
  

परुाताित्वक महत्वका मिन्दर, गमु्बा, मिस्जद आ�दको ममर्त संभार सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७६ 

पर्स्तावना: 

नेपालको सं�वधानले नेपाललाइर् बहजुातीय, बहभुा�षक, बहधुा�मर्क, बहसुाँस्कृ�तक �वशेषताय�ु रा� भनी उल्लेख 
गरेको छ । गण्डक� पर्देश प�न बहभुा�षक, बहधुा�मर्क, बहसुाँस्कृ�तक �वशेषता भएको पर्देश हो ।यहाँ �व�भ� 
जा�त, धमर्, सम्पर्दायका आ-आफ्नै मौ�लक परम्परा एवं संस्कृ�त अनसुारका परुाताित्वक महत्वका �व�भ� मिन्दर, 
गमु्बा, मिस्जद आ�द ऐ�तहा�सक धरोहरका रुपमा रहेका छन ्। गण्डक� पर्देशका पर्ािचनका�लन कला र संस्कृ�त 
झल्कने यस्ता धरोहरहरूको ममर्त, संभार गन� पर्योजनले परुाताित्वक महत्वका मिन्दर, गमु्बा, मिस्जद, आ�दको 
ममर्त संभार सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७६ पर्देश सरकार,  मन्तर्ीप�रषद्बाट स्वीकृत ग�रएको छ ।  
 

१. संिक्ष� नाम र पर्ारम्भः १) यो कायर्�व�धको नाम “परुाताित्वक महत्वका मिन्दर, गमु्बा, मिस्जद आ�दको ममर्त 
संभार सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७६” रहेको छ । 

२) यो कायर्�व�ध स्वीकृत भएको �म�तदेिख पर्ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः 

�वषय वा पर्संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, 

क) मन्तर्ालय भ�ाले सामािजक �वकास मन्तर्ालय गण्डक� पर्देशलाई सम्झनपुछर् । 

ख) सिचव भ�ाले मन्तर्ालयका सिचव सम्झनपुछर् । 

ग) स्थानीय तह भ�ाले गण्डक� पर्देश अन्तरगतका गाउँपा�लका र नगरपा�लका सम्झनपुछर् । 

घ) पर्ािचन÷परुाताित्वक सम्पदा भ�ाले इ�तहास, कला, �वज्ञान, वास्तकुला वा स्थापत्य कलाको दृ��कोणले महत्व 
रा� ेकिम्तमा १०० वषर् नाघेको मिन्दर, स्मारक, देवालय, िशवालय, मठ, गमु्वा, �वहार, स्तपु आ�द सम्झनपुछर् । 
सो शव्दले स्मारक रहेको ठाउँ, रा��य वा अन्तरा��य दृ��कोणले �विश� मलु्य रा�े एक अक�सँग जो�डएको 
पर्ािचन स्मारकको भग्नावशेषलाई समेत जनाउँछ । 

ङ) ममर्त संभार भ�ाले परुाताित्वक सम्पदाहरुको मौ�लकता, आ�धका�रकता, पर्मािणकता एवम ् संवेदनिशलतालाई 
मध्यनजर गर� परुातत्व �वभागले तो�क�दएको मापदण्ड वमोिजमको ममर्त संभारलाई सम्झनपुछर् । 

३. पर्स्ताव माग गन�ः १) पु राताित्वक महत्वका मिन्दर, गमु्बा, मिस्जद आ�दको संरक्षण, ममर्त संभार कायर्कर्मका 
ला�ग पर्स्ताव माग ग�रनेछ । 

२) उपदफा १) बमोिजमको सूचना मन्तर्ालयको वेभसाइट र सूचना पाट�मा पर्काशन ग�रनेछ 
।पर्स्तावसम्बन्धी सूचनाको ढाँचा अनसूुची -१ बमोिजम हनुेछ । 

