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उद्दशे्य कारण 

राजगठुी, सािनजसनक गठुी र सनजी गठुीलाई व्यिचथित गरी सिनसाधारणको वहत कायम गनन तिा गठुी 
जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यिथिापन गनुनका सािै गठुीको विकास संिालन र व्यिथिापन गनन आिश्यक 
व्यिथिा गनन विद्यमान गठुी सम्बन्धी कानूनलाई एवककरण र संशोधन गदै गठुी ऐन, २०७५ पाररत गरी 
कायानन्ियनमा ल्याउन िान्छसनय भएकोले यो विधेयक पेश गरेको छु ।  
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आसिनक विप्पणी 

प्रथततु विधेयक पाररत गरी कायानन्ियनमा लैजादा गठुी प्रासधकरण, धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतका आफ्नै 
कोषबाि व्ययभार व्यहोररने र नेपाल सरकार तिा प्रदेश सरकारबाि तत ्कोषमा ्सनिायन रुपमा आसिनक 
दावयत्ि निवपने हुुँदा नेपाल सरकारलाई िप आसिनक दावयत्ि शृ्रजना हनुे ्िथिा देचखदैन ।  
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       गठुी सम्बन्धी कानूनलाई एवककरण र संशोधन गनन बनकेो विधेयक, २०७५ को व्याख्यात्मक विप्पणी 
 

दफा दफा शीषनक विप्पणी 

1.  संचक्षप् त नाम र प्रारम्भ ऐनको नाम र ऐन प्रारम्भ कवहले देचख हनुे भने्न विषयलाई 
संिोधन गनन यो दफा राचखएको हो ।  

2.  पररभाषा ऐनमा प्रयकु्त भएक विसभन् न श्दहूकको पररभाषा गरी थष्ट  पानन 
यो दफा राचखएको हो ।  

3.  प्रासधकरणको थिापना गठुीको एवककृत विकास, संिालन, व्यिथिापन र प्रशासन गननको 
लासग गठुी प्रासधकरणको थिापना गनन यो दफा राचखएको हो ।  

4.  प्रासधकरणको काम, कतनव्य र 
्सधकार 

गठुी प्रासधकरणको काम, कतनव्य र ्सधकार तोक्न यो दफाको  
व्यिथिा गररएको हो ।  

5.  प्रासधकरणले गनन नहनुे कायन के कथता काम प्रासधकरणले गनन नहनुे भन् ने विषय थप्ट  पानन यो 
दफा राचखएको हो ।  

6.  संिालक ससमसतको गठन 
प्रासधकरणको काम, कारिाहीको रेखदेख, समन्िय, सनयन्रण, 

सनदेशन र व्यिथिापनको लासग संिालक ससमसत गठन गननको 
लासग यो दफा राचखएको हो ।  

7.  सदथयको ्योग्यता के कथता व्यचक्त संिालक ससमसतको ्ध्यक्ष र सदथय योग्य 
हदैुनन ्भन् ने वकिान गनन यो दफा राचखएको हो ।  

8.  ्ध्यक्ष िा सदथयको पद ररक्त 
हनुे ्िथिा  

के कथतो ्िथिामा संिालक ससमसतको ्ध्यक्ष र सदथय पद 
ररक्त हनुे हो ? सो सम्बन्धमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको  
हो ।  

9.  ससमसतको काम कतनव्य र ्सधका संिालक ससमसतको काम, कतनव्य र ्सधकार तोक्न यो दफाको 
व्यिथिा गररएको हो ।  

10.  ससमको िैठक र सनणनय संिालक ससमसतको बैठक कवहले बथन,े गणपरुक संख्या, बैठकको 
्ध्यक्षताको सम्बन्धमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

11.  प्रमखु कायनकारी ्सधकृत प्रासधकरणमा प्रमखु कायनकारी ्सधकृतको सनयचुक्त गनन र सनजको 
योग्यता सनधारण गनन यो दफा राचखएको हो ।  

12.  प्रमखु कायनकारी ्सधकृतको काम, 

कतनव्य र ्सधकार 
प्रासधकरणको प्रमखु कायनकारी ्सधकृतको काम, कतनव्य र 
्सधकार सनधानरण गनन यो दफा राचखएको हो ।  

13.  कमनिारी दरिन्दी तिा संगठन 
संरिना  

प्रासधकरणमा िावहने कमनिारी दरबन्दी, संगठन संरिनाको 
सम्बन्धमा विविध व्यिथिा गननको लासग यो दफा राचखएको हो । 

