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सं स्कृति नीति, २०६८
1.

पृष्ठभूति

१.१

संस्कृतिको अर्थ
वििेकशील िानि जातिले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षििाको उपयोग गरी तनिाथण िा रचना
गरे का यािि तसजथना अनुरूपको जीिनशैली नै िानि सं स्कृति हो । िानिले तनिाथण िा
रचना गरे का तसजथनाहरू भौतिक र अभौतिक गरी दुई वकतसिका हुन्छन् । दुिै वकतसिका
तसजथनाहरूलाई सं स्कृतिका रूपिा सम्बोधन गने गररन्छ ।
कुनै दशथन िा चचन्िनका अनुयायीहरूले सो दशथन िा चचन्िन अनुरूप तसजथना िर्ा अिलम्िन
गरे का कुराहरूलाई िित्त् दशथन एिं चचन्िन नै सं स्कृतिको रूपिा उल्ले ख गने प्रचलन
छ । उदाहरणको रूपिा वहन्दू सं स्कृति, बौद्ध सं स्कृति, ईस्लाि सं स्कृति आदद।
कुनै भौगोतलक क्षेत्रिा बसोबास गने िानि सिूदाय िा सिूदायहरूले तसजथना िर्ा अिलम्िन
गरे का सं स्कृतिलाई त्यसै क्षेत्रको नािबाट सम्बोधन गने गररएको पाइन्छ । उदाहरण
स्िरूप पृथ्िीको पचििी भागिा बसोबास गने िानि सिूदाय िा सिूदायहरूको सं स्कृतिलाई
पचििा िा पािात्य सं स्कृति भतनन्छ भने पृथ्िीको पूिी भू÷भागिा बसोबास गने िानि
सिूदाय िा सिूदायहरूको सं स्कृतिलाई पूिीय सं स्कृति भन्ने प्रचलन छ । त्यसैगरी नेपालको
कणाथली प्रदे शिा बसोबास गने िानि सिूदायहरूको सं स्कृतिलाई कणाथली सं स्कृति, डोटी
प्रदे शका बातसन्दाको सं स्कृतिलाई डोटे ली सं स्कृति, तितर्ला क्षेत्रको सं स्कृतिलाई तितर्ला
सं स्कृति, भन्ने प्रचलन पतन रवहआएको छ । त्यसैगरी कुनै दे श िा राज्यको राजनीतिक
सीिानातभत्र बसोबास गने िानि सिूदाय िा सिूदायहरूको सं स्कृति िा सं स्कृतिहरूलाई
ित्ति् दे शको नािबाट पतन सम्बोधन गनेगररन्छ जस्िै नेपाली सं स्कृति, भारिीय सं स्कृति,
चचतनयााँ सं स्कृति, फ्रान्सेली सं स्कृति आदद ।
जाति िा सिूदायविशेषका िातनसहरूको सं स्कृतिलाई ित्ति् जाति िा सिूदायको सं स्कृतिको
रूपिा चचतनन्छ । उदाहरणको रूपिा नेिार सं स्कृति, गुरूङ्ग सं स्कृति, खस सं स्कृति, चेपाङ्ग
सं स्कृति, र्ारू सं स्कृति, तधिाल सं स्कृति, राइथ

सं स्कृति, तलम्बू सं स्कृति आदद ।

िानि सं स्कृतिको विकासक्रिको वितभन्न कालखण्डिा िातनसले तसजथना र अिलम्िन गरे का
सं स्कृतिहरूलाई ित्ति् युग एिं कालखण्डका आधारिा सम्बोधन गने प्रचलन पतन रवहआएको
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छ । पाषाण औजारहरू तनिाथण र प्रयोग गने गरे को युगको सं स्कृतिलाई पाषाणयुगीय
सं स्कृति भतनन्छ । ऐतिहातसक युगको वितभन्न कालखण्डका आधारिा पतन सांस्कृतिक
िगीकरण गने प्रचलन छ । नेपालको सन्दभथिा वकरााँिकालीन सं स्कृति, तलच्छविकालीन
सं स्कृति, िल्लकालीन सं स्कृति, प्राचीन सं स्कृति, िध्यकालीन सं स्कृति, अिाचीन सं स्कृति भन्ने
प्रचलनलाई उदाहरणका रूपिा तलन सवकन्छ ।
१.२

नेपालिा िानि बसोबास र सांस्कृतिक विकासको इतिहास
आजभन्दा दुई अढाई लाख िषथ अचिको प्रारचम्भक िानिसिूदायले नै नेपालिा सिथप्रर्ि
बसोबास गरे को तर्यो भन्ने करा दाङ्ग उपत्यकािा प्राप्त पूिप
थ ाषाण औजारहरूले प्रिाचणि
गरे का छन् । आधुतनक िानिसिूदायले पतन आजभन्दा ८/९ हजार िषथ पवहले त्यसै
क्षेत्रिा बसोबास गरे को कुरा दाङ्गदे उखुरी उपत्यकाबाट प्राप्त िध्यपाषाण औजारहरूले पुवि
गरे का छन् ।
कवपलिस्िु क्षेत्रिा भएका पुरािाचत्िक उत्खनन्बाट प्राप्त वितभन्न सािग्रीहरू र कैलालीबाट
प्राप्त िािाको िानिाकृतिबाट यस क्षेत्रिा ईशापूि थ प्रर्ि सहस्राब्दीको प्रारचम्भक चरणतिरै
िानि बसोबासहरू रहेका तर्ए भन्ने पुिी हुन्छ । त्यसैगरी िुस्िाङ्गका कतिपय गुफाहरूिा
ईशापूि थ आठौं शिाब्दीतिरै िानिजातिले बसोबास गरे को पाइएको छ ।
ईशाको प्रारचम्भक शिाब्दीतिर नेपाल उपत्यकािा वकरााँिहरू पतछ तलच्छिीहरूले शासन
आफ्नो हाििा तलए । तलच्छिीकालीन नेपाल पूि थ कोशी प्रदे श र पचिििा कणाथली
प्रश्रिणक्षेत्रसम्ि फैतलएको तर्यो ।
ईशापूि थ दोश्रो सहस्राब्दीको िध्येतिर कवपलिस्िुिा शाक्यहरूको र सोही सहस्राब्दीको
अन्त्यतिर जनकपुरिा विदे ह जनकको िर्ा ईशापूि थ प्रर्ि सहस्राब्दीको प्रारम्भतिर काठिाडौं
उपत्यकािा गोपाल, िवहषपाल, वकरााँिहरूको राज्य विकास भईसकेको कुराहरूको उल्ले ख
पौराचणक सावहत्यहरूिा पाइन्छ । ईशाको पवहलो शिाब्दीको आसपासतिर झापा, िोरङ्ग र
सुनसरीतिर पतन िानि बसोबास रहे का करा वकचकिध, भेतडयारीको उत्खनन र बराहक्षेत्रका
प्राचीन अिशेषहरूबाट ज्ञाि हुन्छ ।
आठौं शिाब्दीतिर तिव्ििका कतिपय िातनसहरू नेपालिा शरण तलन आईपुगे ।
उनीहरूिध्ये केही नेपालको िध्यपहाडी भू–भागिा आएर बसोबास गनथ र्ाले । ईशाको
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निौं शिाब्दीतिर पचििको कणाथली क्षेत्रिा शचिशाली खसराज्यको स्र्ापना भयो । एिारौं
शिाब्दीतिर तसिरौनगढिा कणाथटकहरूको शचिशाली राज्य स्र्ापना भयो । बाह्रौं िे ह्रौं
शिाब्दीतिर ििथिान नेपालका धेरैजसो भ–ूभागिा िानि बसोबास भइसकेको दे चखन्छ ।
यसै सियतिर भारिको नालन्दा, विक्रिचशला आदद विहारहरूिा भएको िुचस्लि आक्रिणका
कारण िी ठाउाँहरूबाट पतन र्ुप्रै िातनसहरू आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदाहरू सवहि नेपालिा
शरण तलन आईपुगे । चौधौ शिाब्दीतिर िुचस्लि आक्रिणका कारण तसिरौनगढका
कणाथटकिंशी राजपररिार र उनका र्ुप्रै सिर्थकहरू नेपाल उपत्यका र आसपास क्षेत्रिा
प्रिेश गरे । यस प्रकार वितभन्न सियिा वितभन्न ठाउाँका वितभन्नसिूदायका िातनसहरू
नेपालिा आई बसोबास गनथ र्ाले को दे चखन्छ ।
पन्रौं शिाब्दीतिर जुम्लाको शचिशाली खस साम्राज्य विखण्डन भएर वहिालपाररको भू–
भाग तिव्िििा र िहाकाली पाररका भू–भाग भारिको कुिाउ गढिालिा गातभयो भने बााँकी
भू–भागिा िाइसे राज्यहरूको उदय भयो । गण्डकी क्षेत्रिा पतन वितभन्न चौविसे राज्यहरूको
उदय भयो भने चौविसे राज्यहरूिध्ये पाल्पाको सेन राज्य तनकै ठू लो र शचिशाली
तर्यो । यो पतन टुवक्रएर िकिानपुरिा अको सेन राज्य स्र्ापना भयो । काठिाडौं
उपत्यका र त्यस उत्तरका केही भू–भाग बाहे क तत्रशू ली पूिक
थ ा सबै भू–भाग िकिानपुर
अन्िगथि कायि भए । सत्रौं शिाब्दीतिर यो िकिानपुर राज्य चौदण्डी र विजयपुर
राज्यहरूिा विभाचजि भयो । नेपाल उपत्यका लगायि सबै बाईसे, चौतबसे र सेन
राज्यहरूलाई एकीकरण गरे र अठारौं शिाब्दीिा आधुतनक नेपालको तनिाथण भयो ।
िानि आिादीको यो लािो तसलतसला पार गदै आजको विन्दू िा आईपुग्दा हािी १०३
भन्दा बढी वितभन्न जाति र ९२ भन्दा बढी भाषा–भाषीहरू नेपाली पवहचानिा बसोबास
गरररहेका छौं । हािी सबै जािजाति र सिूदायहरूको आ–आफ्नै इतिहास र सं स्कृति
रवहआएको छ ।
१.३