४. पर्स्ताव पेश गन�ः १)  परुाताित्वक महत्वका मिन्दर, गमु्बा, मिस्जद आ�दको संरक्षण, ममर्त संभार कायर्कर्मका 
ला�ग अनसूुची- २ बमोिजमको ढाँचामा कायर्कर्म पर्स्ताव तयार गर� मन्तर्ालयमा पेश गनुर्पन�छ ।परुाताित्वक 
महत्वका मिन्दर, गमु्बा, मिस्जद आ�दको संरक्षण, ममर्त संभार कायर्कर्म कायार्न्वयन गनुर्पूवर् कायर्कर्म कायार्न्वयन 
गन� संस्था वा स�म�तले परुातत्व �वभागको सहम�त �लनपुन�छ । 

२) पर्स्तावका साथ देहायका कागजात पेश गनुर्पन�छ । 

क) परुाताित्वक महत्वको सम्पदाको प�हचान खलेुको स्थानीय तहले गरेको �सफा�रस, 
ख) संस्था वा स�म�त दतार्को पर्माणपतर् एवं न�वकरणसम्बन्धी कागजातको पर्�त�ल�त, 
ग) ममर्त संभारको ला�ग अनमुा�नत लागत इिस्टमेट, 
घ ) सम्विन्धत संस्था वा स�म�तको �नणर्यको पर्�त�ल�प । 



  

५. पर्स्ताव छनौटका आधारहरुः 
क) ममर्त संभार कायर्को अधरुो काम सम्प� गनपुन� मिन्दर, गमु्बा, मिस्जद आ�द । 

ख) ममर्त संभारको आवश्यकता भएका मिन्दर, गमु्बा, मिस्जद आ�द।   

६. पर्स्ताव छनौट र स्वीकृ�त 

१) दफा ४ बमोिजम पर्ा� पर्स्तावहरु छनौटका ला�ग देहाय वमोिजमको पर्स्ताव छनौट स�म�त रहनेछ । 

क) यवुा तथा खेलकुद महाशाखा पर्मखु   – संयोजक 

ख) आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयका पर्�त�न�ध  – सदस्य 

ग) पर्देश संगर्हालय पर्मखु     – सदस्य  
घ) सम्बिन्धत शाखाका शाखा पर्मखु   – सदस्य सिचव 

२) आवश्यकता अनसुार थप �वज्ञ आमिन्तर्त गनर् स�कनेछ । 

३) उपदफा १ वमोिजमको स�म�तले छनौट स�म�तमा पर्ा� भएका पर्स्तावहरुलाई दफा ५ मा उल्लेिखत आधार 
बमोिजम मूल्या�न गर� सात �दन�भतर् स्वीकृ�तका ला�ग सिचव समक्ष पेश गन�छ ।  

४) उपदफा ३ वमोिजम स्वीकृत भएका पर्स्तावहरुको �ववरण मन्तर्ालयको सूचनापाट� र website माफर् त 
सावर्ज�नक ग�रनेछ । 

७. कायर्कर्म कायार्न्वयन सम्वन्धी सम्झौताः १) स्वीकृत पर्स्ताव कायार्न्वयनका ला�ग मन्तर्ालयले मिन्दर, गमु्बा, 
मिस्जद रहेको सम्विन्धत स्थानीय तहलाई अनदुान रकमको अिख्तयार� �दनेछ ।कायर्कर्म कायार्न्वयन गन� 
संस्था वा स�म�तले अिख्तयार� पर्ा� भएको �म�तले १५ �दन �भतर् सम्बिन्धत स्थानीय तहसँग सम्झौता ग�रसक्न ु
पन�छ । 

२) कायर्कर्म सम्झौताको ढाँचा अनसूुची -२ वमोिजम हनुेछ । 

 

८. कायर्कर्म स�ालन 

१) कायर्कर्मको सम्झौता भए प�ात सम्बिन्धत संस्था वा स�म�तले परुातत्व �वभागको मापदण्ड अनसुार स्थानीय 
तहको पर्ा�व�धकबाट पर्मािणत लागत इ��मेट, डर्इङ, �डजाइनका आधारमा कायर् पर्ारम्भ गनुर्पन�छ । 