14.  विद्वत सभाको गठन 
धमन, सथकृसत र परम्परा सम्बन्धी विषयमा संिालक ससमसतलाई 
राय, सल्लाह, सझुाि तिा मठ संिालन विषयमा परामशन समेत ददन 
विद्वतसभाको गठन गनन यो दफा राचखएको हो ।  
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दफा दफा शीषनक विप्पणी 
15.  विद्वत सभाको काम र कतनव्य विद्वतसभाको काम र कतनव्य सनचित गनन यो दफा राचखएको हो  

16.  विद्वत सभाको िैठक र सनणनय विद्वतसभाको बैठक, गणपरुक संख्या, सनणनय लगायतका विषयलाई 
व्यिचथित गनन यो दफा राचखएको हो ।  

17.  कोष प्रासधकरणको कोष, सो कोषमा जम्मा हनुे रकम र सो रकमलाई 
व्यिचथित गने सम्बन्धमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

18.  ्क्षय कोषको थिापना  
राजगठुी र सािनजसनक गठुीको संिालन तिा व्यिथिापन गनन 
्क्षयकोषको थिापना गरी त्यस कोषयमा जम्मा हनुे रकम 
सम्बन्धमा आिश्यक व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

19.  प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत 

प्रदेशसभर रहेका गठुी, गठुी सम्पचि तिा धासमनकथिलको रेखदेख, 

संरक्षण, व्यिथिापन र समन्िय गनन प्रत्येक प्रदेशमा गठुी 
व्यिथिापन ससमसत गठन गनन र ससमसतमा रहने सदथयहूकको 
योग्यता, ्योग्यता तिा पदमा नरहने सम्बन्धमा आिश्यक 
व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

20.  प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमतको 
काम, कतनव्य र ्सधकार 

प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससममसतको काम, कतनव्य र ्सधकारको 
व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

21.  प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको 
सचििालय 

प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको सचििालय रहने थिान तोक्नको 
लासग यो दफाको व्यिथिा गररएको हो ।  

22.  
गठुी िा धामनवकथिलको थिापना 
तिा सनमानण गनन थिीकृसत सलन ु
पने  

यो ऐन प्रारम्भ भएपसछ सािनजसनक िा सनजी गठुी थिापना गनन िा 
धासमनकथिल सनमानण गननको लासग थिीकृसत सलनपुने लगायत तत ्
सम्बन्धमा ददइने सनिेदन, थिापना गननको लासग आिश्यक शतन 
लगायतका ्न्य विविध विषयको व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको 
हो ।  

23.  गठुीको हक र दावयत्ि 
प्रासधकरणमा सने 

यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ कायम रहेका छुि गठुी र सािनजसनक 
गठुी यो ऐन प्रारम्भ भएपसछ राजगठुीमा पररणत हनु,े त्यथता 
गठुीका सम्पचि, जायजेिा देि देिीका प्रसतमा राजगठुीमा सने 
व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

24.  गठुीयारको ्सधकार थितः समाप्त 
हनु े

यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका िखत विसभन्न सलखतबाि प्राप्त भएका 
गठुीयारको धासमनकथिलको सबै ्सधकार समाप्त गनन, गठुीयारलाई 
्सधकार प्रदान गररएका सलखत सनष्कृय गनन र त्यथता धासमनक 
थिलको संिालन र िन्दोिथत गनन यो दफा राचखएको हो ।  

25.  गठुीको लगत पेश गनुनपने  
गठुीयार संिालन िा धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन समक्ष गठुीको लगत पेश गने सम्बन्धमा व्यिथिा गनन 
यो दफा राचखएको हो ।  
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दफा दफा शीषनक विप्पणी 

26.  धासमनकथिलको सम्पचि हनु े

दाताले धासमनकथिल र धासमनकथिलको कामको लासग राचखददएका 
िा ददएका सम्पचि , िढाएको भेिी, सनुिाुँदी लगायतका नगद 
चजन्सी, सम्पचि धासमनकथिलको हनुे व्यिथिा गनन यो दफा 
राचखएको हो ।  

27.  धासमनकथिलको िसगनकरण 
धासमनकथिलको संिालन एिं व्यिथिापन गने प्रयोजनको लासग 
धासमनकथिलको िसगनकरण गनन यो दफाको व्यिथिा गररएको    
हो ।  

