
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मण्डनदेउपरु नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 

 खण्ड- ६    मण्डनदेउपरु,  असार ३१ गते, २०७९ साि     संखयााः७ 

 

  भाग-१  

मण्डनदेउपरु प्रज्ञा प्रलतष्ठान 

(योजना, विकास एिम ्भाषा, किा/ संस्कृलत) ऐन, २०७९ 

नगर सभाबाट पाररत लमलताः२०७९।०३।१९ 

प्रमाणीकरण लमलताः२०७९।०३।२७ 

प्रस्तािना 

नेपािको संविधानिे तीन तहको सरकारको पररकल्पना गरी स्थानीय सरकारको 
व्यिस्था गरेबमोजजम मण्डनदेउपरु नगरपालिकािे योजना, विकास एिम ्भाषा, सावहत्य, 
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किा र संस्कृलतको संरक्षण, संिर्द्धन र विकासमा स्थानीय तहहरूिे आफ्ना 
गलतविलधहरू सञ्चािनको गरेको सन्दभधमा यसिाई अझै मयाधददत र व्यिजस्थत रूपमा 
सञ्चािन गनध िाञ्छनीय भएकािे नेपािको संविधान, २०७२ को धारा २२६ तथा 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) बमोजजम 
मण्डनदेउपरुप्रज्ञा प्रलतष्ठान (योजना, विकास एिम ्भाषा, किा/संस्कृलत) ऐन पाररत गरी 
िागू गररएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारजभभक 

१.सङजक्षप्त नाम र पररभाषा: विषय िा प्रसङ्घिे अको अथध निागेमा यस ऐनमा, 

१.यस ऐनको नाम मण्डनदेउपरु प्रज्ञा प्रलतष्ठान (योजना, विकास एिम ् भाषा, 
किा/संस्कृलत) ऐन, २०७९ रहनेछ । 

२.ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ िागू हनुेछ । 

२.पररभाषा 

क) प्रज्ञा प्रलतष्ठान/प्रलतष्ठान भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठन भएको मण्डनदेउपरु प्रज्ञा 
प्रलतष्ठान (योजना, विकास एिम ्भाषा, संस्कृलत) िाई सभझन ुपछध । 

ख) प्रज्ञा सभा भन्नािे दफा ८ बमोजजम गदठत प्रज्ञा सभािाई सभझन ुपछध । 

ग) प्रज्ञा पररषद भन्नािे दफा ९ बमोजजम गदठत प्रज्ञा पररषदिाई सभझन ुपछध। 

घ) नगरपालिका भन्नािे मण्डनदेउपरु नगरपालिकािाई सभझन ुपछध। 

ङ) नगर प्रमखु भन्नािे मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको प्रमखुिाई सभझन ुपछध। 
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च) अध्यक्ष भन्नािे मण्डनदेउपरु प्रज्ञा प्रलतष्ठानको प्रमखुिाई सभझन ुपछध। 

छ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत भन्नािे मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिाई सभझन ुपछध । 

ज) कायधपालिकाकीय सदस्य भन्नािे मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको कायधपालिकाका 
सदस्य सभझन ुपछध। 

झ) उपाध्यक्ष भन्नािे दफा (९) नगरपालिकािे मनोनयन गरेको मण्डनदेउपरु प्रज्ञा 
प्रलतष्ठानको उपाध्यक्षिाई सभझन ुपछध। 

ञ) पररषद सदस्य भन्नािे ९ बमोजजम नगरपालिकािे मनोनीत गरेको मण्डनदेउपरु 
प्रज्ञा प्रलतष्ठानको पररषद सदस्यिाई सभझन ुपछध । 

ट) प्रज्ञा सभा सदस्य भन्नािे दफा (८) बमोजजम मण्डनदेउपरु प्रज्ञा प्रलतष्ठानको पररषद 
सदस्यिाई सभझन ुपछध । 

ठ) नगर सभा भन्नािे मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको नगरसभािाई सभझन ुपछध । 

ड) सदस्य सजचि भन्नािे नगरपालिकािे सदस्य सजचिको कामकाजको जजभमेिारी 
तोवकएको कमधचारीिाई सभझन ुपछध । 

ढ) सजचिािय भन्नािे प्रज्ञा प्रलतष्ठानको सजचिाियिाई सभझन ुपछध । 

ण) विषयगत सलमलत भन्नािे दफा ११ अनसुार गदठत विज्ञहरूको सलमलत िा लथङक 
ट्याङकिाई सभझन ुपछध। 

त) संरक्षक भन्नािे दफा (७) बमोजजमको पदेन संरक्षकज्यूहरूिाई सभझन ुपछध । 

तोवकएको िा तोवकए बमोजजम भन्नािे यस ऐनअन्तगधत बनेको लनयममा तोवकएको िा 
तोवकए बमोजजम सभझन ुपछध । 
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पररच्छेद-२ 