२) कायर् पर्ारम्भ भएप�छ सम्विन्धत संस्था वा स�म�तले सोको जानकार� मन्तर्ालयलाई �दनपुन�छ । 

३) स्थानीय तहले सम्झौतामा उल्लेिखत शतर् र अव�ध �भतर् रह� सम्विन्धत पर्ा�व�धकको कायर् सम्प� पर्�तवेदन 
र �वल भरपाई समेत पर्ा� भएप�छ अिन्तम �कस्ताको भ�ुानी �दन सक्नेछ । 

९. कायर्कर्म अनगुमनः १) कायर्कर्मको अनगुमन मन्तर्ालय तथा स्थानीय तहले गन�छ ।कायर्कर्म अनगुमन 
पर्�तवेदन अनगुमनको ला�ग खटाउने �नकायमा पेश गनुर्पन�छ । 

२ ) अनगुमनको �सल�सलामा �दइएका �नद�शन एवं सझुावहरु पालना गन� िजम्मेवार� कायर्कर्म स�ालन गन� 
स्थानीय तह र सम्बिन्धत स�म�त/संस्था/�नमार्ण व्यवसायीको हनुेछ । 

१०. वाधा अड्काउ फुकाउ तथा संशोधनः  

यस कायर्�व�धको कायार्न्वयनमा कुन ै वाधा उत्प� भएमा मन्तर्ालयले उ� वाधा अड्काउ फुकाउन तथा 
संशोधन गनर् सक्नेछ । 

  



  

अनसूुची १ 

मिन्दर, गमु्बा, मिस्जद आ�द ममर्त संभार कायर्कर्म पर्स्तावको ढाचँा 
१. मिन्दर/गमु्बा/मिस्जदको नामः ................. ...................... ................   

.....................  िजल्ला ......................... न.पा.÷गा.पा. ...........नं वडा   

..................... टोल÷गाउँ ।  
 

२. मिन्दर/गमु्बा/मिस्जदको संरक्षण/व्यवस्थापन गन� संस्था वा स�म�तको नामः .....................   
सम्पकर्  व्यि�ः ..................................   सम्पकर्  नं: ....................... 

३. मखु्य परुाताित्वक बस्तःु   
४. अन्य परुाताित्वक बस्तःु    
५. �नमार्ण शैल� र पर्कारः 
६. ऐ�तहा�सक प�ृभमूी �नमार्णकाल , �नमार्णकतार्):  
.............. ............. ............. ............. ............. .............. ........... 
............... ................. 
७ पूवर् ममर्त वा जीण��ार �म�त र �ववरण: 
८.सम्पदासम्बन्धी थप �ववरण 

 जग्गाको क्षेतर्फलः  ............. 
मखु्य सम्पदा÷भवनकोः      

क. लम्वाईः ............... ख. चौडाईः ................. ग. उचाईः ............... 
�भ�ाको �क�सम र कलाः ........................ 
छानाको �क�सम र कलाः ......................... 
संरचना सम्बन्धी अन्य �ववरणः ....................... 

९. सम्पदामा रहेका परुाताित्वक वस्तहुरुको �ववरण 

क. ........................... 
ख. ........................... 
ग. ........................... 

१०. सामािजक एवम ्सांस्कृ�तक परम्पराः  
११. सम्पदाको वतर्मान भौ�तक अवस्थाः  
१२. ममर्त सधुार गनर् आवश्यक मखु्य भागहरुको �ववरणः .................... .......... ........ ......... ........... 
...... .........  ............ .............. .........  ......... .............. ..........  ............. ........ 
................ 
१३. सम्पदाले चच�को ज�मनको स्वा�मत्वः 
१४. रा��य एवम ्स्थानीय महत्वः  
 १५. अपेिक्षत उपलिब्धहरुः  
 

पर्स्ताव पेश गन�,  
नामः.............................     पदः .................  
हस्ताक्षरः 
संस्थाको छापः 



  

