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नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रिालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन
हवकास समममत (गठन) आदे श, २०७६
नेपाल राजपरमा प्रकाशन मममत
२०७६।०८।०९
हवकास समममत ऐन‚२०१३ को दफा ३ ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे िायको
आदे श जारी गरे को छ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस आदे शको नाम “नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रिालय तथा
गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हवकास समममत (गठन) आदे श, २०७६” रिे को
छ ।
(२) यो आदे श तुरून्त्त प्रारम्भ िुनेछ ।

२.

पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस आदे शमा‚(क)

“अध्यि” भन्नाले समममतको अध्यि सम्झनु पछथ ।

(ख)

“कायथकारी मनदे शक” भन्नाले दफा ६ बमोक्षजमको कायथकारी मनदे शक सम्झनु पछथ।

(ग)

“तोहकएको” वा “तोहकए बमोक्षजम” भन्नाले यस आदे श अन्त्तगथत बनेको हवमनयममा
तोहकएको वा तोहकए बमोक्षजम सम्झनु पछथ।

(घ)

“मन्त्रालय” भन्नाले सं स्कृमत, पयथटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय सम्झनु पछथ।

(ङ)

“सङ्ग्रिालय” भन्नाले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रिालय सम्झनु पछथ।

(च)

“सदस्य” भन्नाले समममतको सदस्य सम्झनु पछथ र सो शब्दले अध्यि र कायथकारी
मनदे शकलाई समेत जनाउँछ ।

(छ)

“समममत” भन्नाले दफा ३ बमोक्षजम गठन भएको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रिालय
तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हवकास समममत सम्झनु पछथ ।

(ज)

“स्मारक” भन्नाले गणतन्त्र स्थापनाका लामग योगदान गरे का व्यक्षिको सम्झनामा
नारायणहिटी दरबार पररसरमा मनमाथण गररएको गणतन्त्र स्मारक सम्झनु पछथ।

३.

समममतको गठन: (१) सङ्ग्रिालय र स्मारकको सं रिण, सं वर्द्थन गरी सङ्ग्रिालय र
स्मारकको नाममा रिे को सम्पक्षिको व्यवस्थापन र सञ्चालनको लामग नारायणहिटी दरबार
सङ्ग्रिालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हवकास समममत नामको एक
समममत रिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको समममतमा दे िाय बमोक्षजमका अध्यि र सदस्य रिने
छन्:–
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४.

(क)

सक्षचव, मन्त्रालय

-अध्यि

(ख)

सिसक्षचव, गृि मन्त्रालय

-सदस्य

(ग)

सिसक्षचव, अथथ मन्त्रालय

-सदस्य

(घ)

मिामनदे शक, पुरातत्व हवभाग

-सदस्य

(ङ)

कायथकारी मनदे शक

-सदस्य-सक्षचव

समममतको काम, कतथव्य र अमिकार : समममतको काम, कतथव्य र अमिकार दे िाय बमोक्षजम
िुनेछ :–
(क)

सङ्ग्रिालय र स्मारकलाई राष्ट्रको मित्वपूण थ ऐमतिामसक र साँस्कृमतक िरोिरका
रुपमा हवकास गने‚

(ख)

स्मारकलाई राहष्ट्रय शिीद ददवसका ददन शिीदिरू प्रमत सम्मान व्यि गने स्थलको
रूपमा हवकास गने,

(ग)

स्मारकलाई हवदे शी राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमणमा शिीदिरू प्रमत
श्रर्द्ाञ्जली अपथण गने स्थल (दिद ले यीङ) को रूपमा हवकास गने,

(घ)

राष्ट्रपमत, उपराष्ट्रपमत, प्रिानमन्त्री तथा अन्त्य उच्च पदस्थ पदामिकारीबाट शिीद
प्रमत सम्मान व्यि गने स्थलको रुपमा हवकास गने‚

(ङ)

सङ्ग्रिालय र स्मारकको सुरिा, सं रिण, सं वर्द्थन र व्यवस्थापनका लामग
दीघथकालीन र अल्पकालीन नीमत तथा कायथक्रम तजुम
थ ा गरी कायाथन्त्वयन गने,
गराउने‚

(च)

समममतको वाहषथक कायथक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने ‚

(छ)

सङ्ग्रिालय र स्मारक पररसर प्रवेशको लामग प्रवेश शुल्क मनिाथरण गने‚

(ज)