28.  धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत  धासमनकथिलको व्यिथिापन गनन, व्यिथिापन ससमसतको गठन 
गननको लासग यो दफा राचखएको हो ।  

29.  सदथयको योग्यता धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतको सदथय हनु िावहन े योग्यता 
सनधानरण गनन यो दफा राचखएको हो ।  

30.  सदथयको ्योग्यता  धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतको सदथय हनु नपाउन े विषयहूक 
सनित गनन यो दफा राचखएको ।  

31.  धासमनकथिल  व्यिथिापन 
ससमसतको काम र कतनव्य  

धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतको काम र कतनव्य सम्बन्धी 
विषयहूक सनचित गनन यो दफा राचखएको हो ।  

32.  रोक लगाउन सक्न े धासमनकथिल पररसरसभर िा तोवकएको के्षरसम्म के कथता कायन 
गनन नपाउने हो ? सत विषय सनचित गनन यो दफा राचखएको हो ।  

33.  पजुारी तिा कामदारको सनयचुक्त 
धासमनकथिलको पजुारी तिा कामदारको सनयचुक्त, सनयचुक्तको लासग 
प्रािसमकता ददने विषय, पजुारीको योग्यता र कामदार एिं 
पजुारीको पाररश्रसमकको व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

34.  धासमनकथिलको कोष धासमनकथिलमा के कहाुँबाि रकम प्राप्त हनु सक्न,े त्यथतो रकम 
संरक्षणको आिश्यक व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

35.  धासमनकथिलको आय व्यय 
धासमनकथिलको आयव्यय वििरण पेश गने समय सनचित गनन 
त्यथतो वििरणमा समािेश हनुे विषय सनचित गनन लगायतको 
विषयको व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

36.  थिीकृसत सलनपुने  
धासमनकथिलको ्िल सम्पचि िन्दोिथत गदान, सलजमा ददंदा 
धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले थिीकृती सलनपुने व्यिथिा गनन 
यो दफा राचखएको हो ।  

37.  धासमनकथिल व्यिथिापन 
्सधकारीको सनयचुक्त 

धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीको सनयचुक्त, सनजको योग्यता 
लगायतका विषयको व्याख्या गनन यो दफा राचखएको हो ।  

38.  
धासमनकथिल व्यिथिापन 
्सधकारीको काम, कतनव्य र 
्सधकार 

धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीको काम, कतनव्य र ्सधकार 
तोक्न यो दफा राचखएको हो ।  



 

4 

 

दफा दफा शीषनक विप्पणी 

39.  प्रसतिेदन पेश गनुनपने 
विविध विषयका सम्बन्धमा धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीले 
प्रतिेदन ददने र सो प्रसतिेदन सम्बन्धमा आिश्यक कारिाही गने 
विषय सनचित गनन यो दफा राचखएको हो ।  

40.  धासमनकथिल संिालन सम्बन्धी 
विशेष व्यिथिा  

धासमनकथिल संिालन गनन विशेष व्यिथिा गनन सवकन ेप्रयोजनका 
लासग यो दफा राचखएको हो ।  

41.  ्त्यािश्यकीय कोषको थिापना  
कुनै आम्दानी नभएका िा तोवकएका भन्दा कम आम्दानी भएका 
धासमनकथिलको संिालन र व्यिथिापनमा सहयोग परु् याउन 
कोषको व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

42.  राष्ट्रसेिक मासनन े यस ऐन ्न्तगनत सनयकुत, मनोनयन हनुे को कथलाई राष्ट्रसेिक 
माने्न भने्न विषय यवकन गनन यो दफा राचखएको हो ।  

43.  थियंसेिी हनु े धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतका सदथयहूकको पाररश्रसमक 
पाउने नपाउने विषय यवकन गनन यो दफा राचखएको ।  

44.  मठाधीश सम्बन्धी विशषे व्यिथिा  मठाधीशको काम, कतनव्य र ्सधकार सनचित गनन यो दफा 
राचखएको हो ।  

45.  दचक्षणा तिा उपहार मठाधीशलाई प्राप्त हनुे दान-दचक्षणा उपहार जथता सम्पचिको 
व्यिथिापन गनन यो दफा राचखएको हो ।  

46.  मठाधीशको सनयचुक्त मठाधीशको सनयचुक्त के-कसरी हनुे ? कसले गने भन् ने विषय 
सनचित गनन यो दफा राचखएको हो ।  