प्रलतष्ठानको स्थापना, काम, कतधव्य र अलधकार 

३.प्रलतष्ठानको स्थापनााः  

१.नगरपालिकालभत्रको योजना लनमाधण, भौलतक पूिाधधार, कृवष, जशक्षा, स्िास््य, उद्योग, 
पयधटन, पयाधिरणको विकासका साथै अभौलतक भाषा, सावहत्य, संस्कृलत, किाको 
अध्ययन, अनसुन्धान गरी संरक्षण, संिर्द्धन र विकासका िालग मण्डनदेउपरु प्रज्ञा 
प्रलतष्ठान स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

२. प्रलतष्ठानको कायाधिय मण्डनदेउपरु नगरपालिकालभत्र रहनेछ । 

४. प्रलतष्ठान स्ितन्त्र र अलधकार सभपन्न हनुाेः  

१. प्रज्ञा प्रलतष्ठानिे नगरसभािे पाररत गरेको बजेट र नीलतको सीमालभत्र प्रज्ञा सभाबाट 
स्िीकृत कायधक्रम कायाधन्ियन गनध सक्ने अलभन्न अङ्ग हनुेछ । यो एक स्िायत्त र 
अलधकारसभपन्न प्रज्ञा प्रलतष्ठान हनुेछ । 

२. प्रलतष्ठानिे व्यजि सरह चिअचि सभपजत्त प्राप्त गनध, उपयोग गनध, बेचलबखन गनध 
िा अन्य कुनै वकलसमिे व्यिस्था गनध सक्नेछ । 

३.प्रलतष्ठानिे व्यजिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरु गनध र प्रज्ञा प्रलतष्ठान उपर पलन 
नालिस उजरु िाग्न सक्नेछ। 

४. प्रलतष्ठानिे व्यजि सरह करार गनध करार बमोजजमको अलधकार प्रयोग गनध तथआ 
दावयत्ि लनिाधह गनध सक्नेछ । 

५) प्रलतष्ठानको काम, कतधव्य र अलधकारहरूाः 

यस ऐनमा अन्यत्र िेजखएका काम, कतधव्य र अलधकारको अलतररि प्रज्ञा प्रलतष्ठानको 
काम, कतधव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछाः 
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क) प्रज्ञा प्रलतष्ठान (योजना, विकास तथा भाषा, किा र संस्कृलत) को नीलत तथा 
कायधक्रम तजुधमा गने, 

ख) नगर विकासको योजना लनमाधण, भौलतक पूिाधधार, कृवष, उद्योग, जशक्षा, स्िास््य, 
पयधटन, पयाधिरण जस्ता विकासात्मक पक्षहरूको अध्ययन गरी योजना, कायधक्रम र 
रणनीलत लनमाधण कायध गने, 

ग) नगरको योजना, विकास तथा भाषा, सावहत्य र किा संस्कृलतको अध्ययन 
अनसुन्धान, संरक्षण, संिर्द्धन र विकासका िालग कायधक्रमहरू सञ्चािन गने, 

ग) नगर क्षेत्रलभत्रका स्रष्टाहरूका लसजधनाहरूको प्रकाशनको िालग प्रोत्साहन गने, 

घ) नगरलभत्रका सावहत्यकारका सावहजत्यक कृलतहरू लनज त प्रलतशत खररद गरी 
प्रोत्साहन गने, 

ङ) स्िदेशी तथा विदेशी सावहजत्यक कृलतहरूको समेत सहयोग िा उपहारस्िरूप ग्रहण 
गने, 

च) नगर क्षेत्रलभत्रका सामदुावयक पसु्तकाियहरूिाई व्यिजस्थत रूपमा सञ्चािन गनध 
प्रोत्साहन गने  

छ) नगरलभत्र रहेका सावहजत्यक संस्थाहरू नगरमा दताध, निीकरण र सूचीकरण गने, 

ज) नगरमा भएका योजना, विकास एिम ्भाषा, किा र संस्कृलतसभबर्द् संस्थाहरूको 
अनगुमन र मूल्याङ्कन गने लनयामक लनकायको भलूमका लनिाधह गने, 

झ) नगरमा भावषक सांस्कृलतक सङ्ग्ग्रहािय स्थापना, सञ्चािन र व्यिस्थापन गने,  

ञ) सङ्घ, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय पालिका एिम ्नेपाि प्रज्ञा प्रलतष्ठान, नाट्य 
किा प्रलतष्ठान, िलितकिा िगायत सरोकारिािा संस्थाहरूलसत समन्िय र सहकायध 
गने, 
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ट) योजना, विकास, प्रशासन तथा भाषा, सावहत्य, संस्कृलत, सामाजजक शास्त्र, 
दशधनशास्त्र आदद विविध विषयको खोज, अनसुन्धान, अन्िेषण गनध िेखनिजृत्त प्रदान 
गने, 

