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संवत २०७८ सालको ऐन नं. ३ 

कीर्तिपरु नगर सााँस्कृर्तक संरक्षित िेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो  

ऐन, २०७८ 
 

प्रस्तावनााः 
कीर्तिपरु नगरपार्लका अन्तरगत कीर्तिपरु नगरका सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्रर्ित्रका सााँस्कृर्तक सम्पदा, 

गरु्थ, मातिृाषा (नेपालिाषा), प्राचीण परुाना वस्ती संरिण, संस्कृर्तसंग सम्वक्षन्ध िरू्म संरिण, यस िते्रको सााँस्कृर्तक 
जीवनको उत्थान गनि यस िेत्रका समदुायको चाहना र कीर्तिपरु न.पा.को कतिव्य समेत रहेको सन्दििमा यसको 
समकु्षचत व्यवस्थापन गनि वैधार्नक संस्था आवश्यक देक्षिएकोले सो सम्वन्धमा काननुी व्यवस्था 
गनि  वाञ्छनीय  िएकोले,  नेपाल पि राष्ट्र िएको आददवासी जनजार्त सम्वक्षन्ध अन्तरािष्ट्रष्ट्रय श्रमसंगठन महासन्धी 
(आइएलओ) १६९, आददवासी जनजार्तको अर्धकार सम्वक्षन्ध संयतु र राष्ट्रष्ट्रसंयीय योषणापत्र (यएुनर्)प) लास समेत 
आधार र्लस नेपालको  संष्ट्रवधानको  िाग  १८,  धारा  २२६  को  उपधारा  (१) तथा संष्ट्रवधानको अनसूुक्षच ८ को २२ 
नं. को अर्धकार, स्थानीय सरकार  संचालन  ऐन,  २०७४  दफा १०२ र दफा  ९(३)  ले  ददएको  अर्धकार आधारमा 
कीर्तिपरु  नगरपार्लकाको नगर सिाले यो ऐन वनाइ लागू गररएको छ । 

१.  संक्षिप्त  नाम  र  प्रारम्ि 

(१) यस ऐन को नाम कीर्तिपरु नगर सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ऐन, २०७८ 
रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 
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२.  पररिाषा – र्बषय वा प्रसंगले अको अथि नलागेमा, यस ऐनमा 

(क) “संरक्षित िेत्र” िन्नाले दफा ३ बमोक्षजमको कीर्तिपरु सााँस्कृर्तक संरक्षित िेत्रलास वझुाउाँछ । 

(ि) “सर्मर्त” िन्नाले दफा ४ कमोक्षजम गठन िएको कीर्तिपरु नगर सााँस्कृर्तक संरक्षित िेत्र सर्मर्त 
सम्झनपुछि । 

(ग) “अध्यि” िन्नाले सर्मर्तको अध्यि सम्झनपुछि । 

(य) “उपाध्यि” िन्नाले सर्मर्तको उपाध्यि सम्झनपुछि । 

(ड) “कोषाध्यि” िन्नाले सर्मर्तको कोषाध्यि सम्झनपुछि । 

(च) “ सक्षचव” िन्नाले सर्मर्तको सक्षचव सम्झनपुछि । 

(छ) “सह सक्षचव” िन्नाले सर्मर्तको सह सक्षचव सम्झनपुछि । 

(ज) “सदस्य” िन्नाले सर्मर्तको सदस्य सम्झनपुछि  । 

(झ) “पररषद” िन्नाले दफा ७ वमोक्षजम वनेको कीर्तिपरु नगर सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र पररषदलास सम्झन ु
पछि । 

(ञ) “उप-पररषद” िन्नाले दफा ९ बमोक्षजमको उप पररषदहरुलास सम्झनपुछि । 

(ट) “कायिकारी र्नदेशक” िन्नाले दफा १० बमोक्षजमको कायिकारी र्नदेशक सम्झनपुछि । 

(ठ) “नगरपार्लका” िन्नाले कीर्तिपरु नगरपार्लकालास वझुाउाँछ । 

(ड) “तोष्ट्रकएको”  वा “तोष्ट्रकए बमोक्षजम” िन्नाले यस ऐन अन्तगित वने्न कायिष्ट्रवर्ध, र्नयमावली, र्नयममा 
तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकए बमोक्षजम सम्झनपुछि । 