47.  मठाधीशको योग्यता के कथता योग्यता भएको व्यचक्त मठाधीशमा सनयकु्त हनु सक्न े
भने्न विषय सनचित गनन यो दफा राचखएको हो ।  

48.  मठाधीशलाई हिाउन सवकन े के कथतो ्िथिामा मठाधीशलाई पदबाि हिाउन सक्ने भने्न 
विषय सनचित गनन यो दफा राचखएको हो ।  

49.  मठाधीशको पद ररक्त हनुे  
मठाधीशको पद ररक्त हनु े ्िथिाको व्यिथिा गनन यो दफा 
राचखएको हो ।  

50.  उिरासधकारीको मनोनयन मठाधीशको उिरासधकारी के कसरी र कसले सनयकु्त गने भने्न 
विषय सनचित गनन यो दफा राचखएको हो ।  

51.  सनदेशन ददन सक्ने  
मठाधीशले मठको सम्पचि दरुुपयोग गरेको िा मठ संिालनमा 
गम्भीर लापरिाही गरेको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रसतिेदन ददन े
सम्बन्धमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

52.  गठुी तैनािी जग्गा  गठुी तैनािी जग्गाको िसगनकरण, त्यथता जग्गाको उपभोग 
सम्बन्धमा  आिश्यक व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

53.  गठुी तैनािी जग्गमा बनाएको घर  यो ऐन प्रारम्भ हनु ु ्चघ गठुी तैनािी जग्गामा बनाएको घर 
रैतानीमा पररणत गनन सनिेदन ददने र कसत जग्गा गठुी रैतानीमा 



 

5 

 

दफा दफा शीषनक विप्पणी 
पररणत गनन सक्ने भने्न विषयलाई संिोधन गनन यो दफा राचखएको 
हो ।  

54.  हक समाप्त हनु े
यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ जनुसकैु सलखत, परम्पराको आधारमा प्राप्त 
घर, जग्गा, पसल लगायतमा िहालिालाको हक समाप्त हनुे विषय 
सम्बन्धमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

55.  जग्गा िेिविखन गनन नपाउन े
गठुीयारले खान्गी जग्गा सधतो बन्धक ददन िा कुनै प्रकारले हक 
छाडी ददन नपाउने सम्बन्धमा आिश्यक व्यिथिा गनन यो दफा 
राचखएको हो ।  

56.  मोहीयानी हक र रैतानी सम्बन्धी 
व्यिथिा  

गठुी जग्गमा मोहीयानी हक नलाग्ने र मोहीको हक प्राप्त हनु े
लगायतका यस सम्बन्धमा विविध व्यिथिा गनन यो दफा 
राचखएको ।  

57.  गठुी जग्गामा लाग्ने कूत गठुीको जग्गामा के कसत कुत लाग्न,े कुत कवहले सम्म िझुाउन े
लगायतका विषयमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

58.  सनमानण थिीकृसत सलनपुने  गठुी ्सधनथि जग्गामा मोहीले कुनै प्रकारको संरिना सनमानण 
गदान थिीकृसत सलनपुने व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 

59.  मोहीयानी हक हथतान्तरण गनन 
सवकने  

गठुी ्सधनथि जग्गाको मोहीयानी हक हथतान्तरण गनन, सधतो 
बन्धक राख् न सवकन ेव्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो।  

60.  गठुी रैनान नम्बरी जग्गामा 
पररणत गनन नसवकने  

के कथता जग्गा गठुी रैनातीमा पररणत गनन नसवकन ेभने्न विषयमा 
थप्ट  पानन यो दफा राचखएको हो ।  

61.  हक हथतान्तरण गनन नपाइन े सािनजसनक गठुी र सनजी गठुी व्यचक्तका नाउुँमा हथतान्तरण  गनन 
नपाउने सम्बन्धमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

62.  महन्त र गरुु आजननको सम्पचि  
महन्त सनयकु्त हनुभुन्दा ्चघ आजेको सम्पचि सधतो िन्धक िा 
हकछाडी ददन सक्ने सम्बन्धमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको 
हो ।  

63.  सनजी गठुीको संिालन र 
बन्दोिथत  

सनजी गठुीको संिालन र बन्दोबथतका सम्बन्धमा विविध व्यिथिा 
गनन यो दफा राचखएको हो ।  

64.  सनजी गठुी सािनजसनक गठुीमा दतान 
गराउन सक्न े

सनजी गठुीलाई सािनजसनक गठुीमा दतान गराउन सक्न ेसम्बन्धमा 
आिश्यक व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