ठ) विश्वविद्याियहरू/स्थानीय महाविद्याियहरूलसत सहकायध गरी स्नातकोत्तर तहका 
विद्याथीहरूिाई योजना, विकास तथा भाषा, किा, सावहत्य, संस्कृलतसँग सभबजन्धत 
विषयमा शोध कायधका िालग प्रोत्साहन गने, 

ड) नगरलभत्रका विविध भाषाका कृलत र विदेशी भाषामा िेजखएका सावहजत्यक 
कृलतहरूको अनिुादका िालग प्रोत्साहन गने, 

ढ) नगरको योजना र विकास तथ भाषा, सावहत्य, संस्कृलतसभबन्धी राविय तथा 
अन्तराधविय सभा सभमेिन, गोष्ठी सञ्चािन गने र सहभालगता जनाउने, 

ण) नगरका विलभन्न जातजालत, धमध, सभप्रदायका सांस्कृलतक पवहचान झल्कने प्रदशधनी 
कक्ष र सङ्ग्ग्रहािय लनमाधण गने, 

त) िामो समयदेजख योजना, विकास तथा भाषा, सावहत्य साधनामा िागेर विजशष्ट 
पवहचान बनाएका स्रष्टाहरूिाई सभमान गने, 

थ) िोपोन्मखु भाषा, संस्कृलतको संरक्षण गने तथा स्थानीय किाको संरक्षण तथा 
संिधधन गने, 

द) नगरस्तरीय आयोजना बैङ्क तथा किा गहृ (आटध ग्यािरी) लनमाधण गने, 

ध) प्रलतष्ठानको विज्ञ, विद्वान छनोटको मापदण्ड लनमाधण गरी विजशष्ट विद्वान तथा 
िाङमय साधकिाई आजीिन सदस्यता प्रदान गने, 

न)योजना, विकास एिम ् सावहजत्यक र किासभबन्धी संस्थाहरूको जजल्िा प्रशासन 
कायाधिय तथा समाजकल्याण प्रलतष्ठानमा दताध निीकरण गनध नगरपालिकािे 
सहजीकरण र प्रोत्साहन गने, 
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प) नगरसभािे पाररत गरेका योजना एिम ् विकासात्मक कायधक्रम र अन्य भाषा, 
सावहत्य, किा र संस्कृलतसभबन्धी कायध गने । 

पररच्छेद-३ 

प्रलतष्ठानको संरचना 

६.प्रलतष्ठानको संरचना: यस प्रलतष्ठानको संगठनात्मक संरचना देहायबमोजजम हनुेछ र 
वयनीहरूको सामूवहक रूप नै मण्डनदेउपरु प्रज्ञा प्रलतष्ठान हनुेछाः 

क) संरक्षक 

ख) प्रज्ञा सभा 
ग) प्रज्ञा पररषद  

घ) विषयगत विभागहरू 

ङ) विज्ञ सूची । 

७.संरक्षक 

सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको जजभमेिारी प्राप्त गररसकेका यस 
नगरपालिकाका विजशष्ट व्यजित्िहरू संरक्षकमा रहनेछन ्। 

८.प्रज्ञा सभााः  

१)  प्रलतष्ठानको सिोच्च लनकायको रूपमा एक प्रज्ञा सभा रहनेछ । 

२) प्रज्ञा सभामा ११ जना रहनेछन ्जसमा सभाको गठन देहायअनसुार हनुेछन-् 

क) नगर प्रमखु        -अध्यक्ष 

ख) नगर उपप्रमखु      -सदस्य 

ग) उपाध्यक्ष    -सदस्य 

घ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत- सदस्य 
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ङ) नगर जशक्षा अलधकारी-  सदस्य 

च) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका योजना, विकास तथा भाषा, सावहत्य, किा, 
संस्कृलत तथा सावहजत्यक क्षेत्रमा विजशष्ट व्यजि, विद्वान र विज्ञहरूमध्येबाट 
समािेजशतािाई समेत ध्यानमा राखी लसफाररस सलमलतबाट प्राप्त भएको सूचीको 
आधारमा एकजना मवहिासवहत ५ जना –सदस्य 

छ) नगरपालिकािे तोकेको अलधकृतस्तरको कमधचारी              सदस्य 
सजचि  

३. उपदफा (ख) र (छ) बमोजजम मनोनीत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदािलध ४ 
िषधको हनुेछ । 

४. कुनै कारणिे प्रज्ञा सभाका मनोनीत सदस्यको पद ररि हनु आएमा बाकँी 
कायधकािको िालग त्यस्तो सदस्य  जनु विधा, क्षेत्रबाट मनोनीत भएको हो सोही 
विधा, क्षेत्र र प्रवक्रयाबाट अको व्यजििाई मनोनयन गररनेछ । 

५. प्रज्ञा सभाको काम, कतधव्य र अलधकाराः प्रज्ञा सभाको काम, कतधव्य र अलधकार 
देहाय बमोजजम हनुेछाः 

