
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, माघ २४ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क ३८ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

कानून, महिला, िालिातलका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्त्रालयको सूचना 

 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७८।१०।२४ को 
तनर्णयानसुार “पाल्पा दरिार संग्रािालय हवकास सतमतत (गठन) 
आदेश, २०७८” सबिन्त्धी सूचना सबिम्न्त्धत सिैको जानकारीका 
लातग प्रकाम्शत गररएको छ ।  
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पाल्पा दरिार संग्रिालय हवकास सतमतत (गठन) आदेश, २०७८ 

 

हवकास सतमतत ऐन, २०१३ को दफा ३क ले ददएको अतधकार प्रयोग 
गरी प्रदेश सरकारले देिायको आदेश जारी गरेको छ । 

 

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) यस आदेशको नाम "पाल्पा दरिार 
संग्रिालय हवकास सतमतत (गठन) आदेश, २०७८" रिेको छ । 

 (२) यो आदेश तरुुन्त्त प्रारबभ िनुेछ । 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसंगले अको अथण नलागेमा यस आदेशमा- 

 (क) "अध्यि" भन्नाले सतमततको अध्यि सबझनपुछण । 

 (ख) "कायणकारी तनदेशक" भन्नाले दफा ७ िमोम्जमको कायणकारी 
तनदेशक सबझनपुछण । 

 (ग) "तोहकएको" वा "तोहकए िमोम्जम" भन्नाले यस आदेश 
अन्त्तगणत िनेको हवतनयममा तोहकएको वा तोहकए िमोम्जम सबझनपुछण । 

 (घ) "प्रदेश" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशलाई सबझनपुछण । 

 (ङ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको संस्कृतत सबिन्त्धी हवषय 
िेने मन्त्त्रालय सबझन ुपछण । 

 (च) "सदस्य" भन्नाले सतमततको सदस्य सबझन ुपछण र सो शब्दले 
सतमततको अध्यि र सदस्य- सम्चवलाई समेत जनाउँछ । 

 (छ) "सतमतत" भन्नाले दफा ३ िमोम्जम गदठत पाल्पा दरिार 
संग्रिालय हवकास सतमतत सबझन ुपछण । 

 (ज) "संग्रिालय" भन्नाले पाल्पा दरिार संग्रिालय सबझन ुपछण । 

३. सतमततको गठनः (१) संग्रिालयको संरिर् तथा हवकासको लातग 
पाल्पा दरिार संग्रिालय हवकास सतमतत नामको देिाय िमोम्जमको सतमतत 
गठन गररएको छ । 

 (क) मन्त्त्रालयको सम्चव    - अध्यि 

 (ख) मिाशाखा प्रमखु (संस्कृतत िेने) मन्त्त्रालय - सदस्य 
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 (ग) वडा अध्यि, पाल्पा दरिार संग्रिालय रिेको वडा, तानसेन 
नगरपातलका           - सदस्य 

 (घ) संस्कृतत, संग्रिालय वा परुातत्त्व हवषयका हवज्ञिरु मध्येिाट 
प्रदेश सरकारद्वारा मनोनीत एक जना            - सदस्य 

 (ङ) स्थानीय समाजसेवीिरु मध्येिाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनीत 
कबतीमा एक जना महिला सहित  दईु जना        - सदस्य 

 (च) कायणकारी तनदेशक          -सदस्य सम्चव 

   

(२) उपदफा (१) िमोम्जम मनोनीत सदस्यको पदावतध दईु 
वषणको िनुछे । 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन कुनै 
सदस्यले सतमततको हित हवपरीत काम गरेमा वा आफ्नो पदीय म्जबमेवारी 
पूरा नगरेमा प्रदेश सरकारले तनजलाई जनुसकैु िखत सदस्यको पदिाट 
िटाउन सक्नेछ । 

