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प्राचीन स्मारक सं रक्षण ननयमावली, २०४६
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नमनि
२०४६।१२।२०
सं शोधन
१. प्राचीन स्मारक सं रक्षण (पहिलो सं शोधन) ननयमावली, २०४९

२०५०।२।३२

२. प्राचीन स्मारक सं रक्षण (दोस्रो सं शोधन) ननयमावली, २०५३

२०५३।६।७

३. प्राचीन स्मारक सं रक्षण (िेस्रो सं शोधन) ननयमावली, २०५६

२०५६।५।२१

प्राचीन स्मारक सं रक्षण ऐन, २०१३ को दफा २१ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले दे िायका ननयमिरू बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारम्भिक
१.१

संम्क्षप्त नाम र प्रारभिः
१.१.१ यी ननयमिरूको नाम “प्राचीन स्मारक सं रक्षण ननयमावली, २०४६ रिे को छ ।
१.१.२ यो ननयमावली िुरुन्ि प्रारभि िुनेछ ।

१.२

पररिाषाः
१.२.१ हवषय वा प्रसं गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा, —
१.२.१.१

“ऐन” िन्नाले प्राचीन स्मारक सं रक्षण ऐन, २०१३ सभझनुपछथ ।

१.२.१.२

“हविाग” िन्नाले नेपाल सरकार, पुराित्व हविाग सभझनुपछथ ।

१.२.१.३

“प्राहवनधक सनमनि” िन्नाले ननयम २.१ बमोम्जम गदिि प्राहवनधक
सनमनि सभझनुपछथ ।
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१.२.१.४

“सियोग सनमनि” िन्नाले ननयम ३.१ बमोम्जम गदिि प्राचीन स्मारक
सं रक्षण सियोग सनमनि सभझनुपछथ ।



१.२.१.५

“वगीकरण सनमनि” िन्नाले ननयम २.३ बमोम्जम गदिि प्राचीन
स्मारक सिे क्षण एवं वगीकरण सनमनि सभझनुपछथ ।



१.२.१.६. “कोष” िन्नाले ननयम ४.१० बमोम्जम खडा गररएको प्राचीन स्मारक
सं रक्षण कोष सभझनुपछथ ।
पररच्छे द – २
प्राहवनधक सनमनि

२.१

प्राहवनधक सनमनिको गिनः
२.१.१



सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रनित्र ननजी िकिोगको जग्गामा बनाइने घरको शैली िर्ा

मापदण्डका सभबन्धमा हविागलाई परामशथ ददन दे िाय बमोम्जमको एउटा प्राहवनधक
सनमनि गिन गररएको छः–
२.१.१.१

हविागले िोकेको प्राहवनधक अनधकृि

– अध्यक्ष

२.१.१.२

प्रनिनननध, िवन हविाग

– सदस्य

२.१.१.३

प्रनिनननध, आवास िर्ा शिरी हवकास हविाग

– सदस्य

२.१.१.४

प्रनिनननध, कािमाडौं उपत्यका नगर हवकास योजना
कायाथन्वयन सनमनि

– सदस्य

२.१.१.५

हविागले िोकेको वास्िुकलाहवद्

– सदस्य

२.१.१.६

हविागले िोकेको अनधकृि

– सदस्य–सम्चव



िेस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।



िेस्रो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।
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२.१.२

प्राहवनधक सनमनिले स्वदे शी वा हवदे शी हवशेषज्ञ वा हवदे शी हवशेषज्ञ वा सल्लािकार
वा नेपाल सरकारको कुनै अनधकृिलाई प्राहवनधक सनमनिको बैिकमा पयथवेक्षकको
रूपमा िाग नलन आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।

२.१.३

प्राहवनधक सनमनिको बैिक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।

२.१.४

प्राहवनधक सनमनिको बैिक सभबन्धी अन्य कायथहवनध प्राहवनधक सनमनि आफैले
व्यवम्स्र्ि गनथ सक्नेछ ।

२.२

प्राहवनधक सनमनिको काम, किथव्य र अनधकारः
२.२.१ सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रनित्रको ननजी िकिोगको जग्गामा बनाइने घर, िवन वा अन्य
ननमाथण कायथका शैली िर्ा मापदण्ड के कस्िो िुन ु पछथ सो ननधाथरण गरी पुराित्व
हविागलाई परामशथ ददनु प्राहवनधक सनमनिको किथव्य िुनेछ ।
२.२.२ प्राहवनधक सनमनिले चािेमा उपननयम २.२.१ मा उल्ले म्खि कुनै खास कामको
लानग उपसनमनििरू गिन गनथ सक्नेछ र त्यस्िो उपसनमनिमा प्राहवनधक सनमनिले
िोकेबमोम्जमका सदस्यिरू रिनेछन् ।
२.२.३ उपननयम २.२.२ बमोम्जम गिन िुने उपसनमनिले प्राहवनधक सनमनिले िोहकददएको
अनधकार प्रयोग गरी काम गनेछ ।