क) प्रज्ञा प्रलतष्ठानको नीलत लनधाधरण गने, 

ख) नगर सभािे तोकेको बजेटको सीमामा रही प्रलतष्ठानको िावषधक योजना र 
कायधक्रम स्िीकृत गने, 

ग) प्रलतष्ठानको िावषधक बजेट पाररत गने, 

घ) विद्वतिजृत्त, सभमान र परुस्कार अनमुोदन गने, 

ङ) पररषदिाई आिश्यक लनदेशन र मागधदशधन गने, 

च) पररषदको कामको अनगुमन र मूल्याङकन गने, 
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छ)  प्रलतष्ठानको लनयमाििी स्िीकृत गने, 

ज) तोवकए बमोजजमको काम गने, 

६) प्रज्ञा सभाको बैठक िषधमा १ पटक बस्नेछ । बैठक बस्नअुजघ बैठक बस्ने 
स्थान, लमलत, समय र छिफिको कायधसूचीसवहतको सूचना सभाका सदस्य सजचििे 
सदस्यहरूिाई कभतीमा ४८ घण्टा पवहिे ददनपुनेछ । 

७) सभामा तत्काि कायम रहेका सदस्यको सङखयाको पचास प्रलतशतभन्दा बढी 
सदस्यहरू उपजस्थत भएमा सभाको बैठकका िालग गणपूरक संखया पगेुको 
मालननेछ। 

८) सभाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे र लनजको अनपुजस्थलतमा उपाध्यक्षिे 
गनेछ।  

९) सभाको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ  र मत बराबर भएमा बैठकको 
अध्यक्षता गने व्यजििे लनणाधयक मत ददनेछ । 

१०. सभाको बैठकको लनणधय सभाको सदस्य सजचििे प्रमाजणत गरी राख्नछे  

११. सभाको बैठकसभबन्धी अन्य कायधविलध सभा आफैँ िे लनधाधरण गरे बमोजजम 
हनुेछ । 

९) प्रज्ञा पररषदको गठनाः  

१) प्रज्ञा प्रलतष्ठानको प्रशासलनक तथा प्रज्ञा सभाबाट/नगरसभाबाट स्िीकृत कायधक्रम 
कायाधन्ियनका िालग एक स्ितन्त्र र अलधकारसभपन्न कायधकाररणी लनकायको पाँच 
सदस्यीय प्रज्ञा पररषद रहनेछ ।  

२) पररषदको गठन र स्िरूप देहायअनरुूप हनुेछाः 

क) उपाध्यक्ष                         -अध्यक्ष 
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ख) प्रज्ञा सभा सदस्यमध्येबाट १ जना मवहिासवहत ५ जना- सदस्य 

ग) नगरपालिकािे तोकेको अलधकृतस्तरको कमधचारी- सदस्य सजचि । 

३.कुनै कारणिे उपदफा २ ख) बमोजजमको सदस्यको पद ररि हनु गएमा बाँकी 
अिलधको िालग त्यस्तो सदस्य जनु विधा िा क्षेत्रबाट मनोनयन भएको हो सोही 
विधा िा क्षेत्र र प्रवक्रयाबाट अको व्यजििाई मनोनयन गररनेछ । 

४. पररषदअन्तगधत नगर कायधपालिकाका विषयगत सलमलतका संयोजक पदेन सदस्य 
रहने गरी  योजना, विकास एिम ्भाषा-सावहत्य, किा र संस्कृलतजस्ता विषयगत 
क्षेत्र हेने गरी विभागहरू गठन गररनछे।  

९. प्रज्ञा पररषदको काम, कतधव्य र अलधकार देहायबमोजजम हनुेछाः 

क) प्रज्ञा सभािे गरेका लनणधयहरू कायाधन्ियन गने, 

ख) प्रज्ञा सभािे ददएको लनदेशन पािना गने, 

ग) सदस्य सजचििे पेस गरेको िावषधक कायधक्रम, बजेट, प्रगलत प्रलतिेदन तथा 
कायधक्रमहरूको सभबन्धमा छिफि तथा आिश्यकतानसुार संशोधन गरी 
अनमुोदनका िालग प्राज्ञ सभामा पेस गने, 

घ) विद्वतिजृत्त, सभमान तथा परुस्कार अनमुोदनका िालग प्रज्ञा सभामा पेस गने, 

ङ) पररषदको कामकारबाहीको सभबन्धमा आिश्यकतानसुार सलमलत, उपसलमलत िा 
कायधटोिी, विषयगत विभागहरू गठन गने र त्यस्तो सलमलत, उपसलमलत िा 
कायधटोिीको काम, कतधव्य र अलधकार तोक्ने, 

च) तोवकए बमोजजमको काम गने । 
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१०. लसफाररस सलमलत 