 तर त्यसरी िटाउन ु अम्घ तनजलाई सफाई पेश गने मौकािाट 
वम्ित गररने छैन । 

४. सतमततको काम, कतणब्य र अतधकारः सतमततको काम, कतणब्य र 
अतधकार देिाय िमोम्जम िनुछेः 
 (क) संग्रिालयको हवकास सबिन्त्धी योजना तजुणमा गरी कायाणन्त्वयन गने, 
 (ख) संग्रिालयका लातग आवश्यक पने आतथणक स्रोतको व्यवस्था गने, 
 (ग) संग्रिालयमा संकलन गररएका ऐततिातसक एवं परुाताम्त्त्वक 

मित्त्वका वस्त ुतथा कलाकृततलाई शैम्िक, सांस्कृततक तथा पयणटकीय 
दृहिले गरु्स्तरयकु्त तलु्याई अन्त्तराणहियस्तरको संग्रिालयको रुपमा 
हवकास गने, 

 (घ) संग्रिालय प्रवेश शलु्कको तनधाणरर् गने र असलु गने, 
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 (ङ) संग्रिालयमा राम्खएका कलाकृततिरुको संरिर् तथा सरुिाको 
लातग आवश्यक व्यवस्था गने, 

 (च) ऐततिातसक, परुाताम्त्त्वक तथा सांस्कृततक मित्त्वका वस्तिुरु खररद 
वा प्राप्त गरी संग्रिालयमा प्रदशणनीको व्यवस्था गने, 

 (छ) संग्रिालयमा रिेका परुाताम्त्त्वक, ऐततिातसक तथा सांस्कृततक 
सबपदाको ममणत सबभार गने, 

 (ज) पाल्पा दरिारसँग सबिम्न्त्धत सबपदाको खोजी गरी लगत राख्न,े 
 (झ) संग्रिालयमा रिेका कलाकृततको िारेमा कलाहवद्िरुिाट अन्त्वेषर् 

तथा अनसुन्त्धान गराउने, 
 (ञ) संग्रिालयको हवकास तथा हवस्तारको लातग स्थानीय ति तथा 

समदुायको सिकायणमा आवश्यक काम गने, 
 (ट) पाल्पा दरिारलाई पयणटन केन्त्रको रुपमा हवकास गने, 
 (ठ) पाल्पा दरिार पररसरमा रिेका अन्त्य सबपदाको संरिर् गरी उक्त 

पररसर सौन्त्दयणता र आकषणक अतभवहृि गने अन्त्य कायण गने,  

 (ड) सतमततको वाहषणक िजेट तथा कायणक्रम स्वीकृत गने,  

 (ढ) संग्रिालयको प्रिन्त्ध तथा हवकास सबिन्त्धी अन्त्य आवश्यक कायण 
गने वा गराउन े। 

 

(५) सतमततको िैठक र तनर्णयः (१) सतमततको िैठक आवश्यकता अनसुार 
िस्नेछ । 

 (२) सतमततको िैठक अध्यिले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा 
िस्नेछ । 

 (३) सदस्य-सम्चवले सतमततको िैठक िस्त ु भन्त्दा कबतीमा दईु 
ददन अगावै िैठकमा छलफल िनुे कायणसूची सहितको सूचना सदस्यिरुलाई 
ददन ुपनेछ । 
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 (४) सतमततको िैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ र तनजको 
अनपुम्स्थततमा उपाध्यिले गनेछ । 

 (५) सतमततको िैठकमा उपम्स्थत सदस्यको ििमुतका राय मान्त्य 
िनुेछ र मत िरािर भएमा िैठकको अध्यिता गने व्यम्क्तको राय 
तनर्ाणयक िनुछे । 

 (६) सतमततले आवश्यकतानसुार संग्रिालय सबिन्त्धी हवज्ञलाई 
सतमततको िैठकमा पयणवेिकको रुपमा भाग तलन आमन्त्त्रर् गनण सक्नेछ 
। 

 (७) सतमततको तनर्णय सदस्य-सम्चवले प्रमाम्र्त गरी राख्नछे । 

 (८) सतमततको िैठक सबिन्त्धी अन्त्य कायणहवतध सतमतत आफैले 
तनधाणरर् गरे िमोम्जम िनुछे । 