सङ्ग्रिालय र स्मारक सञ्चालनका लामग स्रोत व्यवस्थापनको दीगो उपाय अवलम्बन
गरी कायाथन्त्वयन गने‚ गराउने,

(झ)

सङ्ग्रिालय र स्मारकको सं रिण र उपयोगका सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारलाई
आवश्यक सल्लाि र सुझाव ददने‚

(ञ)

ऐमतिामसक, पुराताक्षत्वक तथा साँस्कृमतक मित्वका वस्तुिरु सङ्ग्रिालयमा प्रदशथनीको
लामग राख्ने व्यवस्था गने,

(ट)

पुरातत्व हवभागको समन्त्वयमा सङ्ग्रिालयमा रिे का पुराताक्षत्वक, ऐमतिामसक तथा
साँस्कृमतक सम्पदाको ममथत सम्भार गने,

(ठ)

सङ्ग्रिालयको हवकास तथा हवस्तारको लामग स्थानीय तिसँग सिकायथ गने,
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(ड)

सङ्ग्रिालय र स्मारकमा राक्षखएका वा राक्षखने कलाकृमत वा अन्त्य वस्तुको बारे मा
अध्ययन तथा अनुसन्त्िान गने, गराउने,

(ढ)

सङ्ग्रिालय र स्मारक व्यवस्थापनको सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारले ददएको मनदे शन
कायाथन्त्वयन गने, गराउने ।

५.

समममतको बैठक सम्बन्त्िी कायथहवमि : (१) समममतको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक
बस्नेछ ।
(२) समममतको बैठक अध्यिले तोकेको मममत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समममतको सदस्य-सक्षचवले अध्यिको स्वीकृमतमा बैठकको कायथसूची सहित
बैठक बस्ने सूचना बैठक बस्नुभन्त्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्यिरूलाई ददनु
पनेछ।
(४) समममतको बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ।
(५) समममतको कुल सदस्य सङ्ग्ख्याको एकाउन्न प्रमतशत भन्त्दा बढी सदस्यिरु
उपक्षस्थत भएमा समममतको बैठकको लामग गणपूरक सं ख्या पुगेको मामननेछ ।
(६) समममतको बैठकमा बिुमतको राय मान्त्य िुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यिता
गने व्यक्षिले मनणाथयक मत ददनेछ ।
(७) समममतले आवश्यकता अनुसार स्वदे शी तथा हवदे शी हवषय हवज्ञलाई समममतको
बैठकमा आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।
(८) समममतको बैठकको मनणथय अध्यि र समममतको सदस्य-सक्षचवले प्रमाक्षणत
गनेछ।
(९) समममतका सदस्यले समममतको बैठकमा भाग मलए बापत अथथ मन्त्रालयले
मनिाथरण गरे को मापदण्ड बमोक्षजम बैठक भिा पाउने छन् ।
(१०) समममतको बैठक सम्बन्त्िी अन्त्य कायथहवमि समममत आफैले मनिाथरण गरे
बमोक्षजम िुनेछ।

६.

कायथकारी मनदे शक: (१) समममतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गनथ एक जना कायथकारी
मनदे शक रिनेछ।
(२) नेपाल सरकारले दे िाय बमोक्षजमको योग्यता पुगेको नेपाली नागररकलाई खुला
प्रमतस्पिाथको आिारमा कायथकारी मनदे शकमा मनयुि गनेछ :(क)

पैँ तीस वषथ उमेर पूरा भएको‚
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(ख)

मान्त्यता प्राप्त हवश्वद्यालयबाट राजनीमतशास्त्र, व्यवस्थापन, इमतिास, कला,
सं स्कृमत, सङ्ग्रिालय वा पुरातत्व हवषयमा स्नातकोिर वा सो सरि उिीणथ
गरे को‚

(ग)

सरकारी मनकाय, कुनै सङ्ग्गदठत सं स्था वा सावथजमनक मनकायको उच्च
व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा दश वषथको अनुभव िामसल गरे को‚

(घ)

उच्च नैमतक चररर कायम रिे को,

(ङ)

प्रचमलत कानूनले अयोग्य नभएको ।

(३) कायथकारी मनदे शकको पदावमि बढीमा चार वषथको िुनेछ र समममतको
मसफाररसमा मनज एक अवमिको लामग पुन: मनयुि िुन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापमन दे िायको अवस्थामा
तोहकए बमोक्षजमको प्रहक्रया अपनाई नेपाल सरकारले कायथकारी मनदे शकलाई जुनसुकै बखत
पदबाट िटाउन सक्नेछः(क)