नेपाली राविय सं स्कृतिको पररभाषा
िातर् िानिसं स्कृति र त्यसका वितभन्न नािाकरणहरू (१.१) का सार्ै नेपालिा िानि
बसोबासको सं चक्षप्त इतिहास (१.२) प्रस्िुि गररयो । जसका आधारिा नेपाली राविय
सं स्कृतिको पररभाषा तनम्नानुसार गनुथ उपयुि हुने दे चखन्छ ।
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ििथिान नेपालको सीिातभत्र इतिहासको वितभन्न कालखण्डिा बसोबास गरे का वितभन्न
िानिसिूदाय िा िानिसिूदायहरूले तसजथना गरे र छाडेका र हाल बसोबास गरररहेका हाम्रा
वितभन्न जाति एिं सिूदायका पूखाथहरूलतसजथना र अिलम्िन गरी हािीलाई चजम्िा लाएर
गएका भौतिक अभौतिक सम्पदाहरू र त्यस अनुरूपको जीिनशैलीको सिविगि रूप नै
नेपालको राविय संस्कृति हो ।
2.

विगिका प्रयासहर
प्राचीनकालदे चख

परम्परागि

प्रचलन

र

िान्यिाहरूको

आधारिा

हुाँदै

आएको

सांस्कृतिकसम्पदाहरूको सं रक्षण एिं व्यिस्र्ापन कायथले प्राचीन स्िारक सं रक्षण ऐन,
२०१३ लागू भए पतछ कानूनी आधार प्राप्त गरे को हो । ित्पिाि् यस्िा सम्पदाहरूको
सं रक्षण र व्यिस्र्ापन कायथिा सं लग्न वितभन्न तनकायहरूसाँग सम्बचन्धि ऐन, तनयिहरू
खासगरी स्र्ानीय प्रशासन ऐन, गुठी ऐन, प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन, लुचम्बनी विकास कोष ऐन,
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन लगायि वितभन्न कानून र तनकायहरूको व्यिस्र्ा भएपतन
रािभररका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सं रक्षण र व्यिस्र्ापन कायथलाई व्यापक दृविकोणबाट
सिेटी एउटा राविय सं स्कृति नीति बनाइ सन्िुतलि एिं व्यिचस्र्िरूपिा अचि बढाउनु पने
आिश्यकिा २०४० को दशकदे चख िहसुस गररदैं आएको दे चखन्छ । २०४९ सालिा
सं स्कृति नीतिको िस्यौदा प्रस्िुि भएको तर्यो । त्यसै गरी २०६० सालिा अको िस्यौदा
पतन ियार गररएको तर्यो । उि िस्यौदाहरूले औपचाररक नीतिको रूप तलन नपाउाँदै
दे शिा ऐतिहातसक एिं युगान्िकारी पररििथनहरू भए । दे श राजिन्त्रात्िक पद्धतिबाट
गणिन्त्रात्िक पद्धतििा र वहन्दू अतधराज्यबाट धिथ तनरपेक्ष राज्यिा पररणि भयो । यी
पररििथनहरूले नेपाली सं स्कृतिको वितभन्न पक्षिा ल्याएका नयााँ सोच विचारहरू सिेिलाई
सिेटेर विविधिायुि राविय सं स्कृतिको सिविगि र सन्िुतलि रूपिा सम्बोधन र सं रक्षणको
िािािरण तसजथनागनथ एउटा राविय सं स्कृति नीति बनाउनु पने आिश्यकिा दे चखन आएकोले
यो राविय सं स्कृति नीति, २०६७ िजूि
थ ा गररएको छ ।
3.

ििथिान चस्र्ति
िानि आिादीको वितभन्न कालखण्डिा नेपालिा बसोबास गने वितभन्न िानिसिूदायका
सांस्कृतिक अिशेषहरू आज हािीले विरासिका रूपिा पाएका छौं । त्यसै गरी हािी वितभन्न
जाति र सिूदायका पूखाथहरूले तसजथना र अिलम्िन गरे का परम्परागि सांस्कृतिक
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धरोहरहरूलाई पतन आ–आफ्नो पुख्र्यौली विरासिका रूपिा ग्रहण गरी तनरन्िरिा ददं दै
आएका छौं ।
आफ्नो सं स्कृतिको सं रक्षण र सम्िद्र्धन गनुथ सबै नेपालीहरूको दावयत्ि िात्र होइन अतधकार
पतन हो । यस कुरालाई नेपालको अन्िररि सं विधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा
३ िा “नेपालिा बसोबास गने प्रत्येक सिूदायलाई आफ्नो भाषा, तलवप, सं स्कृति, सांस्कृतिक
सभ्यिा र सम्पदाको सं रक्षण र सम्िद्र्धन गने हक हुनेछ” भनेर सं स्कृिी सम्बन्धी हकको
रूपिा प्रत्याभूि गरे को अिस्र्ा विद्यिान छ ।
4.

सिस्या र च ुनौति
नेपालिा दुईअढाइ लाख िषथदेचखका सांस्कृिक सम्पदाका अिशेषहरू र १०३ भन्दा बढी
जातिका सांस्कृतिक प्रचलनहरू हुन ु भनेको रािको लातग गौरिको विषय हो । यति विशाल
सांस्कृतिक भण्डारको िैज्ञातनक अनुसन्धान, अध्ययन एिं सं रक्षण कायथ सिय, श्रोि र
साधनका दृविले सिेि च ुनौिीपूण थ रहे को छ ।
कुनै पतन सं स्कृतिका लातग विदे शी िा बाह्य सं स्कृतिको प्रभाि अको च ुनौिी बन्ने गरे को
छ । आजको विश्वव्यापी विद्युतिय सं चार िाध्यिका कारण यस्िा प्रभािलाई न्यूतनकरण
गनु,थ तनयन्त्रण गनुथ र कुनै सं स्कृतिको िौतलक स्िरूपलाई जोगाउनु अको च ुनौिी हो ।
सं स्कृति पररििथनशील विषय हो । वितभन्न जातिहरू र सिूदायले अपनाइ आएका कतिपय
सांस्कृतिक परम्पराहरू आधुतनक र िानििादी दृविकोणबाट हे दाथ सुधार गररनु पने अिस्र्ािा
दे चखन आएका पतन छन् । यस्िा कराहरूलाई सुधार गदाथ त्यस जाति िा सिूदायको
परम्परागि सं स्कृतिको एउटा पक्ष लोप हुन पतन जान्छ । त्यसै ले कुनै परम्परागि
सांस्कृतिक प्रचलनको सुधार सम्बन्धी तनणथय पतन एउटा च ुनौिीपूण थ काि हो ।

ििथिान

चशक्षा प्रणालीले विद्यार्ीहरूिा आफ्नो सं स्कृतिको िहत्ि बोध गराउने र त्यसप्रति आस्र्ा
एिं तनष्ठा जगाउने पाठ्यसािग्रीहरूलाई यर्ेष्ठ िात्रािा सिािेश गनथ सकेको छै न । जसले
गदाथ नयााँ पुस्िा नेपाली सांस्कृतिक परम्परा प्रति उदासीन बन्दै गइरहे को चस्र्ति अको
च ुनौतिको रूपिा दे खा परे को छ ।
यी र यस्िा अनेकौं च ुनौतिहरूका बीचबाट उपयुि उपायहरू पवहचान गरी नेपाली
सं स्कृतिलाई सं रक्षण, सम्िद्र्धन र व्यिस्र्ापन गनुप
थ ने अिस्र्ा विद्यिान रवहआएको छ ।
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5.

