
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

मण्डनदेउपरु नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 

 खण्ड- ६    मण्डनदेउपरु, असार ३१ गते, २०७९ साि     संखयााः८ 

भाग-१ 

मण्डनदेउपरु भाषिक तथा सासं्कृलतक सङ्ग्रहािय ऐन, २०७९ 

नगर सभाबाट पाररत लमलताः२०७९।०३।१९ 

प्रमाणीकरण लमलताः२०७९।०३।२७ 

प्रस्तावना  

नेपािको संषवधानिे तीन तहको सरकारको पररकल्पना गरी स्थानीय सरकारको 
व्यवस्था गरेबमोजजम मण्डनदेउपरु नगरपालिकािे भािा, साषहत्य, संस्कृलत र किाको 
संरक्षणमा पलन आफ्ना गलतषवलधहरू सञ्चािन गरेको सन्दभभमा यसिाई अझै मयाभददत र 
धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (फ) भािा, 
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संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण, संवर्द्भन र षवकासको दाषयत्व लनवाभहको िालग 
मण्डनदेउपरु भाषिक तथा सासं्कृलतक सङ्ग्रहािय ऐन, २०७९ पाररत गरी िागू 
गररएको छ । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “मण्डनदेउपरु भाषिक तथा 
सांस्कृलतक सङ्ग्रहािय ऐन, २०७९ रहेको छ । 

 (२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ िागू हनुेछ ।  

२. पररभािााः षविय वा प्रसङ्गिे अको अथभ निागेमा यस आदेशमा,  

(क) “सलमलत” भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठन भएको मण्डनदेउपरु भाषिक तथा 
सांस्कृलतक सङ्ग्रहािय  व्यवस्थापन सलमलत सम्झनपुछभ ।  

(क१) “अध्यक्ष” भन्नािे सलमलतको अध्यक्ष सम्झनपुछभ ।  

(क२) “सदस्य” भन्नािे सलमलतको सदस्य सम्झनपुछभ र सो शब्दिे सलमलतको अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष र सदस्य सजिविाई समेत जनाउँछ । 

 (ख) “सङ्ग्रहािय” भन्नािे मण्डनदेउपरु भाषिक तथा सासं्कृलतक सङ्ग्रहािय 
सम्झनपुछभ ।  

(ख१) “कायभकारी लनदेशक” भन्नािे दफा ७ बमोजजम लनयकु्त वा तोषकएको कायभकारी 
लनदेशक सम्झनपुछभ ।  

(ग) “तोषकएको” वा “तोषकए बमोजजम” भन्नािे यस आदेशअन्तगभत बनेको लनयममा 
तोषकएको वा तोषकए बमोजजम सम्झनपुछभ ।  

३. सलमलतको गठनाः (१)सङ्ग्रहाियको सञ्चािनका िालग मण्डनदेउपरु भाषिक तथा 
सांस्कृलतक सङ्ग्रहािय व्यवस्थापन सलमलत नामको एक सलमलत गठन गररएको छ ।  
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(३) सलमलतमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन-्  

(क) नगर प्रमखु -अध्यक्ष 

(ख) नगर उपप्रमखु -उपाध्यक्ष  

ग) नगरपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृताः सदस्य 

(ग) नगरपालिकाको सामाजजक संयोजक वडाध्यक्ष –सदस्य  

(घ) सङ्ग्रहाियसम्बन्धी षवशेिज्ञहरूमध्येबाट नगरपालिकाबाट मनोनीत कम्तीमा 
एकजना मषहिासषहत मनोनीत गरेको तीनजना – सदस्य  

(ङ) नगरपालिकाका जशक्षा शाखाका प्रमखु- सदस्य 

ि) नगरपालिकािे लनयजुक्त गरेका एक जना अलधकृत (कायभकारी लनदेशक)–सदस्य 
सजिव   

(२क) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजजम मनोनीत सदस्यको पदावलध बढीमा ४ 
विभको हनुेछ ।  

(४) सलमलतिे आवश्यक देखेमा अन्य कुनै स्वदेशी वा षवदेशी षवशेिज्ञ वा 
सल्िाहकारिाई सलमलतको बैठकमा पयभवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गनभ 
सक्नेछ । 

५. सलमलतको काम, कतभव्य र अलधकाराः सलमलतको काम, कतभव्य र अलधकार देहाय 
बमोजजम हनुेछ  