३.  कीर्तिपरु नगर सााँस्कृर्तक संरक्षित िेत्राः 

१) कीर्तिपरु नगर सास्कृर्तक संरक्षित िेत्र अन्तरगत कीर्तिपरु नगरपार्लकाको देहाय वमोक्षजमको िेत्र 
रहने गरी कीर्तिपरु सास्कृर्तक सरक्षित िेत्र कायम हनुछे । 

क) कीर्तिपरु नगरपार्लका वडा नं. १, २, ३, ९, १० अन्तगित पने कीर्तिपरुको प्राचीन नेवााः बस्ती – १ 

ि) कीर्तिपरु न. पा. वडा नं. ९ मा पने नगांको प्राचीन नेवााः बस्ती – २ 

ग) कीर्तिपरु न. पा. वडा नं. ८ र ५ मा पने पागााँको प्राचीन नवेााः बस्ती – ३  

य)  कीर्तिपरु न पा वडा नं. ६ मा पने च्व बहा: प्राचीन नेवााः बस्ती-४ 

ङ) कीर्तिपरु न. पा.  वडा नं.  ७ मा पने िाजंगाः र याःविचा प्राचीन नेवााः बस्ती – ५  

च) कीर्तिपरु न. पा.  वडा नं.  ६ मा पने च्व बहााः, लनवाः, क्वय ना, टकचाि, क्वार, टौदह प्राचीन नेवााः बस्ती 
– ६ 

छ) कीर्तिपरु न पा वडा नं. ४ मा पने गाम्चा प्राचीन नवेााः बस्ती-४ 
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२) उपदफा (१) का  अर्तररत र नगरपार्लका र्ित्र अन्य िेत्रमा रहेका सांस्कृर्तक  सम्पदाहरु समेतलास 
कीर्तिपरु नगर सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र अन्तगित कै सहायक िेत्रको रुपमा परेको मार्नने छ । 

४. सर्मर्तको गठनाः 

(१) संरिण िते्रको सााँस्कृर्तक सम्पदा, गरु्थ जन्य संस्था, सााँस्कृर्तक जीवन संरिण गदै समकु्षचत ष्ट्रवकासको 
लार्ग तथा पररषदको नीर्त कायािन्वयन गनि एवं प्रशासनीक काम कायिवाही र्नणिय गनि कीर्तिपरु नगर 
सााँस्कृर्त सरक्षित िेत्र सर्मर्त गठन हनुछे । 

(२) सर्मर्त सामदुाष्ट्रयक वैधार्नक संस्था हनुे छ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको सर्मर्तमा देहायका पदार्धकारीहरु तथा सदस्यहरु रहने छन ाः 

संरक्षित िेत्रको कला, संस्कृर्त, संस्कार, र धार्मिक तथा सांस्कृर्तक सम्पदालास सम्बर्द्िन गनि योगदान 
ददइरहेका  

क. संरक्षित िेत्रमा जन्मी पर्छल्लो १५ वषि सोही िेत्रको प्रथाजन्य संस्था गरु्थ िलाःमा आवर्द्ता िएका 
पररषद्वाट र्नवािक्षचत आददवासी नेवााः अध्यि – १जना 

ि.  संरक्षित िेत्रमा जन्मी पर्छल्लो १५ वषि  देिी वसोवास गरी आएका प्रथाजन्य संस्था गरु्थ िलाःमा 
आवर्द्ता िएका पररषद्वाट र्नवािक्षचत आददवासी नवेााः उपाध्यि– १जना 

ग.   संरक्षित िेत्रमा जन्मी पर्छल्लो १५ वषि देिी वसोवास गरी आएका प्रथाजन्य संस्था गरु्थ िलाःमा 
आवर्द्ता िएका पररषदबाट मनोर्नत आददवासी नवेााः कोषाध्यि– १जना 

य.   संरक्षित िेत्रमा जन्मी पर्छल्लो १५ वषि देिी वसोवास गरी आएका प्रथाजन्य संस्था गरु्थ िलाःमा 
आवर्द्ता िएका पररषदबाट मनोर्नत आददवासी नवेााः सक्षचव – १जना 

ङ.  संरक्षित िेत्रमा जन्मी पर्छल्लो १५ वषि देिी वसोवास गरी आएका नेवााः सामाक्षजक अर्ियन्ता, 
सम्पदा प्रमेी, नेवााः अर्धकारकमी, सस्कृर्तष्ट्रवद मध्येवाट पररषदबाट मनोर्नत आददवासी नवेााःसह सक्षचव  