नयााँ नीतिको आिश्यकिा
िानि आिादीको इतिहासको लािो श्रृङ्घलाको वितभन्न कालखण्डिा वितभन्न िानि सिूदायले
तसजथनार प्रयोग गरी छाडे का सांस्कृतिक अिशेषहरू िात्र होइन आज दे शका वितभन्न भू–
भागिा बसोबास गने हािी १०३ भन्दा बढी जातिहरू र ९२ भन्दा बढी भाषा–भाषीले
आ–आफ्ना पूखाथबाट विरासििा पाई अिलम्िन गदै आएका नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाहरू
के कति र कुन अिस्र्ािा छन् भन्ने बारे िा विस्िृि र िैज्ञातनक अध्ययन भएको छै न ।
राविय सं स्कृति नीतिको अभाििा सबै जाति र सिूदायको इतिहास र सं स्कृतिका बारे िा
यर्ार्थ अध्ययन नगरी, अनुिानका भरिा सं स्कृति सम्बन्धी राविय कायथक्रिहरू बन्ने गरे का
छन् । वितभन्न जाति र सिूदायकासं स्कृतिहरू बीच एक अकाथिा सिन्िय र सवहष्णुिाको
िािािरण तसजथना गनथ, नेपाली सं स्कृतििा बाह्य सं स्कृतिको प्रभािलाई न्यूतनकरण गनथ, दे शिा
विद्यिान सांस्कृतिक सम्पदाको िाध्यिबाट पयथटन उद्योगलाई सहयोग पु¥याउन र सिाजिा
रोजगारीको अिसर िृवद्ध गनथ, सबै जाति र सिूदायका सं स्कृतिलाई सिान अिसर प्रदान
गने नीति अिलम्िन गनुप
थ ने हुन आएको छ । सार्ै पररितिथि सन्दभथिा दे खापरे का नयााँ
सोच विचारहरू सिेिलाई सिेटेर प्रत्येक नागररकिा लुकेर रहे को प्रतिभाले विकतसि हुने
अिसर र िािािरण तसजथना गनथ सरकारी र अधथ–सरकारी तनकायहरू िात्र होइन गैर
सरकारी सं ि–सं स्र्ा िर्ा व्यचिहरूका िफथबाट सं चातलि सांस्कृतिक सं स्र्ाहरूलाई पतन
सिेट्ने गरी सं स्कृति नीति बनाउनु पने हुन आएको छ ।

6.

लक्ष्य
नेपाली सिाजिा विद्यिान वितभन्न जाति र सिूदायका परम्परागि भौतिक एिं अभौतिक
सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन र सं रक्षण गरी एक अकाथिा सम्िान, सद्भाि र
सहचष्णुिाको भािना जागृि गराइ सािाचजक ियाथदा अतभिृवद्ध गदै दे शलाई सांस्कृतिक
एकिाको सूत्रिा गााँस्नु राविय सं स्कृति नीतिको लक्ष्य हुनेछ ।

7.

उद्देश्यहरू
नेपालिा विद्यिान भौतिक र अभौतिक दुिै प्रकारका राविय सांस्कृतिक सम्पदाहरूको
अध्ययन, अनुसन्धान गरी तिनीहरूको आतधकाररक पवहचान, उचचि सं रक्षण र व्यिस्र्ापन
गरी राविय गौरिको जगेनाथ गदै सिाजिा सद्भभाि र सवहष्णुिाको भािना जागृि गराइ एक
अकाथिा सम्िान एिं सािाचजक ियाथदा अतभिृवद्ध गरी दे शलाई

एकिाको सूत्रिा गााँस्न

अिलम्िन गररने राविय सं स्कृति नीतिका उद्देश्यहरू दे हाय बिोचजि हुनेछन :
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७.१

दे शका

वितभन्न

भागिा

बसोबास

गने

वितभन्न

जाति

र

सिूदायका

बारे िा

िैज्ञातनक अध्ययन र अनुसन्धान गरी उनीहरूको इतिहास र सं स्कृति प्रकाशिा
ल्याउने,
७.२

भौतिक एिं अभौतिक दुिै वकतसिका नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सिेक्षण,
अध्ययन एिं अनुसन्धान गरी तिनीहरूको िैज्ञातनक िर्ा प्रािाचणक सूची र वििरण
प्रकाशिा ल्याउने,

७.३

भौतिक अभौतिक दुिै प्रकारका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको स्िातित्िको पवहचान र
अतभले खीकरण गने,

७.४

सांस्कृतिक सम्पदाहरूको िहत्ि र स्िातित्िका आधारिा तिनीहरूको सं रक्षण र
व्यिस्र्ापनको चजम्िेिारी तनधाथरण गने,

७.५

सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सं रक्षण र व्यिस्र्ापनका लातग उपयुि उपाय र
प्रवितधहरूको

पवहचान गने, श्रोि, साधन र जनसहभातगिा जुटाउने र तिनीहरूको

उचचि सं रक्षण गरी भािी पुस्िालाई हस्िान्िरण गने,
७.६

राविय सांस्कृतिक सम्पदाहरूको उचचि सं रक्षण र व्यिस्र्ापन गरी राविय
पवहचान र गौरि अतभिृवद्ध गने,

७.७

वितभन्न जाति र सिूदायका सांस्कृतिक िान्यिा र लोकपरम्परा प्रति एक
अकाथिा सम्िान र सवहष्णुिाको भािना जागृि गराइ सिाजिा शाचन्ि, सद्भाि
कायि गरे र राविय एकिालाई अक्षुम्ण राख्ने,

७.८

सांस्कृतिक

सम्पदाहरूका िाध्यिबाट दे शको पयथटन

उद्योगिा टे िा पुयाथइ

सिाजिा रोजगारी र आयआजथनका अिसरहरू िृवद्ध गने ।
७.९

वितभन्न जातिहरूको लोकजीिन बारे

सिेक्षण र अध्ययन गरी सािूदावयक

सांस्कृतिक केन्रका रूपिा जीविि लोक सं ग्रहालयहरू स्र्ापना गनथ प्रोत्सावहि
गने ।
8.

