
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, भदौ १६ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क १४ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

महिला, िालिातलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्त्रालयको 
सूचना 

 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) को तमतत २०७९।०5।16 को तनर्णयानसुार 
"प्रादेम्शक साांस्कृततक पाल्पा दरिार सांग्रिालय हवकास सतमतत (गठन) (पहिलो 
सांशोधन) आदेश, २०७९" सिैको जानकारीका लातग प्रकाम्शत गररएको छ ।  

 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १४ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।१६ 

 

१. मूल आदेशको दफा 1 मा सांशोधनः मूल आदेशको दफा 1 को उपदफा (१) 
को सट्टा देिायको उपदफा (१) राम्खएको छः  

“(1) यस आदेशको नाम "प्रादेम्शक साांस्कृततक पाल्पा दरिार सांग्रिालय 
हवकास सतमतत (गठन) (पहिलो सांशोधन) आदेश, २०७९" रिेको छ 
।” 

 

२. मूल आदेशको दफा 2 मा सांशोधनः मूल आदेशको दफा 2 को उपदफा 
(छ) र (ज) को सट्टा देिायको उपदफा (छ र ज) राम्खएको छः 
 “(छ) "सतमतत" भन्नाले दफा ३ िमोम्जम गठठत प्रादेम्शक साांस्कृततक 
 पाल्पा दरिार सांग्रिालय हवकास सतमतत सबझन ुपछण ।” 

 “(ज) "सांग्रिालय" भन्नाले  प्रादेम्शक साांस्कृततक पाल्पा दरिार सांग्रिालय 
 सबझन ुपछण ।” 
 

३. मूल आदेशको दफा ३ मा सांशोधनः मूल आदेशको दफा ३ को उपदफा (१) 
को सट्टा देिायको उपदफा (१) राम्खएको छः  

“(१) सांग्रिालयको सांरक्षर् तथा हवकासको लातग प्रादेम्शक साांस्कृततक 
 पाल्पा दरिार सांग्रिालय हवकास सतमतत नामको देिाय िमोम्जमको सतमतत 
 गठन गररएको छ । 

  (क) मन्त्त्रालयको मन्त्त्री    - अध्यक्ष 

 (ख) म्जल्ला समन्त्वय सतमतत पाल्पाका प्रमखु  - सदस्य 

 (ग) तानसेन नगरपातलका प्रमखु   - सदस्य  
 (घ) मन्त्त्रालयको सम्चव    - सदस्य  

 (ङ) प्रमखु म्जल्ला अतधकारी, पाल्पा   - सदस्य 

 (च) मिाशाखा प्रमखु (सांस्कृतत िेने) मन्त्त्रालय  - सदस्य 

 (छ) वडा अध्यक्ष,  प्रादेम्शक साांस्कृततक पाल्पा दरिार सांग्रिालय  
रिेको वडा, तानसेन नगरपातलका   - सदस्य 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १४ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।१६ 

 

 (ज) सांस्कृतत, सांग्रिालय वा परुातत्त्व हवषयका हवज्ञिरु मध्येिाट 
प्रदेश सरकारद्वारा मनोनीत एक जना   - सदस्य 

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

 (ञ) कायणकारी तनदेशक    - सदस्य सम्चव” 

 

४. मूल आदेशको दफा १७ मा सांशोधनः मूल आदेशको दफा १७ को उपदफा 
(१) र (२) को सट्टा देिायको उपदफा (१) र (२) राम्खएको छः  

“(१) सतमततको कायाणलय पाल्पा म्जल्लाको प्रादेम्शक साांस्कृततक पाल्पा 
दरिार सांग्रिालय के्षत्रमा रिनेछ ।” 

(२) सतमततको कायाणलय "प्रादेम्शक साांस्कृततक पाल्पा दरिार सांग्रिालय" 
को नामिाट प्रचतलत िनेुछ ।” 

५. मूल आदेशको दफा १८क. थपः मूल आदेशको दफा १८ पतछ देिायको 
दफा १८क. थप गररएको छः  

“१८क. श्रीनगर साांस्कृततक डिली र नवुाकोट साांस्कृततक डिली 
प्रादेम्शक साांस्कृततक पाल्पा दरिार सांग्रिालय मातित रिनेछ ।” 

 

 

आज्ञाले, 
ठदपक राज नपेाल 

सम्चव 
 

 

  ३ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