– १ जना 

च.  संरक्षित िेत्रमा जन्मी पर्छल्लो १५ वषि देिी वसोवास गरी आएका नेवााः सामाक्षजक अर्ियन्ता, 
सम्पदा प्रमेी, नेवााः अर्धकारकमी, सस्कृर्तष्ट्रवद मध्येवाट पररषदबाट मनोर्नत आददवासी नवेााःसदस्यहरु– 

६ जना 

छ.  ६ जनाको सदस्य सष्ट्रहत ११ जनाको पदार्धकारीहरुमा मखु्य पद २ सष्ट्रहत ४०% प्रर्तशत मष्ट्रहलाको 
प्रर्तर्नर्धत्व अर्नवायि हनुपुनेछ ।तर ष्ट्रववाष्ट्रहत मष्ट्रहलाहरुको हकमा गदुठमा आवर्द्ता हनु १५ वषि लाग ु
हनुे छैन । 

(४) सर्मर्तको पदार्धकारी एवं सदस्यहरुको सपथ ग्रहण नगरपार्लकाले गराउनछे । 

(५)  पदार्धकारीहरु तथा सदस्यहरुको पररषदले र्नयतु र गरेको र्मर्तले पदावर्ध चार बषिको हनुेछ । 

(६)  मार्थ जनुसकैु लेक्षिएतापर्न उपदफा ३ वमोक्षजमको पदार्धकारीहरु तथा सदस्यहरुमध्ये पददय क्षजम्मेवारी 
पूरा नगरेकोिने्न आधारमा सर्मर्तका ७० प्रर्तशत पदार्धकारी तथा सदस्यहरुले कुनै पदार्धकारीलास 
हटाउन सक्नेछ । यसरी हटाइ िाली हनु आएको वा कसैले राजीनामा ददएमा जनु पद िाली हनु 
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गएको हो सो पदमा वााँकी अवर्धको लार्ग पररषदले र्नयकु्षत र गरे अनसुार पदपूर्ति गररने छ । तर पददय 
क्षजम्मेवारी पूरा नगरेको िने्न आधारमा हटाउन ुअक्षय र्नजलास आफ्नो सफास पेश गने मौका ददनपुनेछ 
।  

(७) सर्मर्तले संस्कृर्त सम्पदा संरिण, सम्बर्द्िन र प्रबर्द्िनमा योगदान गरररहेका र्बज्ञलास सर्मर्तको बैठकमा 
पयिबेिकको रुपमा िाग र्लन आमन्त्रणा गनि सक्नछे । 

५. सर्मर्तको काम, कतिब्य र अर्धकाराः 

सर्मर्तको काम कतिब्य र अर्धकार देहाय बमोक्षजम हनुेछ । 

(क) संरक्षित िेत्रको संस्कृर्त, सम्पदा संरिण तथा प्रबर्द्िन गने । 

(ि) कीर्तिपरुलास प्राचीन नेवारी सांस्कृर्तक केन्र स्थल तथा पयिटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा र्बकास गने 

(ग) कीर्तिपरुका िाषा, सस्कृर्त, सम्पदा एवं ऐर्तहार्सक अर्िलेि अध्ययन, अनसुन्धान गने एवं प्रचार प्रसार 
गने,  

(य) यस िेत्रको संस्कृर्त संरिण तथा र्बकास गने सम्बन्धमा स्थानीय िलाः पचु, गठुी, संय संस्थालास 
समन्वय र प्रोत्साहन गने । 

(ङ)  संरक्षित िेत्रमा गररने कुनै पर्न ष्ट्रवकास र्नमािण तथा अन्य ष्ट्रियाकलाप सम्बक्षन्ध मापदण्ड तयार गरी 
नगरपार्लकालास र्नणियाथि प्रस्ततु गने र नगरपार्लकाले र्नणिय गरे वमोक्षजम लागू गररने छ । 

(च) सास्कृर्तक सम्पदा संरिणको मौर्लकता सष्ट्रहत सरिण गदै यसलास आय आजिनको श्रोतको रुपमा समेत 
ष्ट्रवकास गररने छ । 

(छ)  संरक्षित िेत्रको कला, संस्कृर्त, संस्कार, जात्रा पवि िेष िषुा, धार्मिक तथा सांस्कृर्तक सम्पदा, नेपाल िाषा 
र्लष्ट्रप,  गठुी तथा गठुीजन्य कानूनको संरिण एवं सम्बर्द्िन गरी यस िेत्रलास सांस्कृर्तक पयिटन गन्तव्यका 
रुपमा ष्ट्रवकास गने । 