१.प्रलतष्ठानिे उपाध्यक्ष, मनोनीत हनुे प्रज्ञा सभाका सदस्यहरू र प्रज्ञा पररषदका 
सदस्यहरूको मनोनयनका िालग नगरपालिकासमक्ष लसफाररस गनध प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतको संयोजकत्िमा नगर प्रमखुिे तोकेका २ जना प्रलतवष्ठत विज्ञ िा 
विद्वानहरू सजभमलित लसफाररस सलमलत गठन गनेछ।यस सलमलतिे विज्ञ रोस्टर 
सूचीमा समािेश गनुधपने विज्ञ, विद्वान र अध्येताहरूको छनोट गने कायध समेत 
गनेछ । 

२.उपदफा १ बमोजजम गदठत लसफाररस सलमलतिे नगरपालिकाबासी एिम ्क्षेत्रलभत्र 
रहेका योजना, विकास तथा किा, संस्कृलत, दशधन तथा सामाजजकशास्त्रसभबन्धी 
विधामा १० िषधदेजख वक्रयाशीि रहेका अध्ययन, अनसुन्धान र कायधक्रममा अनभुि 
हालसि गरेका, प्राजज्ञक क्षेत्रमा विजशष्ट पवहचान बनाएका खयालतप्राप्त 
व्यजिहरूमध्येबाट सभभि भएसभम योजना, विकास एिम ् भाषा-सावहत्य, किा, 
संस्कृलत, दशधन तथा सामाजजक शास्त्रसभबन्धी सबै विधाबाट प्रलतलनलधत्ि हनुे  जालत, 
लिङग, भाषाभाषी समेतिाई समेट्ने गरी प्रज्ञा पररषदको उपाध्यक्षको िालग ३ जना 
र प्रज्ञा सभाका िालग ५ जना तथा प्रज्ञा पररषद सदस्यका ५ जना गरी जभमा १० 
जनाको नाम नगरपालिका समक्ष मनोनयको िालग लसफाररस गनेछ। साथै सलमलतिे 
विषयगत विभागका गठनका िालग सभबर्द् क्षेत्रमा विज्ञ, विद्वान र अध्येताहरू 
कभतीमा ३ देजख ५ जनासभमको सूची बनाई कायधपालिकासमक्ष लसफाररस गनुधपनेछ 
। 

३) लसफाररस सलमलतबाट लसफाररस भई आएका व्यजिहरूमध्येबाट नगर 
कायधपालिकािे एक जना उपाध्यक्ष, कभतीमा एक जना मवहिासवहत ५ जना प्रज्ञा 
पररषद सदस्य र कभतीमा एकजना मवहिासवहत ५ जना प्रज्ञा सभा सदस्यहरूको 
मनोनयन गनेछ । 
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११. विषयगत विभागहरू 

क) प्रलतष्ठानमा आिश्यकतानसुार विलभन्न विषय क्षेत्रका विज्ञहरूसवहतको विषयगत 
विभागहरू गठन गनध सवकनेछ।उि विभागका संयोजक एिम ् पदालधकारीहरू 
लसफाररस सलमलतको सझुािका आधारमा नगर कायधपालिकािे गठन गनेछ । 

ख) नगरपालिकाका विषयगत सलमलतका संयोजकहरू विभागको पदेन सदस्य 
रहनेछन ्भने यो सलमलत लथङक ट्याङक रूपमा रहने भएकािे कभतीमा ३ देजख 
अलधकतम ५ जना सभबर्द् क्षेत्रको विज्ञसवहतको विभाग गठन गररनेछ। देहायका 
विभागहरूका अलतररि थप विषयगत विभागहरू समेत गठन गनध सवकनेछाः 

अ) योजना, विकास र अनगुमन विभाग 

आ) कृवष तथा पशपुािन विभाग 

इ) जशक्षा, यिुा तथा खेिकुद विभाग 

ई) उद्योग, व्यापार र िाजणज्य विभाग 

उ) भाषा, सावहत्य, किा र संस्कृलत विभाग 

ऊ) स्िास््य, जनसङखया र िातािरण विभाग 

ए) सूचना, प्रविलध र सञ्चार विभाग 

ऐ) अन्य (आिश्यकतानसुार) । 

१२.विज्ञसूची 

प्रलतष्ठानिे देश विदेशका इच्छुक विषयविज्ञ, विद्वान र अध्येताहरूिाई खिुा सूचना 
आव्हान गरी विलभन्न क्षेत्रमा विज्ञ व्यजिहरूको रोस्टर सूची बनाउन ुपनेछ। यसको 
व्यिस्थापन र अद्यािलधक गने काम प्रज्ञा पररषद गनुध पनेछ । 
                                                                 पररच्छेद-४ 
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 प्रलतष्ठानको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रज्ञा सभा सदस्य र पररषद सदस्य तथा सजचिािय 