नीतिहर
८.१

सं स्कृति

सम्बन्धी

विद्यिान

कानूनहरूिा

सियानुकूल

सुधारका

सार्ै

आिश्यकिानुसार नयााँ कानूनहरू तनिाथण गररनेछ ।
८.२

सांस्कृतिक
तनकायहरूको

सम्पदाहरूको

सं रक्षण

एिं

व्यिस्र्ापन

कायथसाँग

सम्बचन्धि

सं रचनागि सुधारको सार्ै आिश्यकिा अनुसार र्प सं रचनाहरूको

व्यिस्र्ा गररनेछ ।
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८.३

सांस्कृतिक क्षेत्रिा हुने लगानीलाइ क्रिशः बृवद्ध गदै लतगनेछ ।

८.४

कुनै व्यचि, जाति िा सिूदायको धिथ, दशथन, सोच विचार, िान्यिा, आस्र्ा र
विश्वासलाई सम्िान र धातिथक सवहष्णुिाको िािािरण कायि गदै लतगनेछ ।

८.५

नेपाल गणिन्त्रात्िक धिथतनरपेक्ष राज्यिा पररितिथि भएको सन्दभथ अनुरूप
धातिथक व्यिस्र्ापन सम्बन्धी प्रवक्रया र परम्परािा पतन सियानुकूल रूपान्िरण
गदै लतगनेछ ।

८.६

दे शभररका िीर्थस्र्लहरूको सिेक्षण, अध्ययन, सं रक्षण र व्यिस्र्ापन कायथलाई
अचि

८.७

बढाइनेछ ।

सबै जाति एिं सिूदायहरूको बारे िा िैज्ञातनक अन्िेषण र अध्ययन गरी उनीहरूको
इतिहास र लोकसं स्कृति प्रकाशिा ल्याइनेछ ।

८.८

सबै जाति र सिूदायका रीतिररिाज एिं चाडपिथहरूको पवहचान र सं रक्षणको
व्यिस्र्ा गरी

वितभन्न जातिहरू बीचको आपसी सद्भाि र एकिालाई अक्षुम्ण

राखी अनेकिािा एकिाको

प्रिीकको

रूपिा

रहे को

नेपाली

सिाजको

पवहचानलाई कायि राचखनेछ ।
८.९

दे शिा

प्रचतलि

वितभन्न

भाषा–भाषीकाहरूको

यर्ार्थ

चस्र्ति

पवहचान

गरी

तिनीहरूको सं रक्षण एिं उत्र्ानका कायथलाई अचि बढाइनेछ ।
८.१० वितभन्न जातिका लोकिािाथका वितभन्न विधाहरूको सिेक्षण र अध्ययन गरी
तिनीहरूको िगीकरण र सं रक्षणका उपायहरू अिलम्िन गररनेछ ।
८.११. परम्परागि भौतिक लोककला एिं चशल्पकला उत्पादन गने िौतलक सीप र
प्रवितधको सं रक्षण र व्यिसायीकरण गररनेछ ।
८.१२ परम्परागि लोक सं गीि, नृत्य, नाट्य लगायिका प्रदशथनकारी लोककलाहरूको
अनुसन्धान र सं रक्षणको उचचि व्यिस्र्ा तिलाइनेछ ।
८.१३ िहत्िपूणथ अतभलेख एिं हस्ितलचखिग्रन्र्हरूको सं रक्षण र व्यिस्र्ापन कायथलाई
अचि बढाइनेछ ।
८.१४ पुरािाचत्िक िहत्िका स्र्ल एिं भग्नािशेषहरूको पवहचान, उत्खनन्, परीक्षण र
सं रक्षण गने कायथहरू योजनाबद्ध ढं गबाट अचि बढाइनेछ ।
८.१५ पुरािाचत्िक िहत्िका चलायिान सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन, सं रक्षण र
व्यिस्र्ापन कायथलाई सरोकारिालाहरू सिेिको सहभातगिािा अचि बढाइनेछ ।
८.१६ प्राचीन स्िारक एिं स्िारकक्षेत्रहरूको िगीकरण गरी तिनीहरूको सं रक्षण र
व्यिस्र्ापन कायथलाई तनरन्िरिा ददइनेछ ।
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८.१७ सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको िौतलक एिं ऐतिहातसक िािािरणको पवहचान र
सं रक्षणिा जोड ददइनेछ ।
८.१८ नेपाली सं स्कृतिका िहत्िपूण थ पक्षको राविय िर्ा अन्िराथविय स्िरिा व्यापक
प्रचार प्रसार गरी विविधिापूण थ राविय सांस्कृतिक पवहचानलाई प्रिाह गररनेछ ।
८.१९ नेपाली सं स्कृतिको क्षेत्रिा उल्ले खनीय योगदान पुयाथउने स्िदे शी एिं विदे शी
विद्वान, विशेषज्ञ

एिं

सं स्कृतिकिीहरूलाई

जीविि

राविय

सम्पदाको

रूपिा

उचचि सम्िान र पुरस्कृि गने नीति अिलम्िन गररनेछ ।
८.२० अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा एिं लोकिािाथ एकेडे िीको स्र्ापना गररनेछ ।

9.

रणनीति िर्ा कायथनीतिहर
कानूनी व्यिस्र्ा
९.१

सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अन्िेषण, अध्ययन, सं रक्षण र व्यिस्र्ापन सम्बन्धी
कायथलाई िैज्ञातनक, सहभातगिािूलक र प्रभािकारी िुल्याउन प्राचीन स्िारक
सं रक्षण ऐन, २०१३, अतभले ख सं रक्षण ऐन २०४६ िर्ा गुठी ऐन २०३३,
सिेििा आिश्यकिानुसार सुधार गररनेछ ।

९.२

सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अन्िेषण, अध्ययन, परीक्षण, सं रक्षण र व्यिस्र्ापन
सम्बन्धी विद्यिान ऐन, तनयि र तनदे चशकाहरूिा सुधारका सार्ै आिश्यकिा
अनुसार र्प ऐन, तनयि र तनदे चशकाहरू बनाइ लागू गररनेछ ।

९.३

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अन्िेषण, अध्ययन, सं रक्षण र व्यिस्र्ापन
कायथलाई िैज्ञातनक ढं गले तनयिन र सं रक्षण गनथ आिश्यक ऐन, तनयि, तनदे चशका
र कायथवितधहरूको व्यिस्र्ा गररनेछ ।

९.४

सरकारी िा सं स्र्ागिरूपिा सं चातलि सं ग्रहालयहरूका अतिररि तनजी स्िातित्ि
अन्िगथि सं कलनिा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको प्रदशथन गनथ सं ग्रहालय सम्बन्धी
ऐन, तनयि िर्ा तनदे चशकाको िजुि
थ ा गरी तनजी सं ग्रहालय सं चालन गनथ आिश्यक
व्यिस्र्ा तिलाइनेछ ।

९.५

भौतिक िर्ा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अन्िेषण, अध्ययन, सं रक्षण र
व्यिस्र्ापन
विकास

सम्बन्धी दावयत्ि िहन

सतिति

एिं

पररषद्साँग

अनुरूप सुधार गररनेछ ।
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संरचनागि सुधार
९.६

सांस्कृतिक सम्पदाको उचचि सं रक्षण एिं व्यिस्र्ापन गनथको लातग स्ििन्त्र
कायथभार भएको सं स्कृति िन्त्रालयको गठन गररनेछ ।

९.७

सं स्कृति सम्बन्धी परािशथ र सुझािका लातग सं स्कृति िन्त्रीको अध्यक्षिािा
सांस्कृतिक वक्रयाकलापिा सं लग्न वितभन्न तनकायका प्रिुख र राविय सं स्कृतिका
वितभन्न तबधािा ख्यातिप्राप्त िररष्ठ विशेषज्ञहरूको सहभातगिा हुने गरी एउटा
स्िायत्त राविय सं स्कृति पररषद् गठन गररनेछ ।

९.८

अभौतिक

सांस्कृतिक

पररषद् िा

सम्पदाहरूको

विभाग,

नेपाली

प्रतिष्ठानहरूको स्र्ापना गने प्रवक्रया
९.९

सं विधानसभाले
सांस्कृतिक

सं िीय

सं रचनाको

व्यिस्र्ापन
लोकिािाथ

एिं

सं रक्षणका

िर्ा

अभौतिक

लातग

छु ट्टै

सांस्कृतिक

अचि बढाइनेछ ।
तनक्र्यौल

गरे

पिाि

स्र्ानीय

सरकारिा

िातिला हे ने तनकायहरूको व्यिस्र्ा गनथ प्रोत्सावहि गररनेछ ।

९.१० राविय अतभलेखालय र राविय सं ग्रहालयको स्िर िृवद्ध गने प्रवक्रया अचि
बढाइनेछ ।
९.११ सांस्कृतिक कृयाकलापसाँग सम्बचन्धि गुठी सं स्र्ान, बौद्ध दशथन प्रिद्र्धन िर्ा
गुम्बा

विकास

सतिति, आददिासी

जनजाति

उत्र्ान

राविय

प्रतिष्ठान

जस्िा

तनकायहरूलाई र अन्य िन्त्रालयहरू अन्िगथि सं चातलि धातिथक एिं

सांस्कृतिक

कायथक्रिहरूलाई सं स्कृति िन्त्रालयको सं रचना अन्िगथि सं चालनको

व्यिस्र्ा

तिलाइनेछ ।
लगानी िृवद्ध
९.१२ हाल रािले सं स्कृतिको क्षेत्रिा लगानी गदै आएको राविय बजेटको ०.४%
रकिलाई क्रिशः िृवद्ध गदै लतगनेछ ।
९.१३ सं स्कृति सं रक्षण एिं व्यिस्र्ापन सम्बन्धिा परम्परागि स्रोिको रूपिा रहेका
गुठीजग्गाहरू