अनसुचुी २ 

सम्झौताको ढाचँा 
शर्ी ..... ..... ........ ......नगरपा�लका/गाउँपा�लका र ....................................... को �बचमा ..... ........ 
........ ...... ......... ............ममर्त, संभार, जीण��ारसम्बन्धी �नम्न कायर् गनर् गराउन म�ुर भइर् यो सम्झौता 
ग�रएको छ ।  
१) कायर्कर्मको संिक्ष� �बवरण 

क) कामको पर्कृ�तः ........... ................... .................. .................. 
ख) कायर्स्थलः गा.पा.÷ न.पा. .............. ................ ............ ........... 
ग) आयोजनावाट लाभािन्वत क्षेतर्, जनसंख्या, प�रवार संख्याः ........ ....... ...... 

२) कुल लागत अनमुानः रु................. 
क) सामािजक �वकास मन्तर्ालय, पोखराबाटः रू .............. 
ख) न.पा/गा.पा.वाटः रू............... 
ग) अन्यबाट  रू ...............         

  जम्माः ........................ अक्षरूपी जम्मा रू ....................... ........... ......... .............) 
३) आयोजना कायार्न्वयन गन� िजम्मेवार संस्था वा स�म�तः ................................................... 

ठेगानाः .............  ........................ ........................... 
अध्यक्षको नामः  ............. .........  मोबाईल नं. ............. ............... 
सम्पकर्  ब्यि�ः ........................... फोन नं÷ मोबाईल नं................................. 
इमेल....................... ....................... ....................... 

४) रकम भ�ुानीको व्यवस्था सम्बन्धमाः ................... 
५) आयोजना सम्प� गनुर्पन� �म�त ......................... 
६) सम्झौताको पूबर् शतर्हरु 

क) कायर्कर्म स�ालन गन� �नकायले रकम तथा �नमार्ण सामगर्ी कुन कायर्कर्म र उ�ेश्यका ला�ग पर्ा� गरेको 
हो, सोह� कामको ला�ग मातर् पर्योग गनुर्पन�छ ।  

ख) ममर्त भएको मिन्दर/गमु्बा/मिस्जदको �नय�मत सम्भारको ब्यवस्था संस्था आफ� ले गनुर्पन� छ ।  
ग) कायर्कर्म सम्प� भएप�छ ................. नगरपा�लका/गाउँपा�लकाबाट जाँचपास गराइर् कायर् सम्प� 

पर्�तवेदन स�हत फरफारक गनुर्पन�छ । 

घ) यो सम्झौतासँग संलग्न कायर् ता�लका अनसुार कायर् सम्प� गनुर्पन�छ । 

ङ) ....... ......... नगरपा�लका/गाउँपा�लकाबाट उल्लेिखत कायर् गनर् रू ............ .... रकम ....... ... 
......... ........... संस्था/स�म�तलाई उपलब्ध गराईने छ ।  

च) िजण��ार वा संरक्षण गन� कर्ममा पर्ा� परुाना सामगर्ीहरु सोह� िजण��ार संरक्षण कायर्मा पर्योग गनुर्पन� छ 
र पर्योगमा ल्याउन नस�कने कुनै प�न सामगर्ी काठ , धात ुढु�ा आ�द) बाट �न�मर्त कलात्मक बास्तअंुश वा 
मू�तर्हरु भए ..... ...... नगरपा�लका/गाउँपा�लकाको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्थापन गनुर्पन� छ। 

छ) यो सम्झौतामा नपरेका कुराहरु पर्च�लत कानून, �नणर्य र मन्तर्ालयवाट भएको �नद�शन बमोिजम हनुेछ । 

नगरपा�लका/गाउँपा�लकाको तफर् वाट                    उपभो�ा स�म�त÷संस्थाको तफर् वाट  
नामः................................    नामः........................ 
दस्तखत............................    दस्तखत.......................... 
पदः..................      पदः....................     
मोबाईल नं: .................     मोबाईल नं: .................... 
कायार्लयको छाप.....................    संस्थाको छापः ............                                       
�म�तः       �म�तः 