१३.अध्यक्ष १) प्रलतष्ठानको कुिपलत नगर प्रमखु रहनेछ । 

१४.उपाध्यक्ष १)उपाध्यक्ष प्रलतष्ठानको प्रमखु पदालधकारी हनुेछ । 

२) उपाध्यक्षको लनयजुिाः नगर प्रमखु (अध्यक्ष) िे कायधपालिकामा लनणधय गराई 
उपदफा १० बमोजजम गदठत लसफाररस सलमलतको लसफाररसका आधारमा 
प्रलतष्ठानको उपाध्यक्ष लनयजुि गनेछ । 

३) उपाध्यक्षको काम, कतधव्य र अलधकाराः  

यस ऐनमा अन्यत्र उजल्िजखत काम, कतधव्य र अलधकारको अलतररि 
उपाध्यक्षको काम, कतधव्य र अलधकार देहायबमोजजम हनुेछाः 
क) सभािे ददएको लनदेशन र पररषदिे गरेको लनणधय कायाधन्ियन गने, गराउने, 
ख) िावषधक कायधक्रम, बजेट, कायधक्रमहरू र प्रगलत प्रलतिेदन तयार गने, 
गराउने । 

ग) स्िदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्थाहरूसँग प्रज्ञा प्रलतष्ठानको कामसँग सभबजन्धत 
विषयमा सभपकध , समन्िय गने, गराउने, 
घ) तोवकए बमोजजम काम गने,  

१५. प्रज्ञा सभा सदस्याः १) प्रज्ञा प्रलतष्ठानको उदे्दश्य पूलतधका िालग दफा ७ (२) 
बमोजजमको प्रज्ञा सभा सदस्यहरू रहनछेन।्  

२) प्रलतष्ठानका अध्यक्षिे उपदफा १० बमोजजम गदठत सलमलतको लसफाररसमा 
प्रज्ञा सभा सदस्यको लनयजुि गनेछ । 

१६. प्रज्ञा पररषद सदस्याः १) प्रज्ञा प्रलतष्ठानको काम कारबाहीिाई व्यिजस्थत ढङ्गिे 
सञ्चािन गनध दफा ८ (२) बमोजजम प्रज्ञा पररषद सदस्यहरू रहनेछन ्।  

१७.सदस्य सजचिाः १) प्रज्ञा प्रलतष्ठानको कामकारबाहीिाई व्यिजस्थत ढङ्गिे सञ्चािन 
गनध नगरपालिकािे एक अलधकृतस्तरको कमधचारीिाई सदस्य सजचि तोक्नछे । 

२.सदस्य सजचिको काम तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
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१८. पद ररि हनुाेः १) देहायको अिस्थामा प्रलतष्ठानका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रज्ञा 
सभाका सदस्यहरू र प्रज्ञा पररषदका सदस्यहरूको पद ररि भएको मालननछेाः  

क) लनजको पदािलध समाप्त भएमा  

ख) लनजिे राजीनामा ददएमा  

ग) लनजको मानलसक सन्तिुन ठीक नभएमा  

घ) लनजिे नैलतक पतन देजखने फौजदारी अलभयोग अदाितबाट सजाय पाएमा  

ङ) लनज दफा १७ बमोजजम हटेमा  

च) लनजको मतृ्य ुभएमा । 

१९. पदबाट हटाउन सक्नाेः 
१.प्रलतष्ठानका उपाध्यक्ष, प्रज्ञा सभा तथा प्रज्ञा पररषदका मनोनीत सदस्यिे यस 
ऐनको उदे्दश्य बमोजजम काम नगरेको िा आफ्नो पद अनकूुिको आचरण 
नगरेको िा इमानदारीपूिधक कायध नगरेको िा लनजमा कायध क्षमताको अभाि 
भएको कारण देखाई प्रज्ञा सभामा तत्काि कायम रहेका कभतीमा एक चौथाइ 
सदस्यिे अध्यक्षसमक्ष लनिेदन ददएमा एक छानलबन सलमलत गठन गनेछ । 

२.उपदफा १ बमोजजम गदठत छानलबन सलमलतिे सो सभबन्धमा छानलबन गरी 
आफ्नो प्रलतिेदन अध्यक्षसमक्ष पेस गनेछ । 

३. उपदफा २ बमोजजम पेस भएको प्रलतिेदनबाट लनजिाई पदबाट हटाउन 
उपयिु िागेमा अध्यक्षिे हटाउन सक्नेछ। 

४. प्रलतष्ठानको उपाध्यक्ष, प्रज्ञा सभाका सदस्य र प्रज्ञा पररषदका सदस्यहरूिाई 
पदबाट हटाउन अजघ सफाइको मौका ददनपुनेछ। 

२०.सजचिाियाः १)प्रलतष्ठानको सजचिािय नगरपालिकामा रहनेछ। 

२)  प्रलतष्ठानको सभपकध  समन्िय शाखाको रूपमा शैजक्षक प्रशासन शाखा 
रहनेछ । 

३)  प्रलतष्ठानको िावषधक प्रलतिेदन यसै शाखामाफध त नगरपालिकामा पेस हनुेछ 
। 
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४) सजचिाियमा प्रलतष्ठानका सजचि तथा आिश्यकतनसुार अन्य कमधचारीहरू 
रहन सक्नेछन ्। 