इमान्त्दारीपूवक
थ आफ्नो पदीय क्षजम्मेवारी पूरा नगरे मा,

(ख)

समममतको हित हवपरीत वा समममतलाई िामन नोक्सानी िुने कुनै काम
कारबािी गरे मा,

(ग)

पद अनुसारको आचरण नगरे मा वा खराव आचरण दे क्षखएमा,

(घ)

कायथिमताको अभाव दे क्षखएमा,

(ङ)

दफा ७ को उपदफा (३) बमोक्षजम मूल्याङ्कन गदाथ कायथसम्पादनको स्तर
साठी प्रमतशत भन्त्दा कम भएमा ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन कायथकारी मनदे शकलाई
पदबाट िटाउनु अक्षघ सफाइ पेश गने मनामसब मौका ददनु पनेछ।
(६) यस दफा बमोक्षजम कायथकारी मनदे शक मनयुि नभएसम्म नेपाल सरकारले
सङ्ग्घीय मनजामती सेवाको राजपराहङ्कत प्रथम श्रे णीको अमिकृतलाई कायथकारी मनदे शकको
पदमा कामकाज गने गरी तोक्न सक्नेछ।
(७) दे िायको अवस्थामा कायथकारी मनदे शकको पद ररि िुनेछ:(क)

उपदफा (२) बमोक्षजमको योग्यता नरिेमा,

(ख)

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचमबखन तथा ओसारपसार, लागू औषि
मबक्री हवतरण तथा ओसार पसार, सम्पिक्ष

शुर्द्ीकरण, रािदानी दुरुपयोग,

अपिरण सम्बन्त्िी कसूर वा नैमतक पतन दे क्षखने अन्त्य फौजदारी कसूरमा
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सजाय पाई वा कुनै कसू रमा जन्त्म कैद वा बीस वषथ वा सोभन्त्दा बढी
कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अक्षन्त्तम भएमा,
(ग)

प्रचमलत कानून बमोक्षजम कालो सूचीमा परे मा,

(घ)

सािू को दामासािीमा परे मा,

(ङ)

ु को आवासीय अनुममत प्राप्त गरे मा,
कुनै हवदे शी मुलक

(च)

मनजले अध्यि समि मलक्षखत राजीनामा ददएमा‚

(छ)

मनजको पदावमि समाप्त भएमा‚

(ज)

मनजको उमेर साठी वषथ पूरा भएमा,

(झ)

उपदफा (४) बमोक्षजम पदबाट िटाइएमा।

(८) कायथकारी मनदे शकको पाररश्रममक तथा अन्त्य सुहविा अथथ मन्त्रालयको
सिममतमा मन्त्रालयले तोके बमोक्षजम िुनेछ ।
७.

कायथ सम्पादन करार : (१) कायथकारी मनदे शकले आफू मनयुि भएको मममतले तीस ददनमभर
अध्यि समि कायथसम्पादन करार गनुथ पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको करारमा दे िायका हवषयिरु उल्ले ख गनुथ पनेछः(क)

कायथकारी मनदे शकले गनुथ पने कायथको हववरण,

(ख)

मनजले पेश गरे को व्यवसाहयक योजना, सङ्ग्रिालयको सुिारका लामग
कायाथन्त्वयन गररने योजना, रणनीमत र कायथक्रम तथा त्यसको कायाथन्त्वयन
कायथतामलका,

(ग)

खण्ड (क) वा (ख) बमोक्षजम मनजले कायथसम्पादन गदाथ दे क्षखने वा प्राप्त िुने
अपेक्षित प्रमतफल वा उपलक्षब्िको हववरण,

(घ)

खण्ड (ग) बमोक्षजमको प्रमतफल वा उपलक्षब्ि मापन गनथ सहकने सूचक र
त्यसको मूल्याङ्कनको सं यन्त्र,

(ङ)

तोहकए बमोक्षजमका अन्त्य कुरािरू ।

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको कायथसम्पादन करार बमोक्षजम कायथकारी मनदे शकबाट
कायथसम्पादन भए नभएको हवषयमा मन्त्रालयले आवमिक रुपमा मूल्याङ्कन गनेछ ।
८.