र

वितभन्न

स्िारकहरूका

आयश्रोि

एिं

अक्षय

कोषहरूलाई

व्यिचस्र्ि र पारदशी िुल्याइ प्रभािकारी रूपिा सदुपयोग गररनेछ ।
९.१४ गुठी सम्बन्धी सम्पूणथ व्यिस्र्ालाई पुनरािलोकन गरी पररितिथि सन्दभथिा नयााँ
ढं गले

सं चालनको व्यिस्र्ा तिलाइनेछ ।

९.१५ राविय, अन्िराथविय सं ि–सं स्र्ा एिं दािाहरूलाई यस क्षेत्रिा सहकायथ र अनुदान
लगानी गनथ प्रेररि गने नीति अिलम्िन गररनेछ ।
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९.१६ सं स्कृति िन्त्रालयले
व्यिस्र्ापन

स्िीकृि गरे का सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सं रक्षण एिं

सम्बन्धी योजनािा आतर्थक सहयोग िा लगानी गने व्यचि, फिथ

िा व्यापाररक सिूहलाई त्यसरी सहयोग गरे को रकििा कर छु ट ददने व्यिस्र्ा
गररनेछ ।
धिथ दशथन
९.१७ कुनै पतन धातिथक पीठका परम्परागि रीतिररिाज र परम्परा सं चालन गनथ
सम्बचन्धि सिूदायका विशेषज्ञ एिं सरोकारिाला सिेि रहने ट्रिको व्यिस्र्ा गरी
स्ििन्त्ररूपिा सं चालन गनथ छु ट्टै छािा कानूनको तनिाथण गररनेछ ।
९.१८ राविय एकिाको भािना अतभिृवद्ध गने र एक अकाथको धिथ, दशथन र िान्यिाप्रति
सम्िान

र

सवहष्णुिाको

सार्ै

कायथक्रिहरू सं चालन गनथ

सिन्ियको

सरोकारिाला

भािना
एिं

जागृि

गराउने

आयोजकहरूलाई

वितभन्न

प्रोत्सावहि

गररनेछ ।
पररितिथि सन्दभथ र सुधार
९.१९ पररितिथि सन्दभथलाई दृविगि गरी धातिथक सिारोहहरूिा राज्यको सहभातगिा एिं
धातिथक पीठहरूका पदातधकारीको तनयुचि सम्बन्धी परम्परालाई सियानुकूल
िूल्याङ्कन

गरी

सरोकारिालाहरू

सिेिको

सहितििा

सियोचचि

सुधार

गदै

लतगनेछ ।
९.२० िीर्थस्र्ल

िर्ा

सरोकारिाला िर्ा

जात्रापिथहरूको
विशेषज्ञ

व्यिस्र्ापन

सं लग्न

गरी

गनथ

सम्बचन्धि

सिूदायका

स्िायत्त

तनकायहरू

गठन

गने

व्यिस्र्ालाई अिलम्िन गदै लतगनेछ ।
९.२१ धातिथक स्र्लहरूका भेटी एिं दान दािव्यलाई पारदशी र सं स्र्ागि िुल्याउने
सं रचनागि र

कानूनी व्यिस्र्ा गररनेछ ।

िीर्थस्र्ल व्यिस्र्ापन
९.२२ दे शका वितभन्न भागिा, खासगरी नदी वकनारा, िेणी–तत्रिेणी िाट, िालिलै या,
जंगल, वहिाल, पहाडका टाकुरा, पहरा, कन्दरा र गुफािा रहे का िीर्थस्र्लहरूको
रािव्यापी सिेक्षण गरी पररचयात्िक वििरण ियार गररनेछ ।
९.२३ िीर्थस्र्लहरू कतिपय जाति र सिूदायका साझा आस्र्ाकेन्रका रूपिा सिेि
रहेकाले

वयनलाई सािाचजक सवहष्णुिा र सद्भाि अतभिृवद्ध गने

रूपिा सं रक्षण गरी उचचि व्यिस्र्ापन गररनेछ ।
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९.२४ िीर्थस्र्ल र सांस्कृतिक िहत्िका स्र्लहरूको पररचयात्िक वििरणको प्रचार
प्रसार र जनचेिना अतभिृवद्धका िाध्यिद्वारा सांस्कृतिक पयथटनको विकासिा

टे िा

पुयाथइनेछ ।
जातिगि अध्ययन
९.२५ दे शव्यापी रूपिा सिेक्षण र अध्ययन गरी वितभन्न जातिहरूको इतिहास र
लोकसं स्कृति सम्बन्धी आतधकाररक वििरण ियार गने काि क्रिशः गररनेछ ।
९.२६ ियारी

वििरणहरूको

प्रकाशन

एिं

प्रचार

प्रसारको

आिश्यक

व्यिस्र्ा

तिलाइनेछ ।
रीतिररिाज र चाडपिथ
९.२७ वितभन्न जाति र सिूदायका लोक रीतिररिाज र चाडपिथहरूको विस्िृि अध्ययन
गरी तिनीहरूको वििरण सवहिको सूची ियार गररनेछ ।
९.२८ वितभन्न

रीतिररिाज

र

चाडपिथलाई

राविय,

स्र्ानीय,

सिूदायगि

िर्ा

जातिगिरूपिा गरी सो अनुरूप िान्यिा र सं रक्षण एिं व्यिस्र्ापनको चजम्िेिारी
तनधाथरण गररनेछ ।
९.२९ वितभन्न जाति, सिूदाय र सं स्कृति बीचको सद्भाि र सवहष्णुिालाई व्यापक
िुल्याउने

विषयहरूलाई

वितभन्न

िहका

शैचक्षक

पाठ्यक्रििा

सिािेश

गने

व्यिस्र्ा तिलाइनेछ ।
भाषा भावषकाहरू
९.३० रािव्यापी सिेक्षण र अध्ययन गरी प्रचतलि लोक भाषा र भावषकाको अिस्र्ा,
इतिहास एिं तलवप र प्रयोगकिाथ जातिहरू र सिूदायको वििरण सवहिको सूची
ियार गररनेछ ।
९.३१ अध्ययन

वििरणको

आधारिा

वितभन्न

भाषाभाषीहरूको

ििथिान

अिस्र्ाको

िगीकरण गररनेछ ।
९.३२ िगीकरणका आधारिा चशक्षा, आि सञ्चार एिं प्रशासतनक क्षेत्रिा िािृभाषाको
प्रयोग विस्िार गरी भाषा र भावषकाहरूको सं रक्षण र उत्र्ान गररनेछ ।
सावहत्य एिं लोक िािाथ
९.३३ वितभन्न

जाति

उखानटु क्का,

िर्ा

भाषाभावषकाका

परम्परागि

भजन

लोकगीि,

लगायिका

विधाहरूको सिेक्षण, सं कलन र अध्ययन गररनेछ ।

12

लोककर्ा,
लोक

गाउाँखानेकर्ा,

सावहत्यका

वितभन्न

www.lawcommission.gov.np

९.३४ सिेक्षण र अध्ययनबाट प्राप्त वििरणहरूलाई प्रकाशन गरी वितभन्न िाध्यिबाट
प्रिाह

गररनेछ ।

९.३५ सावहत्य एिं लोक िािाथका विज्ञ र सं िाहकहरूको पवहचान गरी सू चीकृि
गररनेछ ।
परम्परागि लोककला
९.३६ वितभन्न जाति र सिूदायका परम्परागि भौतिक लोककला एिं चशल्पकलाको
सिेक्षण र अध्ययन गरी त्यस्िा कलाहरू उत्पादन गने परम्परागि सीप र
प्रवितधहरूको अतभलेखीकरण गररनेछ । सार्ै जािीय िौतलक ज्ञान प्रणालीको
जातिगि स्िातित्िको पवहचान र सं रक्षणको व्यिस्र्ा तिलाइनेछ ।
९.३७ परम्परागि सीप एिं प्रवितधलाई आधुतनक प्रवितधबाट विस्र्ावपि हुन नददइ
जगेनाथ गररनेछ ।
९.३८ परम्परागि भौतिक लोककला एिं चशल्पकलाका वितभन्न िस्िुहरू उत्पादन गनथ
आिश्यक कच्चापदार्थहरू सुलभ िररकाले उपलब्ध गराउने र जीविि सं ग्रहालयको
स्र्ापना र सं चालनिा प्रोत्साहन गने प्रयास गररनेछ ।
९.३९ परम्परागि भौतिक लोककला र चशल्पकलाका उद्यिीहरूलाई िाचणज्य नीति,
ाँ ा नं. ८.१.४ अनुसारको सहुतलयिका सार्ै अन्य सम्भि
२०६५ को बुद
सहुतलयिहरू
९.४० परम्परागि