(ज) यस िेत्रको सांस्कृर्तक महत्व र गररमाको प्रर्तकुल असर पाने गरी सञ्चालन गररन ेष्ट्रियाकलाप रोक्न े
तथा रोक्न लगाउने  छ । 

(झ) यस सरिण िेत्रको सास्कृर्तक सम्पदाको सम्वन्धमा कुनै ष्ट्रववाद उत्पन्न िए सम्वक्षन्धत पिसाँग समेत 
छलफल गरी सो ष्ट्रववाद समाधान गररने छ । 

(ञ) सर्मर्तले पररषद वैठक आह्वान र व्यवस्थापन गने छ । 

(ट) पररषदको र्नणिय कायािन्वयन गने गराउन े। 

(ठ)  सर्मर्तको बाष्ट्रषिक योजना स्वीकृत गरर कायािन्वयन गने, 

(ड)  सर्मर्तको उद्देश्य पूर्तिका लार्ग आवश्यक अन्य कायिहरु गने, गराउने । 

६. सर्मर्तको बैठक सम्बक्षन्ध कायिष्ट्रवर्धाः 

(१) सर्मर्तको बैठक मष्ट्रहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नछे । 

(२) सर्मर्तको बैठक अध्यिले तोकेको र्मर्त, समय र स्थानमा बस्नेछ । 
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(३) सर्मर्तको बैठक बस्न ेसचुना सर्मर्तको सदस्य सक्षचवले बैठक बस्निुन्दा कम्तीमा दसु ददन अगावै 
सदस्यहरुलास ददनपुनेछ । 

(४) सर्मर्तको कुल सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रर्तशत िन्दा बढी सदस्यहरु उपक्षस्थत िएमा सर्मर्तको 
बैठकको लार्ग गणपरुक संख्या पगेुको मर्ननेछ । 

(५) बैठकको अध्यिता सर्मर्तको अध्यिले गनेछ र र्नजको अनपुक्षस्थर्तमा उपाध्यिले वैठकको 
अध्यिता गनेछ ।  

(६) सर्मर्तको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुछे र मत बराबर िएमा बैठकमा अध्यिता गने व्यक्षत रले 
र्नणाियक मत ददनछे । 

(७) सर्मर्तको र्नणिय पररषदका सक्षचवले प्रमाक्षणत गनेछ । 

(८) सर्मर्तको बैठक सम्बक्षन्ध अन्य कायिष्ट्रवर्ध पररषद आफैले र्नधािरण गरे बमोक्षजम हनुेछ । 

७. कीर्तिपरु नगर सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र पररषदाः 

१) संरिण िेत्रको सम्पदा, प्रथाजन्य गरु्थ र सााँस्कृर्तक जीवनको संरिण र ष्ट्रवकासको लार्ग आवश्यक 
नीर्त तजुिमा गरी लागू गनि कीर्तिपरु नगर सास्कृर्तक सरक्षित िेत्र पररषद गठन गररने छ । 

२) दफा ९ को उप-पररषदहरुमा कायम पदार्धकारी एवं सदस्यहरु नै यस पररषदका सदस्यहरु मार्नन े 
छ ।  

३) सर्मर्तले आह्वान गरे अनसुार पररषद वैठक कक्षम्तमा वषिमा एक चोटी वस्न ेछ । 

४) पररषद एक स्थायी प्रकृर्तको हनुे छ । यसका सदस्यहरुले राजीनामा वा कायि िमताको अिावको 
आधारमा नहटाए सम्म वा अन्य कुनै कारणले पद मतु र वा िाली नहञु्जले यसका सदस्यहरुको पदावर्ध 
कायम रही रहने छ । 

५) पररषदका संयोजक र सदस्यहरुले सर्मर्तका अध्यि समि सपथ िानपुने छ । 

८. पररषदको काम कतिव्य र अर्धकाराः 

१) सरिण िेत्रको सम्पदा, गरु्थ जन्य सस्था, सास्कृर्तक जीवन सरिण र ष्ट्रवकास गनि समग्र नीर्त र्नमाणि 
गने । 