कायथकारी मनदे शकको काम, कतथव्य र अमिकार: कायथकारी मनदे शकको काम, कतथव्य र
अमिकार दे िाय बमोक्षजम िुनेछ :–
(क)

समममतको योजना, वाहषथक कायथक्रम तथा बजेट तयार गरी समममत समि पेश गने‚

(ख)

सङ्ग्रिालय तथा स्मारकको सं रिण र सं वर्द्थनका लामग योजना तजुम
थ ा गरी समममत
समि पेश गने र समममतबाट स्वीकृत भए बमोक्षजम कायाथन्त्वयन गने, गराउने‚
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(ग)

सङ्ग्रिालय र स्मारक पररसरलाई आकषथक पयथटकीय गन्त्तव्यको रूपमा हवकास
गने‚ गराउने,

(घ)

समममतको स्वीकृमतमा सङ्ग्रिालय र स्मारक प्रवेशका लामग तोहकए बमोक्षजमको
प्रवेश शुल्क असूल गने, गराउने‚

(ङ)

दे शको मित्वपूण थ राजनीमतक घटनाक्रमका सामरीिरु समममतको स्वीकृमत मलई
सङ्ग्रिालयमा राख्ने‚

(च)

सङ्ग्रिालय र स्मारकमा रिेका मित्वपूण थ दस्तावेज, श्रव्यदृष्य सामरी, तस्वीर तथा
अन्त्य ऐमतिामसक मित्वका वस्तुिरूको सं रिण र सं वर्द्थन गरी दुरूस्त राख्ने तथा
मित्वपूणथ ऐमतिामसक दस्तावेजिरु राहष्ट्रय अमभले खालयमा समेत सुरक्षित हकमसमले
राख्ने व्यवस्था ममलाउने,

(छ)

समममतको चल अचल सम्पक्षिको सं रिण गने, गराउने‚

(ज)

मन्त्रालयको पूव थ स्वीकृमत मलई सङ्ग्रिालय र स्मारकको सं रिण एवं उपयोगका
लामग मनजी िेरसँग सम्झौता गरी स्मारक र दरबार पररसरमा अत्यावश्यक सेवा
सुहविा प्राप्त गने‚

(झ)

सङ्ग्रिालय र स्मारकको दै मनक सरसफाइ तथा बगैँ चाको उक्षचत व्यवस्थापन तथा
सं रिण गने‚

९.

(ञ)

समममतको आमथथक कारोबार सञ्चालन गने, गराउने‚

(ट)

समममतको आन्त्तररक तथा अक्षन्त्तम ले खापरीिण गराउने‚

(ठ)

समममतको वाहषथक प्रमतवेदन तयार गरी समममत समि पेश गने,

(ड)

तोहकए बमोक्षजमका अन्त्य काम गने ।

कमथचारी सम्बन्त्िी: (१) समममतको कायथसम्पादनको लामग समममतमा आवश्यक सङ्ग्ख्यामा
कमथचारीिरू रिनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम समममतमा रिने कमथचारीको पद र सङ्ग्ख्या समममतको
मसफाररसमा नेपाल सरकार, मक्षन्त्रपररषद्बाट स्वीकृत भए बमोक्षजम िुनेछ ।
(३) समममतलाई आवश्यक पने कमथचारी मन्त्रालयले सङ्ग्घीय मनजामती सेवाका
कमथचारीमध्येबाट उपलब्ि गराउनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजम कमथचारी उपलब्ि नभएमा समममतले अथथ मन्त्रालयको
सिममत मलई प्रचमलत कानून बमोक्षजम करारमा कमथचारी मनयुि गनथ सक्नेछ।
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(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापमन सवारी चालक, माली,
कायाथलय सियोगी, सुरिा गाडथ जस्ता पदिरुमा समममतले प्रचमलत कानून बमोक्षजम से वा
करारद्वारा पदपूमतथ गनथ सक्नेछ।
१०.

समममतको कोष : (१) समममतको नाममा एउटा छु ट्टै कोष िुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कोषमा दे िाय बमोक्षजमका रकम रिनेछन् :(क)

प्रवेश शुल्क बापत प्राप्त रकम,

(ख)

सङ्ग्रिालयमा कुनै कायथक्रम गरे बापत प्राप्त भाडा वा शुल्क,

(ग)

स्वदे शी व्यक्षि, सं घ, सं स्था वा मनकायबाट प्राप्त रकम,

(घ)

हवदे शी व्यक्षि, सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(ङ)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(च)

समममतले आजथन गरे को अन्त्य रकम।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोक्षजमको रकम प्राप्त गनुथ अक्षघ समममतले नेपाल