उपलब्ध गराइ प्रोत्साहन गररनेछ ।
भौतिक

लोककलाहरूको

िाध्यिबाट

आन्िररक

एिं

िैदेचशक

पयथटकहरूलाई आकवषथि गरी पयथटन व्यिसायिा टे िा पु¥याइनेछ ।
प्रदशथनकारी कला
९.४१ प्रदशथनकारी लोककलाहरू र त्यस्िा कला प्रदशथन गने परम्परागि ठाउाँ (डबली,
चोक आदद), बाद्यसािग्रीहरू, प्रदशथनका सियिा प्रयोग गररने िस्त्र–आभूषण
सिेिका बारे िा अध्ययन गरी तिनीहरूको वििरण ियार गररनेछ ।
९.४२ प्रदशथनकारी लोककलाहरू प्रस्िुि गने परम्परागि सीप र साधन अको पुस्िािा
हस्िान्िरण गने परम्परा अक्षुम्ण राख्ने उपायहरू अिलम्िन गनथ र ित्सम्बन्धी
सािाग्रीहरू प्रदशथनका लातग सं ग्रहालय स्र्ापना गनथ प्रोत्सावहि गररनेछ ।
९.४३ सम्बचन्धि प्रतिष्ठानहरूले

वितभन्न विधागि विशेषज्ञ एिं

सं िाहकहरू सं लग्न

सल्लाहकार सतितिको सुझाििा निप्रतिभालाई प्रोत्साहन गदै लोक प्रदशथनकारी
कला, सं गीि, नाट्यकला लगायि लोक सं स्कृतिका वितभन्न पक्षको अनुसन्धान,
अध्ययन र सं रक्षण सम्बन्धिा कायथक्रिहरू सं चालन गररनेछ ।
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९.४४ प्रदशथनकारी
आकषथण गरी

लोककलाहरूको

िाध्यिबाट

आन्िररक

एिं

बाह्य

पयथटकलाई

पयथटन व्यिसायिा टे िा पुयाथइनेछ ।

अतभलेख संरक्षण
९.४५ परराि िन्त्रालय, गुठी सं स्र्ान, िालपोि कायाथलय जस्िा वितभन्न तनकायहरूका
सं ग्रहिा

रहेका

ऐतिहातसक

एकीकृि गरी उचचि सं रक्षण

िहत्िका

कागजािहरू

राविय

अतभलेखालयिा

र व्यिस्र्ापन गररनेछ ।

९.४६ सं िैधातनक अं गहरू लगायि वितभन्न सरकारी तनकायहरूले तसजथना गरे का र २५
िषथ नािेका राविय िहत्िका कागजािहरूको आिश्यक सं रक्षण गरी सुरचक्षि राख्ने
व्यिस्र्ा तिलाइनेछ
९.४७ राविय

।

अतभले खालयिा

सं ग्रवहि

वितभन्न

अतभले ख,

हस्ितलचखिग्रन्र्

एिं

कागजािहरूको आधुतनक वितधहरूबाट सं रक्षण गने कािलाई अचि बढाइनेछ ।
पुरािाचत्िक संरक्षण
९.४८ पुरािाचत्िक सिेक्षण र अन्िेषणका कायथक्रिहरू बनाइ योजनाबद्धरूपिा सं चालन
गररनेछ ।
९.४९ पवहचान भएका पुरािाचत्िक स्र्ल एिं भग्नािशेषहरूको वििरण क्रिशः प्रकाशिा
ल्याइनेछ ।
९.५० पुरािाचत्िक स्र्ल एिं भग्नािशेषहरूको उचचि सुरक्षा र सं रक्षणको व्यिस्र्ा
स्र्ानीय सिूदायको सहभातगिा सिेि जुटाइ तिलाइनेछ ।
९.५१ पुरािाचत्िक स्र्ल एिं भग्नािशेषहरूिध्ये तिनीहरूको िहŒि एिं सम्भाविि
उपलब्धीलाई

दृविगि

गरी

उत्खनन्का

लातग

प्रार्तिकिाक्रि

तनधाथरण

गररनेछ ।
९.५२ तनधाथररि प्रार्तिकिाक्रि अनुरूपका पुरािाचत्िक स्र्लहरूको विस्िृि पुरािाचत्िक
उत्खनन् र अध्ययन गरी राविय इतिहासको तनिाथणिा सिाईनेछ ।
९.५३ उत्खनन्बाट प्राप्त अचल सम्पदाहरूको उचचि सं रक्षण र व्यिस्र्ापन गरी
दशथकहरूलाई अिलोकनको अिसर उपलब्ध गराएर दे शको पयथटन व्यिसायलाई
टे िा पुयाथइनेछ ।
पुरािाचत्िक िस्िुहरूको संरक्षण
९.५४ पुरािाचत्िक उत्खनन्का क्रििा प्राप्त भएका चलायिान सांस्कृतिक सािग्रीहरूको
अध्ययन र प्रकाशन पतछ उपयुि सं ग्रहालयहरूिा प्रदशथन गने िा सुरचक्षि राख्ने
व्यिस्र्ा तिलाइनेछ।
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९.५५ अधथसरकारी, गैरसरकारी सं ि सं स्र्ा एिं व्यचि िा सिूदायको सं ग्रहिा रहे का
कानून बिोचजि पुरािाचत्िक िस्िुको पररभाषातभत्र पने चलायिान सांस्कृतिक
सम्पदाहरूको

सूचीकरण गररनेछ।

९.५६ सूचीकृि चलायिान सम्पदाका स्िातित्ििाला िा धनी सं ि, सं स्र्ा, व्यचि िा
सिूदायले तनजी सं ग्रहालय खडा गरी प्रदशथनी आयोजना गने व्यिस्र्ा सिेि
तिलाइनेछ ।
९.५७ अिैध रूपिा विदे श पुगेका चलायिान प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई स्िदे शिा
वफिाथ

ल्याउने प्रयास जारी राचखनेछ ।

प्राचीन स्िारक संरक्षण
९.५८ प्राचीन स्िारक एिं स्िारक क्षेत्रहरूको रािव्यापी सिेक्षण र अध्ययन गरी
तिनीहरूको िगीकरण गररनेछ र यस्िो कािलाई सिय सियिा अध्याितधक गदै
लतगनेछ ।
९.५९ प्राचीन स्िारक एिं स्िारकक्षेत्रहरूको स्िातित्ि पवहचान गररनेछ ।
९.६० स्िातित्ि र िगीकृि श्रे णीका आधारिा सं रक्षण र व्यिस्र्ापन कायथका लातग
चजम्िेिार तनकाय, सिूदाय िा व्यचिको पवहचान गररनेछ ।
९.६१ प्राचीन

स्िारक

एिं

व्यिस्र्ापन सम्बन्धी

स्िारकक्षेत्रको
चजम्िेिारी

स्िातित्ि

पाएका

गैरसरकारी, सं िसं स्र्ा, सतिति, पररषद्

ग्रहण

गने

वितभन्न
र

विकास

िर्ा

सरकारी,
कोषले

सं रक्षण

र

अधथसरकारी,

प्राचीन

स्िारक

सं रक्षण ऐन बिोचजि काि गनुप
थ ने व्यिस्र्ा तिलाइनेछ ।
९.६२ प्राचीन स्िारक सं रक्षण सम्बन्धी राविय, अन्िराथविय िान्यिा, तसद्धान्ि लगायिका
िैज्ञातनक पद्धति, प्रवितध र अभ्यासहरू सिेिलाई दृविगि गरी एउटा
तनदे चशका