२) दफा ४ को उपदफा (३) वमोक्षजम सर्मर्तको पदपूर्ति गने । 

३) सर्मर्त र उपपररषद वीच आवश्यक समन्वयात्मक सम्वन्ध कायम राख्न े। 

४) आवश्यक र्नयमावली लगायत कानून र्नमािण गने । 

५) पररषदको काम, कतिब्य र अर्धकार तथा कायि िेत्र र अन्य व्यवस्था र्नयमावलीले तोके बमोक्षजम 
हनुेछ । 

९. उप-पररषदहरुाः 

१) दफा ३ वमोक्षजम तोकेको सरक्षित िेत्र अन्र्तगत सम्वक्षन्धत वस्ती िेत्र आधारमा सो वस्ती िते्रको 
सस्कृर्त सम्पदासाँग सम्वक्षन्धत व्यक्षत र, प्रथाजन्य संय सस्था आदीको प्रर्तर्नर्धत्व हनु ेगरी कीर्तिपरु नगर 
सााँस्कृर्तक सरक्षित िते्र पररषद अन्तरगतका देहाय वमोक्षजम उप-पररषद हनुे छाः 
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क) ष्ट्रकप ुसााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र उप-पररषद 

ि) पााँगा सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र उप-पररषद 

ग)  नगााँउ सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र उप-पररषद 

य)  चोिा: सााँस्कृर्तक सरक्षित िते्र उप-पररषद 

ङ)  गााँम्चा – सााँस्कृर्तक संरक्षित िेत्र उप–पररषद् 
च)  िाजंगल–यविचा संरक्षित िेत्र उप–पररषद् 

२) उप-पररषदले सम्वक्षन्धत सरिण िेत्रको सम्पदा, प्रथाजन्य सस्था र सास्कृर्तक जीवनको सरिण र 
ष्ट्रवकासका लार्ग छलफल, अध्ययन अनसुन्धान, लगत संकलन, समन्वय र आवश्यकता अनसुारको 
पररषदमा र्सफाररश, समन्वय गने छ । 

३) उपदफा (१) वमोक्षजमको उप पररषदमा सरिण िते्र अन्तरगत सम्वक्षन्धत वस्ती िेत्रको सवै सस्कृर्त 
सम्पदासाँग सम्वक्षन्धत पिको समानपुार्तक प्रर्तर्नर्धत्व हनुे गरर देहायको पररषदमा देहायको संख्यामा 
छनौट गरी उप-पररषदकायि सर्मर्त रहने छ । 

  उप पररषदको नाम    कायि सर्मर्तको संख्या 

क) ष्ट्रकप ुसााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र उप-पररषद  - १७जना 

ि) पााँगा सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र उप-पररषद  - ११जना 

ग)  नगााँउ सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र उप-पररषद  - ५जना 

य)  चोिा: सााँस्कृर्तक सरक्षित िते्र उप-पररषद  -११जना 

ङ)  गााँम्चा – सााँस्कृर्तक संरक्षित िेत्र उप–पररषद्  - ५जना 

च)  िाजंगल–यविचा संरक्षित िेत्र उप–पररषद्   - ५जना 

४) उपदफा (१) वमोक्षजमको उप पररषदको काम, कतिब्य र अर्धकार तथा कायि िेत्र र अन्य व्यवस्था 
र्नयमावलीले तोके बमोक्षजम हनुेछ । 

५) उप-पररषद अर्तररत र िेत्रगत प्रर्तर्नर्धत्वको लार्ग आवश्यकता अनसुार स्थानीय सर्मर्त,  उप सर्मर्तहरु 
गठन गनि सष्ट्रकने छ । 

६) सरिण िेत्रका सम्वक्षन्धत वडा अध्यिहरु आ-आफनो िेत्रको उप-पररषदको संरिक हनुेछ । 

१०. कायिकारी र्नदेशक तथा पररषदका कमिचारीाः  

(१)  यस सर्मर्तको र्नयर्मत प्रशासनीक कायि गनि नपेाल िाषा समेत जानेका आवश्यक कमिचारीहरु 
नगरपार्लकाले उपलव्ध गराउने छ । जसमध्ये मान्यता प्राप्त क्षशिण संस्थाबाट कुनै ष्ट्रवषयमा कम्तीमा 
स्नातक गरेको व्यक्षत रलास नगरपार्लकाले कायिकारी र्नदेशकको पदमा र्नयकु्षत र गनेछ । 