६. परुाताम्त्त्वक वस्तकुो स्वातमत्वः संग्रिालयमा रिेका सबपूर्ण परुाताम्त्त्वक 
वस्तकुो स्वातमत्व प्रचतलत कानून िमोम्जम अतधकार प्राप्त तनकायमा रिनछे 
। 

७. कायणकारी तनदेशकः (१) संग्रिालयको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा काम 
गनण एक जना कायणकारी तनदेशक रिनेछ । 

 (२) मन्त्त्रालयले प्रदेश सरकारको कम्बतमा सातौं तिको 
अतधकृतलाई कायणकारी तनदेशकको रुपमा कायण गने गरी तोक्नेछ । 

 (३) कायणकारी तनदेशकको काम, कतणव्य र अतधकार तथा सहुवधा 
तोहकए िमोम्जम िनुेछ । 

८. कमणचारी सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) सतमततको कायण सिालनको लातग 
सतमततमा आतथणक मातमला मन्त्त्रालयिाट स्वीकृत भए िमोम्जमको संख्यामा 
कमणचारीिरु रिने छन ्। 

 (२) सतमततका कमणचारीिरुको तनयमु्क्त, सेवाका शतण, पाररश्रतमक 
तथा सहुवधा तोहकए िमोम्जम िनुेछ । 
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 (३) उपदफा (२) िमोम्जम कमणचारीको तनयमु्क्त नभएसबमको 
लातग प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको कुनै कमणचारीलाई सतमततिाटै 
तलि भत्ता खाने गरी सतमततमा काजमा खटाउन सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (३) िमोम्जम सतमततमा काज खहटएका कमणचारी 
हवभागीय कारवािी त्यस्तो कमणचारीको सेवा शतण सबिन्त्धी प्रचतलत कानून 
िमोम्जम िनुेछ । 

 (५) उपदफा (३) िमोम्जम सतमततमा काजमा खहटएका 
कमणचारीलाई हवभागीय कारवािी गनुण पने भएमा सतमततले सो कमणचारी 
उपर कुन आरोप लागेको िो त्यसको स्पि कारर् खलुाई हवभागीय 
कारवािीको लातग प्रदेश सरकारमा पेश गनुण पनेछ । 

९. सतमततको कोषः (१) सतमततको एउटा छुटै्ट कोष रिनेछ र सो कोषमा 
देिायका रकमिरु रिनेछनः- 

 (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थातनय तििाट प्राप्त रकम, 
 (ख) हवदेशी सरकार वा अन्त्तराणहिय संघ-संस्था वा व्यम्क्तिाट प्राप्त रकम 

 (ग) संग्रिालय प्रवेश शलु्क, भाडा तथा कि शलु्क वापत प्राप्त रकम र 

 (घ) अन्त्य स्रोतिाट प्राप्त रकम  

 (२) उपदफा (१) िमोम्जमको रकम सतमततको कोषमा जबमा गने 
गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

 (३) सतमततले उपदफा (१) को खण्ड (ख) िमोम्जमको कुनै 
रकम प्राप्त गनुण अम्घ प्रदेश सरकारको स्वीकृतत तलन ुपनेछ । 

 (४) उपदफा (१) िमोम्जमको कोषमा रिने रकम सतमततले 
तोकेको कुनै वाम्र्ज्य िैंकमा खाता खोली जबमा गररनछे । 

 (५) सतमततको सिै खचण उपदफा (१) िमोम्जमको कोषिाट 
व्यिोररने छ । 

 (६) सतमततको कोषको सिालन तोहकए िमोम्जम िनुेछ । 
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१०. लेखा र लेखापरीिर्ः (१) सतमततको आय-व्ययको लेखा नेपाल 
सरकारले अपनाएको तररका िमोम्जम राम्खनेछ । 

 (२) सतमततको आन्त्तररक लेखापरीिर् सतमततले तोकेको 
लेखापरीिकले गनेछ । 

 (३) सतमततको लेखाको अम्न्त्तम लेखापरीिर् मिालेखा 
परीिकिाट िनुेछ । 

 (४) नेपाल सरकारले चािेमा जनुसकैु िखत पतन सतमततको हिसाव 
हकताव जाँच्न वा जचँाउन सक्नेछ । 