65.  गठुीपोत िझुाउन ुपने  गठुीपोत सनधानरण र पोत बझुाउने सम्बन्धमा विविध व्यिथिा गनन 
यो दफा राचखएको हो । 

66.  सनररक्षण गने  
गठुी प्रसधकरण र प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले धासमनकथिलको 
सनरीक्षण गने, आदेश ददन,े जररिाना गने, नयाुँ गठुीयार सनयकु्त गने 
सम्बन्धी व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 
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67.  ्नगुमन गने  
प्रासधकरण मातहतका धासमनकथिल, मठमचन्दर लगायत गठुी जग्गा 
सम्बन्धी काम, कारिाहीका सम्बन्धमा मन्रालयले ्नगुमन 
गराउने व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो।  

68.  गठुीको घर िा जग्गा दतान िा 
आिाद गनन नहनुे  

ऐन विपररत गठुीको ्िथिा पररितनन गनन, गठुी जग्गा रैकरमा 
पररणत गनन, गठुी जग्गा ्न्यका नाउुँमा दतान गनन, आफ्नो जग्गामा 
घसुाई दतान गने कायनलाई रोक्नको लासग यो दफा राचखएको    
हो । 

69.  गठुी जग्गाको नाुँपजाुँि गठुी जग्गाको नापजाुँि के कसरी गने भन् ने सम्बन्धमा व्यिथिा 
गनन यो दफा राचखएको हो । 

70.  गठुी जग्गाको दतान, नामसारी, 
दाचखल खारेज  

गठुी जग्गाको दतान, नामसारी र दाचखल खारेज गने सम्बन्धमा 
आिश्यक व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 

71.  हदबन्दी सम्बन्धी व्यिथिा  
गठुी जग्गामा मोहीले राख् न पाउने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी 
व्यिथिा गनन लगायत हदबन्दी सम्बन्धी ्न्य व्यिथिा गनन यो 
दफा राचखएको हो । 

72.  गठुी जग्गामा लाग्ने िजारको 
व्यिथिा िा उपयोग  

गठुी जग्गामा लाग्न ेहाि, मेला िा ्न्य िजारको व्यिथिापन िा 
उपयोग गने सम्बन्धमा आिश्यक व्यिथिा गनन यो दफा 
राचखएको हो । 

73.  गठुी जग्गाको िक्लािन्दी 
समलाउन े गठुी जग्गाको िक्लाबन्दी गननको लासग यो दफा राचखएको हो । 

74.  गठुी तैनािी जग्गा सम्बन्धमा विशेष व्यिथिा  

यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ गठुी तैनािी जग्गा गठुीको वहत विपररत 
सलएको भए यो ऐन प्रारम्भ भएपसछ त्यसरी सलएको ्सधकार 
समाप्त गरी त्यथतो जग्गा गठुीको थिासमत्िमा ल्याउनको लासग यो 
दफा राचखएको हो । 

75.  सम्पचि रोक्का राख् ने  
प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापनले आफ्नो जमानतमा रहेको 
सम्पचि हकछाडी ददन िा सधतोिन्धक राख् न नददन े सम्बन्धमा 
व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 

76.  बक्यौता ्सूल गने  
गठुीको सम्पचि प्रयोग िा कमाए िापत सतनन, िझुाउन ुपने विविध 
प्रकृसतको िक्यौता रकम ्सूल गने सम्बन्धमा विविध व्यिथिा 
गनन यो दफा राचखएको हो । 

77.  गठुी जग्गा प्राप्ती  गठुी जग्गा प्राप्त गदान त्यथतो जग्गाको मआु्जा लगायतको विसधध 
विषयमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 

78.  सतजान व्यिथिा हिाउन े सतजान व्यव्िा हिाउनको लासग यो दफा राचखएको हो । 
79.  प्राचिन मसुतन तिा गरगहना  सािनजसनक र राजगठुीले आफ्नो चजम्मामा रहेका प्राचिन मसुतन तिा 
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गरगहना, जाुँि गराउन,े िरिझुारि गने लगायतका व्यिथिा गनन 
यो दफा राचखएको हो । 

80.  गहना र ्न्य सम्पचिको 
व्यिथिापन गने  

राजगठुी र सािनजसनक गठुीको देिी देिता िा धासमनकथिलमा 
िढाएको गहना, भाडाकुुँ डा र सम्पचिको िसगनकरण, त्यथता 
सम्पचिको व्यिथिापन गने सम्बन्धमा व्यिथिापन  गनन यो दफा 
राचखएको हो । 