(२) उपदफा (१) वमोक्षजम र्नयतु र कायिकारी र्नदेशक तथा कमिचारीहरु सर्मर्त र पररषदको मातहतमा रही 
कायि गने र कायिकारी र्नदेशक सर्मर्तको प्रशासन प्रमिु िै कायि गने छ । 

(३) उपदफा (१) वमोक्षजम समयमा र्नयतु र िै नआएको कारण सर्मर्तको दैर्नक प्रशासनमा वाधा अडचन 
आएमा आवश्यक कमिचारीहरु सर्मर्तले करारमा र्नयतु र गनि सक्ने छ । 
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(४) उपदफा (१) र (३) वमोक्षजम र्नयतु र िएका कमिचारीहरुको पाररश्रर्मक, सेवाको शतितथा सरु्बधा 
नगरपार्लकाले तोके बमोक्षजम नगरपार्लकाको कोषवाट नगरपार्लकाले प्रदान गने छ ।  

(५) कीर्तिपरु न.पा.ले उपलव्ध गराएको कमिचारी यस सर्मर्तमा कायिरत अवर्धको लार्ग यस सर्मर्तको 
कमिचारी मार्नने छ । 

(६)  सर्मर्तको र्नदेक्षशत उद्दशे्य अनसुार कायि गनि नगरपार्लकाको वाष्ट्रषिक वजेतवाट ष्ट्रवर्नयोक्षजत हनुे गरी 
आवश्यक कायििमको लार्ग रकम नगरपार्लकाले सर्मर्तलास उपलब्ध गराउनेछ । 

११. सर्मर्तको कोषाः 

(१) सर्मर्तको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन  । 

(क) सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपार्लकाबाट प्राप्त रकम 

(ि) नेपाल सरकारका ष्ट्रवर्िन्न र्नकायबाट प्राप्त रकम । 

(ग) कुनै ब्याक्षत र वा संस्थाबाट चन्दा वा सहायता स्वरुप प्राप्त गरेको रकम । 

(य) अन्र्तराष्ट्रष्ट्रय संय संस्था, र्बदेशी सरकार वा ब्यक्षत रबाट ऋण वा अनदुान स्वरुप प्राप्त रकम । 

(ङ) सर्मर्तले उपलब्ध गराएको कुनै सेवा वापत प्राप्त रकम । 

(च) अन्य श्रोतबाट । 

(२) सर्मर्तले उपदफा (१) बमोक्षजमको कोषमा रहने रकम कीर्तिपरु न.पा. र्ित्रको कुनै बैंकमा िाता िोली 
जम्मा गनुिपनेछ । 

(३) सर्मर्तको नाममा गररन ेसबै िचि उपदफा (१) बमोक्षजमको कोषबाट ब्यहोररने छ । 

(४) सर्मर्तको िाता सर्मर्तको अध्यि र सक्षचवको संयतु र दस्तितबाट सञ्चालन हनुेछ । 

१२. सल्लाहकार पररषदाः 

१.  सर्मर्तलास आवश्यक सर सल्लाह ददन देहाय वमोक्षजमको सल्लाहकार पररषद हनुे छ । 

(क) कीर्तिपरु नगरपार्लकाको प्रमिु, प्रमिु सल्लाहकार पदेन 

(ि) संरिण िेत्रका साँस्कृतष्ट्रवद सदस्यहरु- २ 

(ग) संरिण िेत्रका परुातत्वष्ट्रवद सदस्यहरु- २ 

१३. सरिकाः 

१) यस ऐन वमोक्षजम व्यवस्था िएको कीर्तिपरु सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र,  कीर्तिपरु नगर सााँस्कृर्तक सरक्षित 
िेत्र सर्मर्त र कीर्तिपरु नगर सााँस्कृर्तक सरक्षित िेत्र पररषदको संरिक कीर्तिपरु नगरपार्लका हनुे छ 
। यस सर्मर्तलास श्रोत साधन र आवश्यक जनशक्षत र उपलब्ध गराउने तथा ऐन, कानूनको र्नमािण गने कायि 
कीर्तिपरु नगरपार्लकाको कतिव्य हनु ेछ । साथै यसको सरिण र सहयोगात्मक िरू्मका िेल्न ुपने कतिव्य 
जन र्नवािक्षचत प्रर्तर्नर्धहरुको हनुे छ । 