बनाइ

सरोकारिाला

सबैले

अिलम्िन

गनुप
थ ने

राविय
व्यिस्र्ा

तिलाइनेछ।
९.६३ प्राचीन स्िारकहरूको सं रक्षण र व्यिस्र्ापन कायथिा सरोकारिाला जनसिूदायको
भूतिका र सहभातगिा बढाउने कायथ गररनेछ ।
९.६४ प्राचीन स्िारकहरूको प्रयोगिा पररििथनहरू दे चखन र्ाले का छन् । यसै ले
पुरािाचत्िक

तसद्धान्ि र अभ्यासहरूलाई सिेि दृविगि गरी यस सम्बन्धिा

एउटा तनदे चशका बनाएर व्यिस्र्ापन गररनेछ ।
९.६५ प्राचीन स्िारकहरूलाई सदुपयोग गने, व्यिचस्र्ि रूपिा दशथकलाई अिलोकन
गराउने जस्िा कािहरू गरी पयथटन उद्योगलाई टे िा पुयाथइनेछ ।
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९.६६ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सं रक्षण र व्यिस्र्ापन कायथिा स्र्ानीय तनकाय एिं
सिूदायलाई चजम्िेिार िुल्याउाँदै लै जाने कायथ अिलम्िन गररनेछ ।
९.६७ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सं रक्षण र व्यिस्र्ापनिा सरकारी एिं तनजी क्षेत्रको
सहभातगिािा कायथक्रिहरू सं चालन गने प्रणाली अिलम्िन गररनेछ ।
ऐतिहातसक िािािरण संरक्षण
९.६८ सांस्कृतिक सम्पदा िर्ा सम्पदास्र्लहरूको सं रक्षण एिं व्यिस्र्ापन कायथ गदाथ
त्यस्िा सम्पदा िा सम्पदास्र्लको ऐतिहातसक स्िरूप, िौसि, जीिजन्िु र
िनस्पति आदद कुराहरू सवहि िौतलक एिं ऐतिहातसक िािािरणको अध्ययन
गराइनेछ ।
९.६९ स्िारक िा स्िारकक्षेत्रको सं रक्षण योजनािा िािािरणीय सं रक्षण सम्बन्धी
पक्षलाई पतन

सिािेश गररनेछ ।

प्रचार–प्रसार
९.७० राविय सं स्कृतिका वितभन्न विधाका िहत्िपूण थ पक्षलाई राविय िर्ा अन्िराथविय
सं चार िाध्यिबाट प्रचार प्रसार गररनेछ ।
९.७१ दे शको वितभन्न भागिा रहे का राविय िहत्िका सांस्कृतिक सम्पदाहरू बारे
वितभन्न िहका शैचक्षक पाठ्यक्रिहरूिा सिािेश गरी पठन–पाठनको व्यिस्र्ा
तिलाइनेछ ।
९.७२ वितभन्न जातिका सांस्कृतिक रीतिररिाज र परम्परा झल्काउने कायथक्रिहरू गने,
टे तलवफल्ि, तभतडयोहरू

बनाउने, विद्यालय

एिं

सिूदायहरूिा

प्रदशथन

गने

कायथक्रिहरू सं चालन गररने छन् ।
९.७३ वितभन्न तित्र रािहरूसाँग बेलाबेलािा सांस्कृतिक आदानप्रदान गररनेछ ।
पुरस्कार िर्ा सम्िान
९.७४ रािको इतिहास, पुराित्ि सावहत्य र सं स्कृतिका विविध विधािा अनुसन्धान,
सं रक्षण, व्यिस्र्ापन एिं सांस्कृतिक सहचष्णुिाको िािािरण अतभिृवद्ध लगायि
तसजथनात्िक कायथिा

योगदान पुयाथउने सं ि–सं स्र्ा एिं व्यचिहरूको पवहचान

गरी उचचि पुरस्कार र सम्िानको व्यिस्र्ा गररनेछ ।
९.७५ सावहत्य र सं स्कृतिको क्षेत्रिा विचशष्ठ योगदान पुयाथउने प्रतिभाहरूलाई जीविि
राविय सम्पदाका रूपिा सम्िान गने, त्यस्िा राविय विभूतिहरूको नाििा
स्िृति केन्र एिं शैचक्षक िर्ा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरू सं चालन गरी उनीहरूको
योगदानलाई चीरस्र्ायी बनाउने कायथलाई प्रोत्सावहि गररनेछ ।
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९.७६ रािको इतिहास र पुरािŒिको क्षेत्रिा उल्ले खनीय नयााँ उपलब्धी प्रकाशिा ल्याउने
व्यचिलाई राविय पुरस्कार एिं सम्िानको व्यिस्र्ा गररनेछ ।
९.७७ राविय

विभूतिहरूको

नािबाट

पुरस्कार

प्रदान

गने

र

सं स्र्ागि

अतभिृवद्ध

सहयोग कायथक्रि सं चालन गने नीति अिलम्िन गररनेछ ।
10.

संस्र्ागि संरचनाहर
ाँ ा नं.
प्रस्िुि नीतिको कायाथन्ियनका लातग आिश्यक पने सं स्र्ागि सं रचनाहरू नीतिको बुद
ाँ ा नं. ९.६ दे चख ९.११ सम्ििा उल्ले ख गररएका
८.२ एिं रणनीति िर्ा कायथनीतिको बुद
छन् । जस अनुसार तनम्न सं रचनाहरूको व्यिस्र्ा एिं सुधार क्रिशः गदै जानुपने छ :
(क)

सं स्कृति िन्त्रालय

(ख)

राविय सं स्कृति पररषद्

(ग)

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विभाग

(ि)

आिश्यकिा अनुसार सं ग्रहालयहरू र प्रतिष्ठानहरू

(ङ)

दे शिा सङ्घीय सं रचनाको तनक्र्यौल भएपतछ सङ्घीय राज्यहरूिा आिश्यकिा अनुसार
सांस्कृतिक िातिला हेन थ तनकायहरू

(च)

राविय सं ग्रहालय र राविय अतभले खालयको स्िरिृवद्ध

(छ)

सांस्कृतिक कृयाकलापसाँग सम्बचन्धि गुठी सं स्र्ान, बौद्ध दशथन प्रिद्धथन िर्ा गुम्बा
विकास व्यिस्र्ापन सतिति, आददिासी जनजाति उत्र्ान राविय प्रतिष्ठान जस्िा
तनकायहरूको सार्ै अन्य िन्त्रालय अन्िगथि सं चातलि धातिथक एिं सांस्कृतिक
कायथहरूलाई सं स्कृति िन्त्रालय अन्िगथि ल्याउने ।

11.

आतर्थक पक्ष
प्रस्िुि सांस्कृतिक नीति नयााँ भएपतन यसिा सिािशे प्रायजसो कािकुराहरू परम्परादे चख
हुाँदै र गररं दै आएका छन् । यसै ले यो नीतिको कायाथन्ियनका लातग पतन अवहले उपलब्ध
भइरहेको भन्दा छु ट्टै आतर्थक श्रोि जुटाउनु पने अिस्र्ा छै न । केिल परम्परागि
श्रोिहरूलाई सियानुकलु िुल्याउन िर्ा त्यस्िा श्रोिहरूलाई यो नीति कायाथन्ियनका लातग
ाँ ा नं. ९.१२ दे चख ९.१६ सम्ििा
बढी लगानी गनथ आकवषथि िुल्याउने लक्ष्य यस नीतिले बुद
तलएको छ । नयााँ श्रोि र खचथको व्यिस्र्ा नभएकाले परम्परारूपिा प्राप्त हुने आतर्थक
श्रोिको खचथ प्रकृया, ले खापररक्षण प्रणालीिा पतन कुनै नयााँ व्यिस्र्ा गरररहनु आिश्यक
नभएको ।
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12.