(क) सङ्ग्रहाियको षवकासको सम्बन्धमा योजना तजुभमा गने र त्यसका िालग 
आवश्यक पने आलथभक स्रोतको व्यवस्था गने,  
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(ख)  सङ्ग्रहाियमा गररएका सङ्किनिाई भाषिक, शैजक्षक, सांस्कृलतक तथा पयभटकीय 
दृषििे गणुस्तरयकु्त तलु्याई अन्तराभषियस्तरको सङ्ग्रहाियको रूपमा सञ्चािन 
गने कायभक्रमको तजुभमा गने र कायाभन्वयन गने, गराउन,े  

(ग)  सङ्ग्रहाियमा प्रदशभनीको िालग राजखएका किाकृलतहरूको संरक्षण तथा 
सरुक्षाको िालग आवश्यक व्यवस्था गने,  

(घ)  सङ्ग्रहाियमा रहेका किाकृलतहरूको राषिय तथा अन्तराभषिय किाषवदहरूबाट 
अन्वेिण तथा अनसुन्धान गराउन,े  

(ङ)  सङ्ग्रहाियको षवलभन्न कक्षहरू आकिभक ढङ्गिे सजावट गरी पयभटकीय दृषििे 
आकिभक तलु्याउने,  

(ि)  सङ्ग्रहाियका कमभिारीहरूका तालिमको िालग व्यवस्था गने,  

(छ)  सङ्ग्रहाियको प्रवेश शलु्कको लनधाभरण गने र असिु गने,  

(ज)  सङ्ग्रहाियको िालग प्रयोगमा नआएका कोठाहरू भाडामा ददन,े  

(झ)  सङ्ग्रहाियमा षवलभन्न वस्तहुरू खररद गरी प्रदशभन गने,  

(ञ)  सङ्ग्रहाियको कायभ सञ्चािन गनभको िालग आवश्यक कमभिारीहरूको सेवा, शतभ, 
लनधाभरण गनभ, दरबन्दी स्वीकृत गने र कमभिारीहरू लनयजुक्त गने,  

(ट)  सङ्ग्रहािय सञ्चािन सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कायभहरू गने गराउने ।  

६. सलमलतको बैठक र लनणभयाः 

 (१)  सलमलतको बैठक अध्यक्षिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा सदस्य सजिविे 
बोिाउनेछ ।  
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(२) सलमलतको वैठकको अध्यक्षता सलमलतको अध्यक्षिे र लनजको अनपुजस्थलतमा 
उपाध्यक्षिे गनेछ ।  

(३)  सदस्य सजिविे सलमलतको बैठक बस्नभुन्दा कम्तीमा दईु ददन अगावै बैठकमा 
छिफि हनुे कायभसूिीसषहतको सूिना सबै सदस्यहरुिाई ददन ुपनेछ ।  

(४)  सलमलतको बैठकको िालग कूि सदस्य संखयाको पिास प्रलतशत सदस्य उपजस्थत 
भएमा गणपूरक संखया पगेुको मालननछे ।  

(५)  सलमलतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको 
अध्यक्षता गने व्यजक्तिे लनणाभयक मत ददनेछ ।  

(६)  सलमलतको बैठकको लनणभय सदस्य सजिविे प्रमाजणत गरी राख्नछे । 

(७)  सलमलतिे आवश्यकतानसुार सङ्ग्रहाियसम्बन्धी षवज्ञिाई सलमलतको बैठकमा 
पयभवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गनभ सक्नेछ ।  

(८)  सलमलतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(९)  सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायभषवलध सलमलत आफैँ िे लनधाभरण गरेबमोजजम 
हनुेछ । 

७. उपसलमलत गठन गनभ सक्नाेः  

(१)  यस ऐनको उदे्दश्य पूलतभको िालग सलमलतिे आवश्यकतानसुार उपसलमलत गठन 
गनभ सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोजजम गठन हनुे उपसलमलतको काम, कतभव्य र अलधकार 
सलमलतिे तोकेबमोजजम हनुेछ ।  

८. कायभकारी लनदेशकाः 
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 (१)  सङ्ग्रहाियको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा काम गनभ एकजना कायभकारी 
लनदेशक रहनेछ ।  