81.  हिाउन ुपने  गठुी जग्गामा थिीकृसत िेगर संरिना प्रयोग गरेकोमा सो प्रयोग 
गननबाि हिाउनको लासग यो दफाको व्यिथिा गररएको हो ।  

82.  गठुी सम्पचि ्सतक्रमण गनन नहनुे  
गठुीको सम्पचि ्सतक्रमण हनुबाि रोक्न, कथतो कायनलाई 
्सतक्रमण गरेको भन् न े विषय सनित गनन लगायतका विषयका 
सम्बन्धमा व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 

83.  वििरण पठाउन ुपने  गठुीको सम्पचि, आय-व्यय, लगत, से्रथता, सलखत आददको वििरण 
प्रासधकरणमा पठाउने व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।  

84.  गठुी धमनलोप गरेको मासनने  
के कथतो कायन गरेमा धमनलोप गरेको मासनने भन् न े विषयहूक 
सनचित गनन यो दफा राचखएको हो । 

85.  विगानन िा हासनकोक्सानी गनन 
नपाउन े

गठुी, धासमनकथिल, धमनकीसतन, धमनशाला, पािी पौिा आदद विगानन 
नपाउने व्यिथिा गनन र त्यथतो गनेलाई जररिाना गरी विगो ्सूल 
गने व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 

86.  मदु्दा दायर गनन सक्ने  
के कथतो विषयमा कहाुँ मदु्दा दायर गनन पाउने भन् न ेविषय यवकन 
गनन यो दफा राचखएको हो । 

87.  समससलहूक सने  
ऐन प्रारम्भ हुुँदाका िखत गठुी जग्गाको दतान दाचखल खारेज 
लगायतका विषयमा कारिाही िली सनणनय हनु िाुँकी समससल के 
गने भने्न विषयमा सनचित गनन यो दफा राचखएको हो । 

88.  लेखा र लेखा परीक्षण  
प्रासधकरण, प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत र धासमनकथिल 
व्यिथिापन ससमसतको लेखा राख्न ेर लेखापरीक्षण गने सम्बन्धमा 
आिश्यक व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 

89.  काम कारिाही िदर गनन सक्ने  
गठुी वहत विपररतको काम कारिावह िदर गरी पनुः कानून 
बमोचजम गनन, गराउन लगाउने व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको   
हो । 

90.  प्रिसलत कानून बमोचजम कारिाही 
गनन बाधा नपने  

यस ऐन विपररत गरेको कुनै कायनबाि ्न्य प्रिसलत कानूनको 
उल्लघंन भएमा प्रिसलत कानून बमोचजम मदु्दा दायर गनन र 
कारिाही गनन पाउन ेव्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 

91.  विशेष छुि  मदु्दा गदान कोिन वफ नलाग्ने, तारेखमा हाचजर हनु नपने, मदु्दा 
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तामेसलमा नराचखन े जथता कुराहूकको व्यिथिा गनन यो दफा 
राचखएको हो ।  

92.  सािनजसनक धासमनकथिलको सम्पचि 
मासनने  

आफ्नो हक नपगु्न ेसरकारी िा सािनजसनक जग्गा िा राजगठुीको 
जग्गामा बने बनाएको धासमनक संरिना गठुीको मासनने व्यिथिा 
गनन यो दफा राचखएको हो । 

93.  संिालन तिा व्यिथिा  यो ऐन लागू भएपसछ धासमनकथिल समेतको संिालन, व्यिथिापन 
र िन्दोिथत यसै ऐन बमोचजम हनुे गनन यो दफा राचखएको हो । 

94.  िावषनक प्रसतिेदन  
प्रदेश गठुी व्यिथिापन र प्रासधकरणले प्रसतिेदन पेश गनुनपने र 
त्यथतो प्रसतिेदन कहाुँ पेश गने भने्न विषय यवकन गनन यो दफा 
राचखएको हो । 

95.  सपि ग्रहण  पदग्रहण गनुन ्चघ सपिग्रहण गने व्यिथिा गनन यो दफा 
राचखएको हो । 

96.  ्सधकार प्रत्यायोजन  प्रासधकरणले आफूमा सनवहत ्सधकार प्रत्यायोजन गनन पाउन े
व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो । 

97.  गठुी र धासमनकथिलको रेखदेख 
गननपने  

सम्बचन्धत थिासनय तह र थिासनय प्रशासनले आफ्नो के्षरसभरको 
गठुीको सनरीक्षण, रेखदेख गने व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको  
हो । 