कानूनी व्यिस्र्ा
यो नीति कायाथन्ियनका क्रििा सांस्कृतिक सम्पदा व्यिस्र्ापन सम्बन्धी प्रचलनिा रहे का
केही कानूनहरूिा सुधार गनुथ पने र केही नयााँ कानूनहरू बनाउनु पने अिस्र्ा आउने
ाँ ा नं. ९.१ दे चख ९.५ सम्ििा उल्ले ख भए अनुसार
छ । प्रस्िुि नीतिको िहल ९ को बुद
तनम्न अनुसार सुधार र नयााँ कानूनको व्यिस्र्ा गनुप
थ नेछ :
१२.१ सुधार गनुप
थ ने


प्राचीन स्िारक सं रक्षण ऐन (सं शोधनसवहि), २०१३ ।



अतभले ख सं रक्षण ऐन, २०४६ ।



गुठी ऐन, २०३३ ।



वितभन्न प्रतिष्ठान, कोष एिं सतिति सम्बन्धी ऐनहरू ।

१२.२ नयााँ बनाउनु पने


सरकारी र सं स्र्ागि स्िातित्ििा सं चातलि एिं तनजी स्िातित्ििा सं चालन हुने
सं ग्रहालय सं चालन सम्बन्धी ऐन, तनयि र तनदे चशकाहरू ।



अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको व्यिस्र्ापन एिं सं रक्षण सम्बन्धी ऐन, तनयि
र तनदे चशकाहरू ।



वितभन्न सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, पररषद, सतिति एिं विकास कोष स्र्ापना र सं चालन
सम्बन्धी कानूनहरू ।



सबै धिथ सम्बन्धी सम्पदाहरूको सं चालन र व्यिस्र्ापनिा पारदशीिा गने
गराउने कायथको लातग एउटा छािा कानून तनिाथण गररनेछ ।

13.

अनुगिन र िूल्यांकन
यस नीतिको कायाथन्ियन पक्षको अनुगिन र उपलब्धीहरूको िूल्यांकन गने काि वितभन्न
चरणहरूिा वितभन्न िहबाट गररनेछ । पवहलो चरणिा सम्बचन्धि विभाग, सं स्र्ान, प्रतिष्ठान,
सतिति, कोष लगायिका विधागि तनकायहरूका प्रिुखहरूबाट आ–आफ्ना विषयसाँग
ाँ ाहरूको कायाथन्ियन, अनुगिन र उपलब्धीहरूको आितधकरूपिा िूल्यांकन
सम्बचन्धि बुद
गरी सोको प्रतििेदन िन्त्रालयिा प्रस्िुि गनुप
थ नेछ ।
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दोश्रो चरणिा विधागि तनकायहरूबाट कायाथन्ियन भएका र स्ियं िन्त्रालयले कायाथन्ियन
ाँ ाहरू सिेिको कायाथन्ियन सम्बन्धी प्रगति र उपलब्धीहरूको अनुगिन र
गनुप
थ ने बुद
िूल्यांकन गरी सििीगिरूपिा सिीक्षा गरे र िावषथक प्रतििेदन ियार गरी राविय सं स्कृति
पररषद्मा प्रस्िुि गररनेछ ।
िे श्रो चरणिा राविय सं स्कृति पररषद्ले िावषथक रूपिा राविय सं स्कृति नीतिको कायाथन्ियनिा
भएको प्रगति, िूल्यांकन एिं उपलब्धीहरूको सिविगिरूपिा सिीक्षा गनेछ । विस्िृि
सिीक्षा पतछ पररषद्ले कायाथन्ियनिा दे खापरे का सिस्याहरू सिाधान गने उपायहरूको सार्ै
प्रस्िुि नीतििा कुनै सं शोधन िर्ा र्पिट गनुप
थ ने भएिा त्यस्िा कुराहरूको पवहचान सवहिका
सुझािहरूको प्रतििेदन पररषद्का अध्यक्ष सिक्ष प्रस्िुि गनेछ ।
14.

जोचखि
दुई अढाइलाख िषथ पवहले दे चखका सााँस्कृतिक अिशेषहरू र १०३ भन्दा िढी जाति एिं
९२ भन्दा बढी भाषाभाषीहरूको सााँस्कृतिक प्रचलनहरू सवहिको विशाल सााँस्कृतिक भण्डार
नेपालिा विद्यिान छ । सं स्कृति जस्िो सं िद
े नशील विषयको यति ठू लो भण्डारलाई सन्िुतलि
रूपिा व्यिस्र्ापन गर्र्ने काि च ुनौतिपूण थ हुन ु स्िभाविक हो । त्यसिा पतन दे श राजनीतिक
िात्र होइन सास्कृतिक दृवििाट पतन सं क्रिणकाल रहे को अिस्र्ािा यस्िो काि अझ
जोचखि एिं चूनौतिपूणथ हुनजान्छ । प्रस्िुि नीति कायाथन्ियनका क्रििा आउन सक्ने केही
जोचखि एिं च ुनौतिहरू र तिनीहरूलाई सं िोधन गने उपायहरू तनम्न अनुसार हुन
सक्दछन् :
जोचखि/च ुनौतिहरू

सं िोधनका उपायहरू

१. श्रोि र साधन जुटाउने काि

यस क्षेत्रिा परम्परादे चख जुट्दै आएका

सााँस्कृतिक

सं पदाको स्िदे शी एिं विदे शी श्रोिलाई र्प आवकषथि

दे शको

विशाल

िैज्ञातनक अध्ययन, सं रक्षण र व्यिस्र्ापन गरी लगानी िृवद्ध गनथ प्रोत्सावहि गरे र
गनथ आिश्यक श्रोि र साधन जुटाउने जोचखि कि गने प्रयास गररनेछ ।
काि ज्यादै च ुनौतिपूण थ हुने दे चखन्छ ।
२. आिश्यक कानूनहरूको किी

आिश्यकिा अनुसार विद्यिान कानूनहरूिा

यो नीति लागू भएपतछ र्वपने कायथिोझ र सुधार र नयााँ कानूनहरू िनाई आइपने
सं रचनाहरूलाई व्यिचस्र्ि गनथ आिश्यक जोचखिलाई सािना गररनेछ ।
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कानूनहरूको किी िर्ा अभाि दे खापनथ
सिछ ।
३. िाह्य संस्कृतिको प्रभाि तनयन्त्रण

नेपाली सशि िुल्याई गौरििय

प्रस्िुि नीतिको कायाथन्ियन गरी नेपाली

राविय

सााँस्कृतिक

सं पदाहरूको

िहत्ििारे

एिं

व्यापक प्रचार प्रसार गरी नागररलाई

सं रक्षण गने क्रििा नेपाली सं स्कृतििातर्

सचेि िुल्याएर सं चार िाध्यिलाई

बाह्य सं स्कृतिको प्रभािलाई तनयन्त्रण गनुथ

त्यस्िा

आधुतनक

गररनेछ ।

विद्युिीय

सं चार

जगेनाथ

सस्कृतिको

िाध्यिका

प्रभािलाई

तनस्िे ज

कारणले सिेि गदाथ अको चूनौतिपूण थ काि
हुने दे चखन्छ ।
४. सास्कृतिक परम्परा लोप हुनिाट जोगाउने प्रस्िुि नीतिको कायाथन्ियन गदाथ राििा
प्रचतलि सााँस्कृतिक परम्परालाई सकेसम्ि

काि

साँस्कृति पररििथनशील विषय हो । कतिपय जोगाउने र पररििथन िा सुधार गनुथ पने
परम्परालाई पररििथन एिं सुधार गदाथ कुनै भएिा त्यसको िौतलक रूप र िहत्िलाई
जाति िा सिूदायको कुनै सााँस्कृतिक लोप हुन नददने व्यिस्र्ा तिलाई यस्िा
परम्परा लोप हुन पुग्ने खिरा पतन आउन जोचखिको सािना गररने

छ ।

सिछ ।

५. आफ्नो सं स्कृति प्रतिको उदातसनिा

नयााँ पुस्िालाई राविय सााँस्कृतिक परम्पराको

सिाजिा नयााँ पुस्िालाई आफ्नो सााँस्कृतिक िहत्ि िोध गराएर त्यस प्रति आस्र्ा र
परम्पराप्रति आस्र्ा र गौरि गने चशक्षाको तनष्ठा जगाउने खालका औपचाररक एिं
अभाि छ । यसै ले उनीहरू आफ्नो अनौपचाररक

शैचक्षक

सािाग्रीहरूको

सं स्कृतिप्रति उदातसन बन्दै गएका छन् । व्यिस्र्ा गरी उनीहरूिा रहे को उदातसनिा
राविय सं स्कृतिको सं रक्षणिा यो अको हटाई यस सिस्याको सािना गररने छ ।
गम्भीर जोचखि िर्ा चूनौतिको रूपिा
दे खा पनेछ ।
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