२.३ प्राचीन स्मारक सिेक्षण एवं वगीकरण सनमनिः
२.३.१ प्राचीन स्मारकको सिे क्षण एवं वगीकरण गनथको नननमत्त दे िाय बमोम्जमको एउटा
प्राचीन स्मारक सिे क्षण एवं वगीकरण सनमनि गिन गररएको छः–
२.३.१.१ मिाननदे शक, हविाग

– सं योजक

२.३.१.२ हविागीय प्रमुख, नेपाली, इनििास, सं स्कृनि, पुराित्व
ु न हवश्वहवद्यालय
केन्रीय म्शक्षण हविाग, नत्रिव



िेस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।
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२.३.१.३ हविागीय प्रमुख, वास्िुकला हविाग, इम्न्जननयररङ्ग
ु न हवश्वहवद्यालय
अध्ययन सं स्र्ान, नत्रिव
२.३.१.४ प्रशासक, गुिी सं स्र्ान

– सदस्य
– सदस्य

२.३.१.५ प्राचीन स्मारकको सिे क्षण एवं वगीकरण क्षेत्रसँग
सभबम्न्धि हवशेषज्ञिरू मध्येबाट नेपाल सरकारले
िोकेको दुईजना

– सदस्य

२.३.१.६ प्रनिनननध, गुभबा व्यवस्र्ा िर्ा हवकास सनमनि

– सदस्य

२.३.१.७ हविागले िोकेको अनधकृि

– सदस्य–सम्चव

२.३.२ वगीकरण सनमनिले सभबम्न्धि गाउँ हवकास सनमनिको अध्यक्ष वा नगरपानलकाको
प्रमुख वा सभबम्न्धि गाउँ हवकास सनमनि वा नगरपानलकाको प्रनिनननध, प्राचीन
स्मारकको सिे क्षण एवं वगीकरण क्षेत्रसँग सभबम्न्धि स्वदे शी वा हवदे शी हवशेषज्ञ वा
नेपाल सरकारको कुनै अनधकृिलाई वगीकरण सनमनिको बैिकमा पयथवेक्षकको रूपमा
िाग नलन आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।
२.३.३ वगीकरण सनमनिको बैिक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।
२.३.४ वगीकरण सनमनिको बैिकसभबन्धी कायथहवनध सो सनमनि आफैले व्यवम्स्र्ि गनथ
सक्नेछ ।



२.४ वगीकरण सनमनिको काम, किथव्य र अनधकारः
२.४.१ वगीकरण सनमनिको काम, किथव्य र अनधकार दे िाय बमोम्जम िुनेछः–
२.४.१.१ प्राचीन स्मारकलाई स्वानमत्व र मित्वको दृहिले वगीकरण गने सभबन्धमा
हविागलाई परामशथ ददन समय–समयमा प्राचीन स्मारकको सिे क्षण गरी
सिे क्षण प्रनिवेदन ियार गने ।



िेस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।
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२.४.१.२ उपननयम २.४.१.१ बमोम्जम ियार पाररएको सिे क्षण प्रनिवेदनको
आधारमा प्राचीन स्मारकलाई स्वानमत्व र मित्वको दृहिले वगीकरण गने
आधार ियार गरी सोिी आधारमा प्राचीन स्मारकिरूको वगीकरण गनथ
हविागलाई परामशथ ददने ।
२.४.१.३ उपननयम २.४.१.१ मा उल्लेख िए बमोम्जम प्राचीन स्मारकिरूको
सिे क्षण गरी प्रनिवेदन ियार गनथ आवश्यकिा अनुसार उपसनमनििरू
गिन गने ।
२.४.१.४ प्राचीन स्मारकको सिे क्षण एवं वगीकरण गने सभबन्धमा नेपाल सरकारले
सुभपेको अन्य आवश्यक कायथिरू गने ।
२.४.२ उपननयम २.४.१.३ बमोम्जम गिन िुने उपसनमनििरूको गिन हवनध, कायथ अवनध,
काम, किथव्य िर्ा अनधकार र अन्य कुरािरू वगीकरण सनमनिले िोहकददएबमोम्जम
िुनछ
े ।
पररच्छे द – ३
प्राचीन स्मारक सं रक्षण सियोग सनमनि
३.१

प्राचीन स्मारक संरक्षण सियोग सनमनिः
३.१.१ प्रत्येक सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रमा प्राचीन स्मारकको सं रक्षणमा सियोग पु¥याउन
हविागले दे िाय बमोम्जमको एउटा प्राचीन स्मारक सं रक्षण सियोग सनमनि गिन गनथ
सक्नेछः–
३.१.१.१ हविागले िोकेको पुराित्व अनधकृि
३.१.१.२



सभबम्न्धि

गाउँ हवकास समनिको अध्यक्ष



वा नगरपानलकाको प्रमुख
३.१.१.३ प्रनिनननध, गुिी सं स्र्ान र गुिी सं स्र्ानको स्र्ानीय