सरकार, अथथ मन्त्रालयको स्वीकृमत मलनु पनेछ ।
(४) समममतको तफथबाट गररने सम्पूण थ खचथ उपदफा (१) बमोक्षजमको कोषबाट
व्यिोररनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोक्षजमको कोषमा रिने रकम समममतले तोकेको बैङ्क तथा
हविीय सं स्था सम्बन्त्िी प्रचमलत कानून बमोक्षजम स्थाहपत "क" वगथको कुनै वाक्षणज्य बैङ्कमा
खाता खोली जम्मा गररनेछ ।
(६) समममतको कोषको सञ्चालन कायथकारी मनदे शक वा मनजले तोकेको कुनै अमिकृत
ु दस्तखतबाट िुनछ
कमथचारी र ले खा प्रमुखको सं यि
े ।
(७) समममतको कोष सञ्चालन सम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्था तोहकए बमोक्षजम िुनेछ।
११.

लेखा र लेखापरीिण : (१) समममतको कोषको आय-व्ययको ले खा नेपाल सरकारले
अपनाएको ले खा प्रणाली अनुरूपको ढाँचामा राख्नु पनेछ ।
(२) समममतको अक्षन्त्तम ले खापरीिण मिालेखा परीिक वा मनजले तोकेको लेखा
परीिकबाट िुनेछ ।
(३) मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा समममतको आय-व्यय, तत्सम्बन्त्िी कागजात र
नगदी, क्षजन्त्सीको हववरण जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

१२.

उपसमममत वा कायथदल गठन गनथ सक्ने : (१) समममतले आफ्नो काममा सियोग पुर्याउन
आवश्यकता अनुसार उपसमममत वा कायथदल गठन गनथ सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गदठत उपसमममत वा कायथदलको कायथिेरगत शतथ तथा
कायथहवमि त्यस्तो उपसमममत वा कायथदल गठन गदाथको बखत समममतले तोहकददए बमोक्षजम
िुनेछ।
१३.

समममतको कायाथलय

: समममतको कायाथलय काठमाडौं उपत्यकामा रिनेछ ।

१४.

अमिकार प्रत्यायोजन : समममतले आफूलाई प्राप्त अमिकार मध्ये केिी अमिकार आवश्यकता
अनुसार अध्यि, सदस्य, कायथकारी मनदे शक वा समममतको कुनै अमिकृतस्तरको कमथचारीलाई
प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ।

१५.

वाहषथक प्रमतवेदन : (१) समममतले प्रत्येक वषथ आमथथक वषथ समाप्त भएको मममतले तीन
महिनामभर मन्त्रालय समि वाहषथक प्रमतवेदन पेश गनुथ पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रमतवेदनमा समममतबाट एक आमथथक वषथ मभर
सम्पादन भएका कामको सं क्षिप्त हववरण, नीमत, योजना र कायथक्रमको कायाथन्त्वयनको क्षस्थमत
र उपलक्षब्ि, आम्दानी तथा खचथ, ले खापरीिकको प्रमतवेदनमा उक्षल्लक्षखत सं क्षिप्त व्यिोरा,
काम कारबािी गदाथ दे क्षखएका मुख्य मुख्य समस्या तथा त्यस्ता समस्या समािानका लामग
गररएका प्रयास, आगामी योजना तथा कायथक्रम र तोहकए बमोक्षजमको अन्त्य हववरण समेत
उल्लेख गनुथ पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रमतवेदन मन्त्रालय र समममतले सावथजमनक गनेछ।

१६.

समममतमा रिने : (१) यो आदे श प्रारम्भ भएपमछ मन्त्रालय अन्त्तगथत रिे को सङ्ग्रिालय र
स्मारक स्वतः समममत मातित रिनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सङ्ग्रिालय र स्मारकको नाममा रिे को चल अचल
सम्पक्षि र दाहयत्व समममतको िुनेछ ।

१७.

नेपाल सरकारसँग सम्पकथ : समममतले नेपाल सरकारसँग सम्पकथ राख्दा मन्त्रालय माफथत
राख्नु पनेछ।

१८.

हवमनयम बनाउने अमिकार : (१) यो आदे शको कायाथन्त्वयन गनथ समममतले आवश्यक
हवमनयम बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम बनेको हवमनयम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपमछ लागू
िुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम हवमनयम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई थप आमथथक
दाहयत्व पने हवषयमा नेपाल सरकार, अथथ मन्त्रालयको पूव थ स्वीकृमत मलनु पनेछ।
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