञा सभाका सदस्य िथा प्रज्ञा पररषदक्ा 

सदस्यहरू अििैमनक हुनेछन ् । प्रमिष्ठानको काििा भ्रिण गनुब परेिा स्िीकृि भ्रिण आदशे बिोमिि पररषदको 

मनणबय अनसुारको समुिधा प्राप्त गनेछन ् ।  

२५) आजीवन र मानार्थ सदस्यिा:  १) प्रज्ञा प्रमिष्ठानिे िापदण्ड मनधाबरण गरी नगरको सामहत्य, संस्कृमि, किा र 

सङ्गीिको के्षत्रिा मिमशष्ट योगदान पयुाबउने स्रष्टाहरूिाई नीमिगि व्यिस्था भए बिोमिि आिीिन र िानाथब 

सदस्यिा उपिब्ध गराउन स्नेछ ।  

२)  नगरपामिका क्षेत्र बामहर र दशे बामहरबाट आउनभुएका सामहत्य, किा, सङ्गीि  र संस्कृमि सम्बन्धिा मिमशष्ठ 

योगदान पयुाबउन ु भएका व्यमिहरूिाई गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानका िफब बाट सम्िान स्िरूप िानाथब सदस्यिा 

सिपबण गनब समकनेछ ।  

२६) लोगो िर्ा छाप:  प्रज्ञा प्रमिष्ठानको िामग अनसुचूी (२) बिोमिि छुटै्ट प्रिीक मचन्ह/िोगो रहनेछ ।  प्रमिष्ठानको 

कािको िामग छुटै्ट िेटर प्याड, छाप र दिाब-चािानी नम्बर को प्रयोग गनब स्नेछ ।  

२७) कायथतवति बनाउन सक्ने : प्रज्ञा प्रमिष्ठानका िीमिध र मनयमिि कायबहरू सम्पादनका िामग गडैाकोट नगर प्रज्ञा 

पररषदिे आिश्यक कायबमिमध, मनदमेशका र िापदण्ड ियार गरर प्रज्ञा सभाबाट स्िीकृि गराई नगरपामिकािा पेश 

गनेछ र त्यहाँबाट स्िीकृमि मिएर कायाबन्ियन गनेछ ।  

२८) अतिकार प्रत्यायोजन:  गैंडाकोट नगर प्रज्ञा सभा र गैंडाकोट नगर प्रज्ञा पररषदिे यो ऐन बिोमिि प्राप्त अमधकार 

िध्य ेकेमह अमधकार पररषद, कुिपमि, उप कुिपमि र सदस्य समचििाई प्रत्यायोिन गनब स्नेछ ।   

२९) प्रतिवेदन पेश गने: गैंडाकोट प्रज्ञा पररषदिे प्रत्येक आ.ि. शरुुक हुन ुभन्दा २ िमहना अगाि ैआगािी िषबका िामग 

योिना गररएका  कायबििहरू र आ.ि. सिाप्त भएको २ िमहना  मभत्र अमर्ल्िो िषब गरेका कायबििको प्रगमि िथा 

िेखा पररक्षण प्रमििदेन  नगर कायबपामिकािा पेश गनुब पनेछ । 

३०) खािा संचालन:  गैंडाकोट नगरपामिका भन्दा बामहरको सहयोगिा संचामिि हुने कुनै पमन कायबििको बिटे 

पररचािन सम्बन्धिा नेपाि सरकार, िहािेखा पररक्षकको प्रणािी र गैंडाकोट नगरपामिकाको अनगुिन रहने गरर 

उपकुिपमि र सदस्य समचिको हस्िाक्षरद्वारा संचामिि हुनेगरी छुटै्ट बैंक खािा खोमि कारोबार संचािन गररनेछ ।  

३१) लेखा पररिण:  गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानको िेखा पररक्षण गैंडाकोट नगरपामिकाको अन्िररक िेखा पररक्षण 

शाखािे गनेछ । 

३२) उपसतमति गठन:  गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानको यस ऐनिा उल्िेख गररए बाहकेका कुनै पमन नयाँ र िहत्िपणूब 

काि िा कायबििहरू प्रमिष्ठानको मिशेष क्षििा िगाई सम्पन्न गनुब पने िहससू गररएिा प्रज्ञा पररषद प्रमि मिम्ििेार 
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रहने गरर प्रज्ञा सभा मभत्रबाट आिश्यक परे सम्बमन्धि प्रामिमधकहरू समम्िमिि गरर िीन दमेख साि सदस्यीय 

उपसमिमि गठन गरर कायबमिमध बनाई कायब सम्पन्न गनब समकनेछ ।          

३३) बािा अड्काउ फुकाउने: यस ऐन बिोमिि काि गदाब कुनै बाधा अड्काउ पनब गएिा त्यस्िो बाधा अड्काउ 

फुकाउने अमधकार प्रचमिि काननूको अमधनिा रही नगर कायबपामिकािा  मनमहि रहनेछ ।  
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अनसुचूी १: शपथ 

( दफा २३ सँग सम्बमन्धि ) 

ि..............................................................सत्य र िनिाप्रमि पणूब बफादार रही सत्य मनष्ठापिूबक प्रमिज्ञा गदबछु : 

ईश्वर/दशे र िनािाको नाििा सपथ मिन्छु मक नेपािको संमिधान र  गैंडाकोट नगरपामिकाको प्रचमिि काननु प्रमि पणूब 

बफादार रही गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठानको ..................... पदको कािकाि प्रचमिि काननुको अधीनिा रही गैंडाकोट 

नगरपामिकाको महि मचिाई कसैको डर निानी, पक्षपाि नगरी, कसैप्रमि पिूाबग्रह िा खराि भािना नमिई पदीय 

गोपमनयिा कायि राखी इिान्दारीसाथ मिम्ििेारी परुा गनेछु ।  

 

नाि थर  : ........................................... दस्िखि ...................................... 

मिमि :  

 

सपथ गराउनेको  

नाि थर  : ........................................... दस्िखि ...................................... 

पद : कुिपमि       

मिमि :  

................................................................................................................................... 
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अनसुचूी २ : प्रिीक मचन्ह 

( दफा २६ सँग सम्बमन्धि ) 

• षट्कोणको बीचिा चार रंगका चारिटा साना ितृ्त (थोपा) हुने र रेखािे चारै बतृ्तहरू िोमडने छन,् 

• षटकोणको मशरानिा “गैंडाकोट नगर प्रज्ञा प्रमिष्ठान” र पछुारिा “गैंडाकोट, नििपरासी (ब.स.ुप.ू)-  गण्डकी 

प्रदशे, नेपाि, स्था.२०७९”  रहनेछ । 

  

आज्ञािे,  

िमुिराि ररिाि  

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि  

 