(२)  सलमलतिे तोषकएको योग्यता पगेुको व्यजक्तिाई खलु्िा प्रलतस्पधाभद्वारा कायभकारी 
लनदेशकको पदमा लनयकु्त गनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन सो उपदफा बमोजजम 
कायभकारी लनदेशकको लनयजुक्त नभएसम्मको िालग नगरपालिकािे जशक्षा सेवा, 
जशक्षा प्रशासन समूहका रा.प.ततृीय शे्रणीको, सो उपिब्ध हनु नसकेमा रा.प्र. 
अनषङ्कत प्रथम शे्रणी वा सोसरहको कुनै कमभिारीिाई कायभकारी लनदेशकको 
रूपमा काम गने गरी तोक्न सक्नेछ । 

 (४)  उपदफा (२) बमोजजम लनयकु्त कायभकारी लनदेशकको पदावलध बढीमा िार 
विभको हनुेछ । 

 (५)  कायभकारी लनदेशकिे आफ्नो पदीय जजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा लनजमा खराब 
आिरण भएमा सलमलतिे कायभकारी लनदेशकिाई जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन 
सक्नेछ। तर त्यसरी पदबाट हटाउन अजघ कायभकारी लनदेशकिाई सफाई पेस 
गने मनालसब मौका ददनपुनेछ ।  

(६)  कायभकारी लनदेशकको अन्य काम, कतभव्य र अलधकार तोषकए बमोजजम हनुछे ।  

(७)  कायभकारी लनदेशकको पारीश्रलमक, सेवाको अन्य शतभ तथा सषुवधासम्बन्धी 
व्यवस्था तोषकए बमोजजम हनुेछ ।  
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९. कमभिारीसम्बन्धी व्यवस्थााः  

(१) सङ्ग्रहाियको िालग आवश्यक पने कमभिारीहरू सलमलत वा नगरपालिकािे 
श्रोतबाट खिभ व्यहोने गरी नगर कायभपालिकािे तोषकए बमोजजम लनयजुक्त गनभ 
सक्नेछ ।  

(१क)  उपदफा (१) बमोजजम सङरहाियका कमभिारीहरूको लनयजुक्त नभएसम्मको 
िालग नगरपालिकाको कुनै कमभिारीिाई सलमलत वा नगरपालिकाबाट तिब खान े
गरी नगरकायभपालिकािे काज खटाउन सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१क) बमोजजम नगरपालिकाबाट काजमा खटाएका कमभिारीहरूको 
पदालधकार लनज जनु कायाभियबाट काज खषटएको हो, सोही कायाभियको 
दरबन्दीमा रहनेछ । 

(३)  सङ्ग्रहाियमा काजमा खषटएका कमभिारीिाई नगरपालिकािे अन्यत्र काज 
खटाउन ुवा सरुवा गनुभ परेमा त्यसको सूिना सलमलतिाई ददनेछ ।  

(४)  सङ्ग्रहाियमा काज खषटएका नगरपालिकाका कमभिारीको सरुवा, बढुवा र 
षवभागीय कारवाही लनजामती सेवासम्बन्धी प्रिलित कानून बमोजजम हनुेछ । 

(५)  सङ्ग्रहाियमा काजमा खषटएका नगरपालिकाको कमभिारीिाई षवभागीय 
कारवाही गनुभपने भएमा सलमलतिे सो कमभिारी उपर कुन आरोप िागेको हो 
त्यसको स्पि कारण खिुाई षवभागीय कारबाहीको िालग नगरपालिकासमक्ष पेश 
गनुभपनेछ ।  

१०. पाररश्रलमक र भत्ााः(१) सङ्ग्रहाियका कमभिारीहरूिे तोषकएबमोजजम पाररश्रलमक 
पाउनेछन ्। 
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(२)  सलमलतको बैठकमा भाग लिएबापत सलमलतको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य सजिविे 
नगरपालिकािे तोकेबमोजजम बैठक भत्ा पाउन सक्नेछन ्।  

११. सङरहाियको कोिाः (१) सलमलतको एउटा कोि हनुेछ र सो कोिमा देहायका 
रकमहरू रहनेछन ्- 

(क) नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम,  

(ख) षवदेशी सरकार वा अन्तराभषिय सघसंस्थाबाट प्राप्त रकम, 

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

(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजजम नगरपालिकािे सङ्ग्रहाियिाई ५ 
विभसम्म रकम उपिब्ध गराउनेछ र त्यसरी रकम उपिब्ध गराउँदा पषहिो विभ 
उपिब्ध गराएको रकममा प्रलत विभ बीस प्रलतशतका दरिे घटाउँदै िलगनछे ।  