पररच्छेद-५ 

कमधचारी व्यिस्थापन तथा सेिा, शतध र सवुिधा  

२१) कमधचारीसभबन्धी व्यिस्थााः 

(१) प्रलतष्ठानका िालग आिश्यक पने कमधचारीहरू प्रलतष्ठान िा नगरपालिकाको 
श्रोतबाट खचध व्यहोने गरी नगर कायधपालिकािे तोवकए बमोजजम लनयिु गनध सक्नेछ 
।  

 (१क) उपदफा (१) बमोजजम प्रलतष्ठानका कमधचारीहरूको लनयजुि नभएसभमको िालग  
नगरपालिकाको कुनै कमधचारीिाई प्रलतष्ठान िा नगरपालिकाबाट तिब खाने गरी 
नगरकायधपालिकािे काज खटाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१क) बमोजजम नगरपालिकाबाट काजमा खटाएका कमधचारीहरूको 
पदालधकार लनज जनु कायाधियबाट काज खवटएको हो सोही कायाधियको दरबन्दीमा 
रहनेछ । 

 (३) प्रलतष्ठानमा काजमा खवटएका कमधचारीिाई नगरपालिकािे अन्यत्र काज खटाउन ु
िा सरुिा गनुध परेमा त्यसको सूचना लसफाररस सलमलतिाई ददनेछ ।  

(४) प्रलतष्ठानमा काज खवटएका नगरपालिकाका कमधचारीको सरुिा, बढुिा र विभागीय 
कारिाही लनजामती सेिासभबन्धी प्रचलित कानून बमोजजम हनुेछ । 

 (५) प्रलतष्ठानमा काजमा खवटएका नगरपालिकाको कमधचारीिाई विभागीय कारबाही 
गनुधपने भएमा सलमलतिे सो कमधचारी उपर कुन आरोप िागेको हो त्यसको स्पष्ट 
कारण खिुाई विभागीय कारबाहीको िालग नगरपालिकासमक्ष पेस गनुधपनेछ ।  
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२२. पाररश्रलमक र भत्तााः(१) प्रलतष्ठानका कमधचारीहरूिे तोवकएबमोजजम पाररश्रलमक 
पाउनेछन ्। 

२) प्रलतष्ठानका उपाध्यक्ष, प्रज्ञा सभाका सदस्य तथा प्रज्ञा पररषदका सेिा, सवुिधा नगर 
कायधपालिकािे लनधाधरणगरे बमोजजम हनुेछ । 

३)  प्रलतष्ठानको बैठकमा भाग लिएबापत प्रलतष्ठानको प्राज्ञ सभा, प्राज्ञ पररषद र 
विभागीय सलमलतका पदालधकारी एिम ्सदस्यिे प्रचलित काननुबमोजजम दैलनक भ्रमण 
भत्ता, यातायात सवुिधा, बैठक भत्ताका अलतररि विज्ञ सेिाबापतको पारीश्रलमक समेत 
लनयमानसुार पाउनेछन ्। 

पररच्छेद-६ 

कोष र िेखापरीक्षण 

२३. प्रलतष्ठानको कोषाः (१) सलमलतको एउटा कोष हनुेछ र सो कोषमा देहायका 
रकमहरू रहनेछन ् 

(क) नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम,  

(ख) विदेशी सरकार िा अन्तराधविय सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम, 

 (ग) प्रिेश शलु्क, भाडा तथा कक्ष शलु्कबाट उठेको रकम, 

घ) अध्ययन, अनसुन्धान र कायधक्रम सञ्चािनबाट आजजधत रकम, 

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजजम नगरपालिकािे सलमलतिाई पाँच िषधसभम 
रकम उपिब्ध गराउनेछ र त्यसरी रकम उपिब्ध गराउँदा पवहिो िषध उपिब्ध 
गराएको रकममा प्रलत िषध बीस प्रलतशतका दरिे घटाउँदै जानेछ ।  
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(३) सलमलतिे उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजजमको कुनै रकम प्राप्त गनुध 
नगरपालिकाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा रहने रकम सलमलतिे तोकेको कुनै िाजणज्य 
बैंकमा खाता खोिी जभमा गररनेछ । 

 (५) प्रलतष्ठानको सबै खचध उपदफा (१) बमोजजमको कोषबाट व्यहोररने छ ।  

(६) प्रलतष्ठानको कोषको सञ्चािन तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

२४. िेखा र िेखापरीक्षणाः 

(१) प्रलतष्ठानको आयव्ययको िेखा नगरपालिकािे अपनाएको तररका बमोजजम 
राजखनेछ ।  

(२) प्रलतष्ठानको िेखापरीक्षण प्रचलित कानूनबमोजजम हनुेछ ।  

(३) नगरपालिकािे चाहेमा जनुसकैु बखत पलन प्रलतष्ठानको वहसाबवकताब जाँच्न िा 
जचँाउन सक्नेछ । 