– सं योजक

पहिलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।

िाल गाउँपानलका कायम रिेको ।
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कायाथलय निएको िाउँमा माल वा मालपोि
कायाथलयको प्रनिनननध

– सदस्य

३.१.१.४ प्रनिनननध, कािमाडौं उपत्यका नगर हवकास योजना
कायाथन्वयन सनमनि (कािमाडौं उपत्यकानित्र) र अन्य
म्जल्लामा



िवन र आवास िर्ा शिरी हवकास शाखाको

इम्न्जननयर

– सदस्य

३.१.१.५ प्रनिनननध, सभबम्न्धि म्जल्ला कायाथलय

– सदस्य

३.१.१.६ प्रनिनननध, सभबम्न्धि म्जल्ला प्रिरी कायाथलय

– सदस्य

३.१.१.७ प्रनिनननध, पयथटन मन्त्रालय (कािमाडौं उपत्यकाको
लानग)

– सदस्य

३.१.१.८ हविाग अन्िगथिका दरबार िे रचाि अड्डा िएको िाउँमा
दरबार िेरचाि अड्डा प्रमुख
३.१.१.९ हविागले िोकेको आहकथटे क्ट

– सदस्य
– सदस्य

३.१.२ हविागले आवश्यकिा अनुसार सियोग सनमनिका सदस्यिरूमा िे रफेर वा र्पघट गनथ
सक्नेछ ।
३.१.३ सियोग सनमनिले स्वदे शी वा हवदे शी हवशेषज्ञ वा सल्लािकार वा नेपाल सरकारको
कुनै अनधकृिलाई सियोग सनमनिको बैिकमा पयथवेक्षकको रूपमा िाग नलन
आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।
३.१.४ सियोग सनमनिको बैिक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।
३.१.५ सियोग सनमनिको बैिक सभबन्धी अन्य कायथहवनध सियोग सनमनि आफैले व्यवम्स्र्ि
गनथ सक्नेछ ।





पहिलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।
पयथटन मन्त्रालयको नाम िाल सँस्कृनि, पयथटन िर्ा नागररक उड्डयन मन्त्रालय रिे को ।
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३.२

सियोग सनमनिको काम, किथव्य र अनधकारः
३.२.१ सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रमा रिे का प्राचीन स्मारकको सं रक्षण, सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रको
वािावरणको सं रक्षण, सरसफाई िर्ा स्यािार सभिारको काममा सियोग गनुथ सियोग
सनमनिको किथव्य िुनेछ ।
३.२.२ सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रको मौनलकिा िर्ा प्राचीनिा कायम राख्ने सभबन्धमा र
ित्सभबन्धी अन्य हवषयमा समेि पुराित्व हविागलाई आवश्यक परामशथ ददनु
सनमनिको किथव्य िुनेछ ।
३.२.३ आफ्नो कायथ सुचारु रूपले सञ्चालन गराउन सियोग सनमनिले आफ्ना सदस्यिरू
मध्येबाट हवनिन्न उपसनमनििरू गिन गनथ सक्नेछ ।
३.२.४ उपननयम ३.२.३ बमोम्जम गिन िुने उपसनमनिको काम, किथव्य र अनधकार सियोग
सनमनिले िोहकददए बमोम्जम िुनेछ ।
पररच्छे द – ४
हवहवध

४.१

हविागको स्वीकृनि नलनुपनेः
४.१.१ ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) बमोम्जम सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रनित्र टे नलफोन वा
हवद्युि लाइन जडान गनथ, खानेपानी वा ढलको लानग जमीन खन्न, सडक बनाउन वा
ममथि गनथ, पवथ, मेला मनाउन, नाचगान गनथ वा सवारीको साधन पाहकथङ्ग गनथ वा पोिर
वा िस्वीर टाँस्न चािने व्यम्ि वा सं स्र्ाले हविागको स्वीकृनिको लानग अनुसूची–१
बमोम्जमको ढाँचामा हविागमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
४.१.२ उपननयम ४.१.१ बमोम्जमको ननवदे न पनथ आएमा मुख्य पुराित्व अनधकृिले
ित्सभबन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपननयम ४.१.१ बमोम्जमको कुनै काम गदाथ
सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रमा कुनै प्रनिकूल असर नपने िएमा अनुसूची–२ बमोम्जमको
ढाँचामा त्यस्िो काम गनथ स्वीकृनि ददनेछ ।
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४.२

ननमाथण सभबन्धी मापदण्डः सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रनित्र कसै को िकिोगको जग्गामा ननमाथण
गररने घर वा िवन, साहवक आकारमा पररविथन िुने गरी गररने ममथि, र्पघट वा पुनः ननमाथण
सभबन्धमा हविागले प्राहवनधक सनमनिको परामशथ नलई त्यस्िो क्षेत्रको मित्वलाई समेि
ध्यानमा राखी त्यस्िो क्षेत्रमा गररने ननमाथण कायथको शैली र आवश्यक मापदण्ड िोकी
सावथजननक सूचनाको रूपमा सभबम्न्धि स्मारक क्षेत्रको कायाथलयको सूचना पाटीमा टाँस्ने
व्यवस्र्ा गनेछ ।