98.  गठुी संथिान ्न्तगनत कायनरत 
कमनिारीहूकको समायोजन 

गठुी संथिान ्न्तगनत कायनरत कमनिारीलाई समायोजन गने भने्न 
विषय सनचित गनन यो दफा राचखएको हो ।  

99.  नेपाल सरकारसुँग सम्पकन  गने  गठुी प्रासधकरणले नेपाल सरकारसंग सम्पकन  गदान कुन सनकाय 
माफन त गने भने्न कुरा थप्ट  पानन यो दफा राचखएको हो । 

100.  यसै ऐन बमोचजम हनु े यस ऐनमा लेचखए जसत कुरा यसै ऐन बमोचजम र ्न्यमा प्रिसलत  
ऐन बमोचजम हनुे व्यिथिा गनन यो दफा राचखएको हो ।   

101.  सनयम बनाउने ्सधकार ऐन ्न्तगनत रवह सनयम बनाउन पाउने व्यिथिा गनन यो दफा 
राचखएको हो । 

102.  विसनयम र सनदेचशका बनाउन 
सक्ने  

ऐन र सनयमको ्सधनमा रही विसनयम र सनदेचशका बनाउन सक्न े
्सधकार प्रासधकरणलाई ददन यो दफा राचखएको हो । 

103.  आिार संवहता बनाई लागू गने  
गठुीयार, मठाधीश लगायत सतिनथिलमा प्रिेश गने व्यचक्तले पालना 
गनुनपने ्िारसंवहता बनाई लागू गने व्यिथिा गनन यो दफा 
राचखएको हो । 

104.  खारेजी र बिाउ  गठुी ऐन, २०३३ लाई खारेज गनन र सो ऐन बमोचजम भए गरेका 
कायनको बिाउ गनन यो दफा राचखएको हो । 
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गठुी सम्बन्धी कानूनलाई एवककरण र संशोधन गनन बनेको विधेयक, २०७५ को प्रत्यायोचजत व्यिथिापन 

सस.नं.  दफा  प्रत्यायोचजत व्यिथिापनको 
कारण  

प्रत्यायोचजत व्यिथिापन ्न्तगनत 
िनाइन कानूनको प्रकृसत र ससमा  

प्रत्यायोचजत व्यिथिापनबाि 
पनन सक्ने प्रभाि 

१.  दफा ३ को 
उपदफा 
(२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

प्रासधकरणका सनणनय तिा 
प्रासधकरणले प्रत्यायोजन 
गरेका विषयहूक कायानन्ियन 
गनन आिश्यकता ्नसुार 
कायानलय थिापना गनुनपने 
भएकोले । 

के कसत कायानलय,  कुन कुन 
ठाउुँमा थिापना गने भने्न 
विसनयमािलीमा व्यिथिा गररने  

आिश्यकता ्नसुार कायानलय 
थिापना भई गठुी सम्बन्धी 
कायन व्यिचथित हनुे । 

२.  दफा ३ को 
उपदफा 
(३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

प्रासधकरणले गठुीको 
व्यिथिापन र संिालन गनन 
स्रोत, सधानको प्रिन्ध गनुनपने 
भएकोले । 

प्रासधकरणले के कसरी िल-
्िल सम्पचि प्राप्त गनन सक्न,े 

भोग गने िा हक हथतान्तरण 
गनन सक्ने भने्न व्यिथिा 
सनयमािलीमा तोवकने । 

प्रासधकरणलाई  गठुीको 
व्यिथिापन र संिालन गनन 
स्रोत साधनको प्रिन्ध गनन 
सहज    हनुे । 

३.  दफा ९ को 
(ढ) 

संिालक ससमसतले गनुनपने 
गरी पवहिान हनुे िप 
कायनहूक गनन ्सधकार ददन 
उपयकु्त  भएकोले ।  

संिालक ससमसतलाई कुनै िप 
कायन गनन ्सधकार ददन े गरी 
सनयमािलीमा तोवकने । 

संिालक ससमसतबाि सम्पादन 
हनु जरुरी देचखने कायनहूक 
गनन कानूनी आधार तयार 
भएको   हनुे ।  

४.  दफा १२ 
को देहाय 
(छ) 

संिालक ससमसतले प्रमखु 
कायनकारी ्सधकृतलाई ऐनमा 
तोवकए िाहेकका ्न्य काम 
गनन तोक्न ु पने हनु सक्ने 
भएकोले । 