(३) सङरहाियिे उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजजमको कुनै रकम प्राप्त गनुभ 
नगरपालिकाको स्वीकृलत लिन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजजमको कोिमा रहन े रकम सङ्ग्रहाियको तोकेको कुनै 
वाजणज्य बैंकमा खाता खोिी जम्मा गररनेछ । 

 (५) सङ्ग्रहाियको सबै खिभ उपदफा (१) बमोजजमको कोिबाट व्यहोररन ेछ । 

(६) सङ्ग्रहाियको कोिको सञ्चािन तोषकए बमोजजम हनुेछ ।  

१२. िेखा र िेखापरीक्षणाः 

(१) सङ्ग्रहाियको आयव्ययको िेखा नगरपालिकािे अपनाएको तररका बमोजजम 
राजखनेछ ।  
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(२) सङ्ग्रहाियको िेखापरीक्षण प्रिलित कानूनबमोजजम हनुेछ ।  

(३) नगरपालिकािे िाहेमा जनुसकैु बखत पलन सङ्ग्रहाियको षहसाबषकताब जाँच्न वा 
जिँाउन सक्नेछ   

१३. अलधकार प्रत्यायोजनाः  

(१) सलमलतिे आवश्यकतानसुार आफ्नो केही अलधकार सलमलतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

सदस्य, सदस्य सजिव, दफा (७) बमोजजम गदठत उपसलमलत वा सलमलतका कुनै अलधकृत 
कमभिारीिाई प्रत्यायोजन गनभ सक्नेछ । 

 १४. नगरपालिकासगँको सम्पकभ ाःसङ्ग्रहाियििे नगरपालिकासँग सम्पकभ  नगरपालिका 
जशक्षा शाखामाफभ त राख्नपुनेछ। 

१५.भाषिक तथा सासं्कृलतक सम्पदाको स्वालमत्वाः मण्डनदेउपरु सङ्ग्रहाियमा रहने 
भािा, किा, संस्कृलत एवम ्परुाताजत्वक वस्तहुरूको स्वालमत्व हस्तान्तरण गनुभ परेमा   
नगरपालिका वा नगरपालिकािे लनणभय गरे बमोजजम हनुेछ ।  

१६. सङ्ग्रहाियको कायाभिय 

मण्डनदेउपरु भाषिक तथा सांस्कृलतक सङ्ग्रहािय नगरपालिकािे तोकेको स्थानमा 
रहनेछ । 

१७. लनदेशन ददन सक्नाेः नगरपालिकािे सङ्ग्रहाियिा आवश्यकतानसुार लनदेशन ददन 
सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुभ सलमलतको कतभव्य हनुेछ ।  

१८. वाषिभक प्रलतवेदन पशे गनुभपने   

(१) सङ्ग्रहाियिे आफूिे विभभरर सम्पादन गरेको कामको संजक्षप्त षववरण, 

सङ्ग्रहाियिे गरेको आम्दानी तथा खिभ, कामकारबाही गदाभ देजखएका समस्या, 
िेखापरीक्षकको प्रलतवेदनमा उजल्िजखत संजक्षप्त व्यहोरा तथा भषवष्यमा सञ्चािन गने 
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योजना तथा कायभक्रमसमेत समावेश गरी प्रत्येक आलथभक विभ समाप्त भएको लमलतिे 
तीन मषहनालभत्र नगरपालिकासमक्ष प्रलतवेदन पेश गनुभ पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रलतवेदन नगरपालिकािे सावभजलनक गनभ सक्नेछ ।  

१९. लनयम बनाउन सक्नाेः सलमलतिे आफ्नो कायभ सञ्चािनको िालग आवश्यक 
लनयमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता लनयमहरू नगरपालिकाबाट स्वीकृत भएपलछ मात्र 
िागू हनुेछन ्।  

२०. संशोधन तथा प्रिलित काननुअनसुार हनुाेः यस ऐनिाई नगरसभािे 
आवश्यकतानसुार संशोधन र पररमाजभन गनभ सक्नेछ भने ऐनमा उल्िेख भएबाहेक 
अन्यको हकमा प्रिलित काननुअनसुार हनुेछ । 

आज्ञािे, 

(डा.िोकबहादरु िोप्िन)  

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 

  

 