४.३

पुरािाम्त्वक वस्िुको हववरणः
४.३.१ प्रमुख म्जल्ला अनधकारीले प्रत्येक वषथ आषाढ मसान्िनित्र आफ्नोेे म्जल्लानित्र रिेका
पुरािाम्त्वक वस्िुिरूको हववरण अनुसूची–३ बमोम्जमको फाराममा िरी सभिव
िएसभम त्यस्िो वस्िुको फोटो समेि मुख्य पुराित्व अनधकृिसमक्ष पिाउनु पनेछ ।
४.३.२ प्रमुख म्जल्ला अनधकारीले आफ्नोेे म्जल्लानित्र कुनै पुरािाम्त्वक वस्िु फेला परे को
जानकारी पाएमा त्यसरी जानकारी पाएको नमनिले पैं िीस ददननित्र सो वस्िुको सभपूण थ
हववरण अनुसूची–४ बमोम्जमको फाराममा िरी सभिव िएसभम त्यस्िो वस्िुको
फोटो समेि मुख्य पुराित्व अनधकृिसमक्ष पिाउनु पनेछ ।
४.३.३ उपननयम ४.३.१ वा उपननयम ४.३.२ बमोम्जम हववरण प्राप्त िएमा मुख्य पुराित्व
अनधकृिले

त्यस्िो

पुरािाम्त्वक

वस्िुको

सं रक्षणको

लानग

आवश्यक

व्यवस्र्ा

गनुप
थ नेछ ।
४.४

पुरािाम्त्वक उत्खनन् गने स्वीकृनिः
४.४.१ कुनै प्राचीन स्मारक रिेको िाउँमा पुरािाम्त्वक उत्खनन् गनथ चािने व्यम्ि वा
सं स्र्ाले नेपाल सरकारको पूव थ स्वीकृनिको लानग अनुसूची–५ बमोम्जमको ढाँचामा
हविागमा दरखास्ि ददनु पनेछ ।
४.४.२ उपननयम ४.४.१ बमोम्जमको दरखास्ि पनथ आएमा हविागले ित्सभबन्धमा आवश्यक
जाँचबुझ गरी उत्खनन् गनथ ददन उपयुि दे खेमा उत्खनन् गनथ नसफाररश सहिि नेपाल
सरकार, सं स्कृनि, पयथटन िर्ा नागररक उड्डयन मन्त्रालयमा पिाउनु पनेछ र नेपाल
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सरकारबाट स्वीकृनि ददने ननणथय िएमा अनुसूची–६ बमोम्जमको ढाँचामा स्वीकृनि
ददनु पनेछ ।
४.५ प्राचीन स्मारकको ममथि िर्ा जीणोद्धारः



४.५.१ प्राचीन स्मारकको ममथि िर्ा जीणोद्धार गदाथ स्मारकको मौनलकिा, सं वेदनशीलिा,
राहिय कला र सं स्कृनिको सं रक्षण गरी अनुसन्धानमूलक ढं गबाट स्मारकको ममथि
िर्ा जीणोद्धार गनुथ गराउनु पनेछ ।
४.५.२ आनर्थक प्रशासन सभबन्धी ननयमिरू, २०४२ अनुसार बोलपत्र प्रर्ाद्वारा प्राचीन
स्मारकको ममथि िर्ा जीणोद्धार कायथ गदाथ, गराउँदा उपननयम ४.५.१ को मनसाय
अनुरूप गनथ नसहकने वा स्मारक नै नि िुने वा हवनिन सक्ने सभिावना दे म्खएमा
त्यस्िा कामिरू प्राचीन स्मारक सभबन्धी अनुिव िएका व्यम्ि वा फमथिरू मध्येबाट
हविागले दरिाउपत्र (कोटे शन) वा अमानिबाट गनथ गराउन सक्नेछ ।
४.५.३ उपननयम ४.५.२ बमोम्जम ममथि िर्ा जीणोद्धार कायथ गदाथ गराउँदा हविागले
दरिाउपत्र (कोटे शन) वा अमानिबाट गनथ गराउन गोरखापत्रमा सूचना प्रकाम्शि गरी
प्राचीन स्मारक सभबन्धी अनुिव िएका व्यम्ि वा फमथिरूबाट दरखास्ि आह्वान गरी
प्राप्त िुन आएका दरखास्िवाला व्यम्ि वा फमथलाई हप्र–क्वानलहफकेशन (पूव थ
योग्यिा) गने काम उपननयम ४.६.१ बमोम्जमको ममथि िर्ा जीणोद्धार प्रहिया
ननधाथरण सनमनिले गनेछ ।