२५. िावषधक प्रलतिेदन 

प्रलतष्ठानिे आफूिे िषधभरर सभपादन गरेको कामको संजक्षप्त वििरण, सलमलतिे गरेको 
आभदानी तथा खचध, कामकारबाही गदाध देजखएका समस्या, िेखापरीक्षकको प्रलतिेदनमा 
उजल्िजखत संजक्षप्त व्यहोरा तथा भविष्यमा सञ्चािन गने योजना तथा कायधक्रमसमेत 
समािेश गरी प्रत्येक आलथधक िषध समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र 
नगरपालिकासमक्ष प्रलतिेदन पेश गनुध पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रलतिेदन नगरपालिकािे सािधजलनक गनुधपनेछ । 
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पररच्छेद-७ 

विविध 

२६. अलधकार प्रत्यायोजनाः 

(१) प्रलतष्ठानिे आिश्यकतानसुार आफ्नो केही अलधकार प्रज्ञा पररषदका अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष ,प्राज्ञ सदस्य, सदस्य सजचि, दफा ११ बमोजजम गदठत विषयगत विभागका 
पदालधकारी िा  कुनै अलधकृत कमधचारीिाई प्रत्यायोजन गनध सक्नेछ । 

२७. नगरपालिकासगँको सभपकध ाःनगरपालिकासँग सभपकध  कायध नगरपालिका जशक्षा 
शाखामाफध त राख्नपुनेछ। 

२८) शपथ ग्रहणाः प्रलतष्ठानका उपाध्यक्ष, प्रज्ञा सभा तथा पररषदका मनोनीत 
सदस्यहरूिे अनसूुची-१ बमोजजम अध्यक्ष समक्ष शपथ लिन ुपनेछ । 

२९) सदस्यता वितरणाः प्रलतष्ठानिे मापदण्ड लनधाधरण गरी नगरपालिकाको योजना, 
विकास एिम ् भाषा-सावहत्य,किा-संस्कृलतको क्षेत्रमा विजशष्ट योगदान परु् याउन े
स्रष्टाहरूिाई ऐनबमोजजम विजशष्ट,शे्रयस्कर, आजीिन सदस्यता उपिब्ध गराउन सक्नेछ 
। 

३०. छापाः प्रलतष्ठानिे छुटै्ट प्रतीक जचन्ह/िोगो, िेटर ययाड र छापको प्रयोग गनध 
सक्नेछ। 

३१.लनयमाः नगरपालिकािे यस ऐनको उदे्दश्य कायाधन्ियनका गनध लनयम, लनयमाििी, 
कायधविलध र लनदेजशका बनाउन सक्नछे । 
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अनसूुची-१  

शपथ 

दफा १९ (१) सगँ सभबजन्धत 

 

म......................................................सत्य र जनताप्रलत पूणध बफादार रही 
सत्य लनष्ठापूिधक प्रलतज्ञा गदधछु । ईश्वर र जनाको नाममा शपथ लिन्छु वक नेपािको 
राजकीय सत्ता र सािभौमसत्ता नपेािी जनतामा मात्र लनहीत रहेको नेपािको 
संविधानप्रलत पूणध बफादार रही मण्डनदेउपरु नगरपालिका प्रज्ञा प्रज्ञा प्रलतष्ठानको 
........... पदको कामकाज प्रचलित काननुको अधीनमा रही कसैको डर नमानी, 
पक्षपात नगरी, कसैप्रलत पूिाधग्रह िा खराब भािना नलिई, इमानदाररतासाथ गनेछु र 
आफ्नो कतधव्य पािनाको लसिलसिामा आफूिाई जानकारी भएको कुरा म पदमा 
बहाि रहदँा िा नरहँदा जनुसकैु अिस्थामा पलन प्रचलित काननुको पािना गदाधबाहेक 
अरू अिस्थामा कुनै वकलसमबाट पलन प्रकट िा सङे्कत गने छैन । 

शपथ गने 

नाम र थराः                                          दस्तखताः 

पदाः 

लमलताः 

शपथ  गराउन े 

नाम र थराः                                             दस्तखताः 

पदाः अध्यक्ष 

लमलताः  
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अनसूुची-२ 

 प्रतीक जचन्ह 

दफा १९ को (४) सगँ सभबजन्धत 

षट्कोणको बीचमा सरस्ितीको तजस्िर रहने, त्यसको लसरानमा मण्डनदेउपरु 
नगरपालिका प्रज्ञा प्रलतष्ठान र पछुारमा मण्डनदेउपरु काभ्रपेिाञ्चोक (स्था.२०७९) 
त्यसको तल्िापवट्ट बागमती प्रदेश नेपाि रहनेछ । 

             आज्ञािे, 

(डा.िोकबहादरु िोयचन)  

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