११. उपसतमतत वा कायणटोली गठन गनण सक्नःे (१) सतमततले आफ्नो कायण 
सचुारु रुपमा सबपादन गनणको लातग आवश्यकतानसुार उपसतमतत वा 
कायणटोली गठन गनण सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) िमोम्जम गदठत उपसतमतत वा कायणटोलीको 
कायणिेत्रगत शतण तथा कायणहवतध त्यस्तो उपसतमतत वा कायणटोली गठन 
गदाणको िखत सतमततले तनधाणरर् गररददए िमोम्जम िनुेछ । 

१२. अतधकार प्रत्यायोजनः सतमततले आफूलाई प्राप्त अतधकार मध्ये 
आवश्यकतानसुार केिी अतधकार अध्यि, सतमततको कुनै सदस्य, दफा ११ 
िमोम्जम गदठत उपसतमतत वा कायणटोली, कायणकारी तनदेशक वा सतमततको 
कुनै अतधकृतस्तरको कमणचारीलाई प्रत्यायोजन गनण सक्नछे । 

१३. वाहषणक प्रततवेदन पेश गनुण पनेः (१) सतमततले आफूले वषणभरर 
सबपादन गरेको कामको संम्िप्त हववरर्, सतमततले गरेको आबदानी तथा 
खचण, काम कारिािी गदाण देम्खएका समस्या, लेखापरीिकको प्रततवेदनमा 
उल्लेम्खत संम्िप्त व्यिोरा तथा भहवष्यमा सिालन गने योजना तथा 
कायणक्रम समेत समावेश गरी प्रत्येक आतथणक वषण समाप्त भएको तमततले 
तीन महिना तभत्र मन्त्त्रालय समि प्रततवेदन पेश गनुण पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) िमोम्जमको प्रततवेदन मन्त्त्रालयले सावणजतनक 
गनण सक्नेछ । 
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१४. आतथणक मातमला मन्त्त्रालयको सिमतत तलन ु पनेः सतमततले प्रदेश 
सरकारलाई आतथणक व्ययभार पने गरी कुनै तनर्णय गदाण वा कायणकारी 
तनदेशक तथा सतमततका कमणचारीिरुको सेवा सहुवधा तनधाणरर् गदाण आतथणक 
मातमला मन्त्त्रालयको सिमतत तलन ुपनेछ । 

१५. तनदेशन ददन सक्नःे प्रदेश सरकारले सतमततलाई आवश्यकतानसुार 
तनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो तनदेशनको पालना गनुण सतमततको कतणव्य 
िनुेछ । 

१६. िैठक भत्ताः सतमततका सदस्यिरुले सतमततको िैठकमा भाग तलए 
िापत तोहकए िमोम्जम िैठक भत्ता पाउन ेछन ्। 

१७. सतमततको कायाणलय र नामः (१) सतमततको कायाणलय पाल्पा 
म्जल्लाको पाल्पा दरिार िेत्रमा रिनेछ । 

 (२) सतमततको कायाणलय "पाल्पा दरिार संग्रिालय" को नामिाट 
प्रचतलत िनुछे । 

१८. प्रदेश सरकारसगँ सबपकण ः सतमततले प्रदेश सरकारसँग सबपकण  राख्दा 
मन्त्त्रालय माफण त राख्न ुपनेछ । 

१९. हवनयम िनाउन े अतधकारः (१) सतमततले यस आदेशको उद्देश्य 
कायाणन्त्वयनको लातग आवश्यक  हवतनयम िनाउन सक्नेछ । 

 (२) सतमततले उपदफा (१) िमोम्जम िनाएको हवतनयम 
मन्त्त्रालयिाट स्वीकृत भए पतछ मात्र लागू िनुेछ । 

 
आज्ञाले, 

       राजेन्त्र थापा 
            कानून सम्चव 
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प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा सिार मन्त्त्रालय  