४.६ ममथि िर्ा जीणोद्धार प्रहिया ननधाथरण सनमनिः
४.६.१ ननयम ४.५ बमोम्जम प्राचीन स्मारकको ममथि िर्ा जीणोद्धार कायथ गनथको लानग
नेपाल सरकारले दे िाय बमोम्जम ममथि िर्ा जीणोद्धार प्रहिया ननधाथरण सनमनि गिन
गनेछः–
४.६.१.१ मिाननदे शक, पुराित्व हविाग



पहिलो सं शोधनद्वारा र्प ।
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४.६.१.२ प्रनिनननध, आहकथटे क्ट (रा.प.दद्विीय श्रे णी), िवन हविाग

– सदस्य

४.६.१.३ नडनिजनल इननजननयर, पुराित्व हविाग

– सदस्य

४.६.१.४ प्रनिनननध, (अनधकृिस्िर) मिाले खा ननयन्त्रक कायाथलय

– सदस्य

४.६.१.५ प्रनिनननध, (अनधकृिस्िर) सं स्कृनि, पयथटन िर्ा नागररक
उड्डयन मन्त्रालय

– सदस्य

४.६.१.६ प्रमुख पुरािाम्त्वक स्र्ल सं रक्षण िर्ा जीणोद्धार
शाखा, पुराित्व हविाग

– सदस्य–सम्चव

४.६.२ ममथि िर्ा जीणोद्धार प्रहिया ननधाथरण सनमनिको बैिक सभबन्धी कायथहवनध सनमनि
आफैले व्यवम्स्र्ि गनथ सक्नेछ ।
४.७ हवशेष ज्यालादर िर्ा मूल्य ननधाथरण सनमनिः



४.७.१ नेपाल सरकारले दे िायका पदानधकारीिरू रिे को एक हवशेष ज्यालादर िर्ा मूल्य
ननधाथरण सनमनि गिन गनेछः–
४.७.१.१ प्रधान अन्वेषण अनधकारी, पुराित्व हविाग

– अध्यक्ष

४.७.१.२ नसननयर नडनिजनल इम्न्जननयर, िवन हविाग

– सदस्य

४.७.१.३ प्रनिनननध, (अनधकृिस्िर) मिाले खा ननयन्त्रकको कायाथलय

– सदस्य

४.७.१.४ प्रनिनननध, (अनधकृिस्िर) म्जल्ला प्रशासन कायाथलय,
कािमाडौं

– सदस्य

४.७.१.५ नसननयर नडनिजनल इम्न्जननयर, पुराित्व हविाग

– सदस्य–सम्चव

४.७.२ ननयम ४.७.१ बमोम्जम गदिि सनमनिको बैिक सभबन्धी कायथहवनध सनमनि आफैले
ननधाथरण गरे बमोम्जम िुनेछ ।



दोस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।
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४.८ हवशेष ज्यालादर िर्ा मूल्य ननधाथरण सनमनिको काम किथव्य र अनधकारः



४.८.१ नेपाल सरकार, िवन हविागले िोहकददएको मापदण्ड अनुसार गनुप
थ ने गरी िोहकएका
प्राचीन स्मारक बािे क अन्य प्राचीन स्मारकिरूको ममथि, जीणोद्धार िर्ा पुनननमाथण
गने सभबन्धमा हवशेष ज्यालादर िर्ा मूल्य ननधाथरण सनमनिको काम, किथव्य र
अनधकार दे िाय बमोम्जम िुनेछ ।
४.८.१.१

प्राचीन स्मारकको ममथि, जीणोद्धार िर्ा पुन ननमाथण गराउँदा कामदार
िर्ा कानलगढिरूलाई ददइने हवशेष ज्याला दरको रकम ननधाथरण
गने ।

४.८.१.२

प्राचीन स्मारकको ममथि, जीणोद्धार िर्ा पुनननमाथण गराउँदा आवश्यक
पने परभपरागि ननमाथण सामिीिरूको मूल्य ननधाथरण गने ।

४.८.१.३

प्राचीन स्मारकको ममथि, जीणोद्धार िर्ा पुनननमाथण गराउँदा लाग्ने
कामदार िर्ा कानलगढिरूको सं ख्या िोक्ने ।



४.९ बैिक ित्ताः यस ननयमावली बमोम्जम गदिि हवनिन्न सनमनििरूका पदानधकारीिरूले िी
सनमनििरूको बैिकमा िाग नलए वापि हविागले िोहकददए बमोम्जम बैिक ित्ता पाउन
सक्नेछन् ।
िर हविागले बैिक ित्ता िोक्नु अम्घ सं स्कृनि, पयथटन िर्ा नागररक उड्डयन
मन्त्रालयको सिमनि नलनुपनेछ ।