१४. लेिा र लेिापररिणाः 

(१) पररषदको आय ब्यायको लेिा पररिण नगरपार्लकाले अपनाएको ढााँचा बमोक्षजम राक्षिनछे । 
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(२) पररषदको वाष्ट्रषिक लेिा पररिण मान्यता प्राप्त लेिा पररिकवाट गराइन ेछ र यसको प्रर्तवदेन प्रत्येक 
वषि नगरपार्लकामा पेश गररने छ । 

१५. सर्मर्त वा कायिटोली गठन गनि सक्नाेः 

(१) सरक्षित िेत्रको कनै ष्ट्रवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गरी प्रर्तवेदन पेश गनि सम्बर्द् ब्यक्षत रहरु समेत 
रहने गरी आवश्यकतानसुार सर्मर्त वा कायिटोली गठन गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गदठत सर्मर्त वा कायिटोलीको अन्य काम, कतिब्य र अर्धकार तथा र्नयमावली 
पररषदले तोके बमोक्षजम हनुछे । 

१६. बैठक ित्ााः 

सर्मर्तका पदार्धकारीहरु तथा सदस्यहरुको सर्मर्तको बैठकमा िाग र्लए बापत तोष्ट्रकए बमोक्षजमको बैठक 
ित्ा पाउने छन  । 

१७.  अर्धकार प्रत्यायोजनाः 

  सर्मर्तका अध्यिको अनपुक्षस्थर्तमा कुनै कायि गनुि परेमा सर्मर्तका पदार्धकारीहरु मध्ये उपाध्यिलास अध्यिले 
अर्धकार प्रत्यायोजन गनेछ । 

१८. कीर्तिपरु नगरपार्लकासाँग सम्पकि ाः   

सर्मर्तले आफ्नो काम कावािहीको र्सलर्सलामा नगरपार्लकासाँग र्सधै सम्पकि  राख्न ेछ । 

१९. सर्मर्तको कायािलयाः 

(१)  सर्मर्तको केक्षन्रय कायािलय कीर्तिपरु संरक्षित िेत्रमा रहनेछ । कायािलय सञ्चालनका लार्गको लार्ग 
आवश्यक कायािलय िवनको व्यवस्थापन नगरपार्लकाले गने छ । 

(२) सर्मर्तले आवश्यकता अनसुार अन्य स्थानमा पररषदको शािा कायािलय िोल्न सक्नेछ । 

२०. सर्मर्तको प्रशासनीक कायि, र्नणिय र पत्राचाराः 

 अन्यथा कानूनमा व्यवस्था िएकोमा वाहेक सर्मर्तको प्रशासनीक कायि, र्नणिय, पत्राचार सर्मर्तकै नामवाट 
गररनेछ। 

२१. पररषद ष्ट्रवयठनाः  

पररषदले यस ऐनको उरे्द्श्य अनरुुप कायि गनि नसकेमा नगरपार्लकाले जनुसकैु बित ष्ट्रवयठन गनि सक्नेछ 
। 

२२.  सर्मर्तको काम कायिवाही र र्नणिय उपरको मदु्दाको प्रर्तवादाः 

सर्मर्तको काम कायिवाही र र्नणिय सम्वन्धमा कुनै उजरुी, मदु्दा परे वा सर्मर्तले समेत कसैको उपर उजरुी 
वा मदु्दा गनुि पने अवस्था आए कानून वमोक्षजम सर्मर्त एकलै वा कानून वमोक्षजम नगरपार्लकाले गनुिपनेमा 
नगरपार्लकाले प्रर्तवाद गनेछ । 

२३. वाधा अडकाउ फुकाउ सम्वक्षन्ध व्यवस्थााः 
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यस ऐन, कायिष्ट्रवर्ध, र्नयमावली वमोक्षजम काम गदाि कुनै वाधा अडचन आए यसलास फुकाउने तथा ऐन, 
कायिष्ट्रवर्ध आदीमा आवश्यक संशोधन गरी र्नकास ददने कतिव्य कीर्तिपरु नगरपार्लकाको हनुे छ । 

२४. र्नयम बनाउन ेअर्धकाराः 

(१) पररषदले यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लार्ग आवश्यक र्नयमावली, र्नयम पररषद आफैले वनाइ लागूगनि 
सक्नेछ ।  

 

प्रमाक्षणकरण र्मर्ताः- २०७८/०३/२३ 

 

      आज्ञाले,  

    सीता पररयार 

प्रमिु प्रशासकीय अर्धकृत 