४.१०प्राचीन स्मारक संरक्षण कोषः
४.१०.१

ऐनििानसक

िर्ा

कलात्मक

दृहिकोणबाट

मित्वपूण थ

माननएका

प्राचीन

स्मारकिरूको सं रक्षण गनथको नननमत्त एक प्राचीन स्मारक सं रक्षण कोष
रिनेछ ।


दोस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।



िेस्रो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।



िेस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।
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४.१०.२

कोषमा दे िाय बमोम्जमका रकमिरू रिनेछन्ः–
४.१०.२.१

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम ।

४.१०.२.२

कुनै व्यम्ि वा सं स्र्ाले चन्दा वा सिायिा स्वरूप प्रदान
गरे को

४.१०.२.३

रकम ।

अन्िराथहिय सं घ सं स्र्ा, हवदे शी सरकार वा व्यम्िबाट प्राप्त
रकम ।

४.१०.२.४

सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रिरुमा चलम्चत्र, टे नलचलम्चत्र, वृत्तम्चत्र
आदद छायाङ्कन गदाथ लाग्ने शुल्कबाट प्राप्त रकम ।

४.१०.२.५

स्मारक क्षेत्रमा प्रवेश गनथ लगाइएको प्रवेश शुल्क वा अन्य
शुल्कबाट प्राप्त रकम ।

४.१०.२.६

हविागबाट प्रकाम्शि िुने पुस्िक पुम्स्िका, पनत्रका िर्ा पोिर
आददको हविीबाट प्राप्त रकम ।

४.१०.३

कोषमा जभमा िुन आएको रकम इनििास, कला, वास्िुकला, धानमथक एवं
साँस्कृनिक

दृहिकोणबाट

मित्वपूण थ

माननएका

ननजी

वा

सावथजननक

स्मारकिरूको जीणोद्धार िर्ा सं रक्षणको नननमत्त खचथ गररनेछ ।
िर कुनै खास स्मारकलाई नै िोहकएर प्राप्त िुन आएको रकम सोिी
स्मारकको जीणोद्धार िर्ा सं रक्षण कायथमा मात्र खचथ गररनेछ ।
४.१०.४

कोषको आय व्ययको ले खा प्रचनलि कानून बमोम्जम राखी मिाले खा
परीक्षकको हविाग वा सो हविागबाट िोकेको ले खापरीक्षकबाट ले खापरीक्षण
गराउनु पनेछ ।



४.११ कोष सञ्चालन सनमनिः
४.११.१

ननयम ४.१० को उपननयम ४.१०.३ को प्रयोजनको लानग कोषको सञ्चालन
गनथ दे िाय बमोम्जमको एक सञ्चालक सनमनि रिनेछः–



िेस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।
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४.११.१.१

सम्चव, सं स्कृनि, पयथटन िर्ा नागररक
उड्डयन मन्त्रालय

– अध्यक्ष

४.११.१.२

मिाननदे शक, हविाग

– सदस्य

४.११.१.३

प्रनिनननध, अर्थ मन्त्रालय

– सदस्य

४.११.१.४

प्रनिनननध, सं स्कृनि र पुराित्व सभबन्धी केन्रीय
ु न हवश्वहवद्यालय
म्शक्षण हविाग, नत्रिव

४.११.१.५

– सदस्य

प्राचीन स्मारक सं रक्षण सभबन्धी कायथमा सं लग्न
गैरसरकारी सं स्र्ािरू मध्येबाट नेपाल सरकारले
मनोनीि गरे को एक जना व्यम्ि

४.११.२

–सदस्य

उपननयम ४.११.१.५ बमोम्जम मनोनीि व्यम्िको पदावनध एक वषथको
िुनेछ । पुनः अको एक अवनधको लानग ननजको मनोनयन िुन सक्नेछ ।

४.११.३

कोषको रकम कोषको सञ्चालक सनमनिले िोकेको कुनै वाम्णज्य बैंकमा खािा
खोली जभमा गररनेछ । त्यस्िो खािाको सञ्चालन हविागको मिाननदे शक र
सञ्चालक

सनमनिले

िोकेको

हविागको

अनधकृि

कमथचारीको

ु
सं यि

दस्िखिबाट िुनेछ ।
४.११.४

कोष सञ्चालक सनमनिको सम्चवको काम गनथ हविागले

कुनै अनधकृि

कमथचारीलाई िोक्न सक्नेछ ।



४.१२ संरम्क्षि स्मारक क्षेत्रनित्र चलम्चत्र छायाङ्कन सभबन्धी व्यवस्र्ाः
४.१२.१ सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रिरुनित्र चलम्चत्र, टे नलचलम्चत्र, वृत्तम्चत्र आददको छायाङ्कन गनथ
चािने स्वदे शी वा हवदे शी व्यम्िले हविागको पूव थ स्वीकृनि नलनु पनेछ ।
४.१२.२ उपननयम ४.१२.१ बमोम्जम हविागको स्वीकृनि नलनु पदाथ अनुसूची–७ मा
िोहकए बमोम्जमको दस्िुर सहिि हविाग समक्ष ननवेदन ददनु पनेछ ।



िेस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।
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४.१२.३ उपननयम ४.१२.२ बमोम्जम हविाग समक्ष ननवेदन ददं दा छायाङ्कन गने चलम्चत्र,
टे नलचलम्चत्र, वृत्तम्चत्र आददको कर्ा वा म्स्िप्टको प्रनिनलहप समेि पेश गनुथ
पनेछ ।
४.१२.४ छायाङ्कनका लानग उपयोग गररने सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्र ननजी स्वानमत्वमा रिे को
िए त्यस्िा स्मारक क्षेत्रको सञ्चालकको समेि अनुमनि नलनु पनेछ ।
४.१२.५ यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको िए िापनन नेपाल सरकारको
कायथिम िर्ा नीनि अनुसारको कायथमा सघाउ पुयाथउन वा मुनाफा रहिि उद्देश्यले
सावथजननक कल्याणकारी सं स्र्ाको लानग छायाङ्कन गदाथ नेपाल सरकारले अनुसूची–
७ मा िोहकए बमोम्जम दस्िुर नमन्िा गनथ सक्नेछ ।



४.१३ चलम्चत्र सेन्सर गदाथ प्रनिनननध आमन्त्रण गनुथ पनेः प्रचनलि कानून बमोम्जम चलम्चत्र,
टे नलचलम्चत्र, वृत्तम्चत्र आददको सेन्सर गदाथ सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रमा छायाङ्कन गररएको
चलम्चत्र, टे नलचलम्चत्र, वृत्तम्चत्र आदद िए हविागका अनधकृि प्रनिनननधलाई समेि आमन्त्रण
गनुथ पनेछ र स्वीकृनि हवपरीिका दृष्यिरु छायाङ्कन गररएको दे म्खएमा त्यस्िा दृष्यिरु िटाउन
सहकनेछ ।



िेस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।

रिव्यः– केिी नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर िएका शब्दिरुः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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अनुसूची–१
ँ सभबम्न्धि)
(उपननयम ४.१.१ सग
ननवेदनपत्र
श्री पुराित्व हविाग,
...........................
......................... अञ्चल

...............

म्जल्लाम्स्र्ि

....................

िाउँमा

रिे को

........................... सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रनित्र मैले÷िामीले दे िायको अवनधनित्र दे िायको काम गनथ
लागेकोले सो को लानग त्यस हविागको स्वीकृनि पाउन यो ननवेदन पेश गरे को छु ÷छौं । ले म्खए
बािेक अन्य काम कुरा गरे मा प्रचनलि कानून बमोम्जम सिुँला बुझाउँला ।
सं रम्क्षि स्मारक क्षेत्रनित्र गनथ लागेको कामको हववरण र सो कामको लानग लाग्ने अवनध
............................................................................................................................

ननवेदक, –
नाम, र्रः–
दस्िखिः–
नमनिः–
पूरा िे गानाः–
अस्र्ायी िे गानाः–
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अनुसूची–२
ँ सभबम्न्धि)
(उपननयम ४.१.२ सग
नेपाल सरकार
संस्कृनि, पयथटन िर्ा नागररक उड्डयन मन्त्रालय
पुराित्व हविाग
प.सं .

नमनिः–
हवषयः– स्वीकृनि ।

श्री .................................
.............................
.............................।
मिाशय,
िपाईले ........................ अञ्चल .................... म्जल्ला .............................(िाउँ)
को ............................... प्राचीन स्मारक रिे को क्षेत्रनित्र िपसीलमा ले म्खएको काम गनथ
स्वीकृनिको लानग यस हविागमा ननवेदन ददनुिएकोमा दे िायका शिथिरू पालन गने गरी िपसीलका
काम गनथ ददने िनी नमनि ................. मा ननणथय िएकोले यो स्वीकृनि ददइएको छ । ित्सभबन्धी
ऐन ननयम र उल्ले म्खि शिथिरूको पूणथ पालन गरी उल्ले म्खि अवनधनित्र काम पूरा गनुि
थ ोला, अन्यर्ा
कानून बमोम्जम िुने व्यिोरा समेि अवगि गराइन्छ ।
िपसील
शिथिरू र कामको अवनध
.............................
पुराित्व अनधकृि

16

www.lawcommission.gov.np
अनुसूची–३
ँ सभबम्न्धि)
(उपननयम ४.३.१ सग
पुरािाम्त्वक वस्िुको हववरण फाराम – १
अञ्चल .......................
म्जल्ला .......................
ि.
सं .

पुरािाम्त्वक वस्िुको
नाम

पुरािाम्त्वक वस्िु रिेको

ननमाथण प्राचीनिा

नाप (लभबाई,

िएको (सभिाहवि

चौडाई, मोटाइ

क्षेत्र/नगर

आदद)

क्षेत्र

पदार्थ

काल)



िामीण

वडा गाउँ
नं.

टोल

कैहफयि

स्र्ानको
हववरण

––––––––––––––
प्रमुख म्जल्ला अनधकारी
नमनिः– ..................



पहिलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।
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अनुसूची–४
ँ सभबम्न्धि)
(उपननयम ४.३.२ सग
पुरािाम्त्वक वस्िुको हववरण फाराम–२
अञ्चल .......................
म्जल्ला .......................
ि.
सं .

पुरािाम्त्वक वस्िुको
नाम

पुरािाम्त्वक वस्िु फेला परे को

ननमाथण प्राचीनिा

नाप (लभबाई,

िएको (सभिाहवि

चौडाई, मोटाइ

क्षेत्र/नगर

आदद)

क्षेत्र

पदार्थ

काल)



िामीण

वडा गाउँ
नं.

टोल

कैहफयि

स्र्ानको
हववरण

–––––––––––––––––––––
प्रमुख म्जल्ला अनधकारी
नमनिः– ..................



पहिलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।
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अनुसूची–५
ँ सभबम्न्धि)
(उपननयम ४.४.१ सग
ननवेदनपत्र
श्री पुराित्व हविाग,
.............................
मैले÷िामीले यस सं स्र्ाले .................................. अञ्चल .................... म्जल्ला म्स्र्ि
................................... (िाउँ) को ........................... प्राचीन स्मारक रिे को िाउँमा
िपसीलको चार हकल्लानित्रको क्षेत्रमा नमनि ...................... दे म्ख ................ सभम पुरािाम्त्वक
उत्खनन् गनथ चािे कोले सो को पूव थ स्वीकृनिको लानग उि स्र्ानको फोटो, नक्सा र ित्सभबन्धी
अन्य हववरण समेि यसै सार् सं लग्न राखी यो ननवेदन गरे को छु ÷छौं ।
िपसील

ननवेदक

पूवःथ –

व्यम्ि वा सं स्र्ाको नामः–

पम्िमः–

दस्िखिः–

उत्तरः–

नमनिः–

दम्क्षणः–

अस्र्ायी िे गानाः–
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अनुसूची–६
ँ सभबम्न्धि)
(उपननयम ४.४.२ सग
नेपाल सरकार
संस्कृनि, पयथटन िर्ा नागररक उड्डयन मन्त्रालय
पुराित्व हवमाग
प.सं .

नमनिः–
हवषयः– पुरािाम्त्वक उत्खनन् गने स्वीकृनि ।

श्री ............................
.............................।
मिाशय,
िपाईले

..................

अञ्चल

................

म्जल्ला

.....................

(िाउँ)

को

........................ प्राचीन स्मारक रिे को िाउँमा िपसीलको चार हकल्लानित्रको क्षेत्रमा पुरािाम्त्वक
उत्खनन् गने पूव थ स्वीकृनिको लानग यस हविागमा ननवेदन ददनु िएकोमा आवश्यक जाँचबुझ गदाथ
उि िाउँमा दे िायका शिथिरू पालन गने गरी पुरािाम्त्वक उत्खनन् गनथ स्वीकृनि ददने िनी नमनि
................... मा नेपाल सरकारको ननणथय िएकोले उत्खनन् गने स्वीकृनि प्रदान गररएको छ ।
ित्सभबन्धमा ऐन ननयम र उम्ल्लम्खि शिथिरूको पूण थ पालन गरी गनुि
थ ोला, अन्यर्ा कानून बमोम्जम
िुने व्यिोरा समेि अवगि गराइन्छ ।
िपसील

...............................
पुराित्व अनधकृि

पूवःथ –
पम्िमः–
उत्तरः–
दम्क्षणः–
शिथिरूः–
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अनुसूची–७

ँ सभबम्न्धि)
(उपननयम ४.१२.२ सग
चलम्चत्र छायाङ्कन गदाथ लाग्ने दस्िुर
१.

नेपाली नागररक वा अन्य कुनै सं स्र्ाबाट ननमाथण गररने प्रत्येक कर्ानक चलम्चत्रका लानग
दुई िजार रुपैयाँ ।

२.

नेपाली नागररक वा अन्य कुनै सं स्र्ाबाट ननमाथण गररने प्रत्येक टे नलचलम्चत्र, वृत्तम्चत्र वा
हवज्ञापनका लानग प्रयोग िुने चलम्चत्रका लानग पाँचसय रुपैयाँ ।

३.

हवदे शी नागररक वा सं स्र्ाबाट ननमाथण गररने प्रत्येक कर्ानक चलम्चत्रका लानग अमेररकी
डलर िीन सय वा सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ ।

४.

हवदे शी नागररक वा सं स्र्ाबाट ननमाथण गररने प्रत्येक टे नलचलम्चत्र, वृत्तम्चत्र वा हवज्ञापनको
लानग प्रयोग िुने चलम्चत्रका लानग अमेररकी डलर एकसय वा सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ ।



िेस्रो सं शोधनद्वारा र्प ।
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