संिालक ससमसतले ऐनको भािना 
्नरुुप ससमसतको सनणनयबाि कुनै 
काम तोक्ने । 

यस ऐनको उद्देश्य र भािना 
्नसुार गठुीको व्यिथिापन र 
संिालनमा सहजता आएको   
हनुे ।  

५.  दफा १३ 
को उपदफा 
(३) 

प्रासधकरणमा रहने 
कमनिारीको सेिा, शतन तिा 
सवुिधा समयानसुार पररितनन 
गनुनपने भएकोले 
विसनयमािलीमा तोक्न 
उपयकु्त हनुे । 

प्रासधकरणका कमनिारीको सेिा, 
शतन तिा सवुिधा विसनयमािलीमा   
तोवकने । 

प्रासधकरणका कमनिारीको 
सेिा, शतन तिा सवुिधा समय 
सापेक्ष हनु जाने । 

६.  दफा १५ 
को उपदफा 
(३) 

विद्वत सभालाई ऐनमा तोवकए 
बाहेक ्न्य आिश्यक िप 
काम, कतनव्य तोक्न  

सभाका िप ्न्य काम 
सनयमािालीमा तोवकने । 

िप कुनै काम तिा कतनव्य 
पवहिान भएमा ती काम, 

कतनव्य समेत सम्पादन भएको 
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आिश्यकता देचखन सक्ने 
भएकोले । 

हनुे । 

७.  दफा १८ 
को उपदफा 
(५) 

प्रासधकरणले आफ्नो कायन 
संिालनको क्रममा विसभन् न 
खिनहरु गनुनपने भएकोले । 

्क्षयकोषमा जम्मा गरी िाुँकी 
रकम खिन के मा गने भने्न विषय 
यवकन गने  । 

आिश्यकता ्नसुार 
औचित्यका आधारमा खिन गनन 
्चख्तयारी प्राप्त भएको हनुे । 

८.  दफा २० 
को देहाय 
(ठ) 

प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसतलाई िप कुनै काम, 

कतनव्य सनधानरण गनन 
आिश्यक हनु सक्ने  
भएकोले । 

प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतका 
िप काम, कतनव्य सनयमािलीमा 
तोक्न सवकने । 

प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसतलाई िप कुनै काम, 

कतनव्य ददन आिश्यक भएमा 
ददन सक्न े कानूनी आधार 
िनेको हनुे । 

९.  दफा २२ 
को उपदफा 
(४) 

गठुी तिा धासमनकथिल 
थिापना तिा संिालन गनन 
्नमुती दददा छानविन गने 
प्रवक्रया, छानविन गने 
्सधकारी तिा समय ससमा 
सनधानरण गनुन पने भएकोले । 

गठुी तिा धासमनकथिल थिापना 
तिा संिालनको ्नमुती ददन े
प्रवक्रया, छानविनको प्रवक्रया, 
्सधकारी तिा समय ससमा 
सनयमािलीमा तोवकने ।  

गठुीको थिापना तिा 
संिालनको कायन व्यिचथित 
भएको हनुे । 

१०.  दफा २२ 
को उपदफा 
(६) 

गठुी तिा धासमनक थिल 
थिापना गनन समय िप 
गनुनपने ्िथिा आउन सक्ने 
भएकोले । 

गठुी तिा धासमनकथिल 
थिापनाका लासग तोवकएको 
म्यादसभर थिापना हनु 
नसकेकोमा के-कथतो म्याद िप 
गने भन् ने कुरा सनयमािलीमा  
तोवकने । 

कुनै कारणिस समयमै गठुी 
तिा धासमनकथिल थिापना हनु 
नसकेमा िप समय ददने 
आधार िनेको हनु े।  

११.  दफा २२ 
को उपदफा 
(७) 

गठुी तिा धासमनक थिल 
थिापना तिा संिालन गनन 
दतान गदान मनाससि शलु्क 
सलनपुने र सनचित शतनहूक 
सनधानरण गनुनपने भएकोले । 

गठुी तिा धासमनकथिल दतान गनन 
लाग्ने शलु्क तिा शतनहूक 
सनयमािलीमा तोवकने । 

गठुी प्रासधकरणको आसिनक 
्िथिामा िेिा पगु्नकुा सािै 
गठुी तिा धासमनक थिलको 
प्रभािकारी सनयमन गने  
सवकने । 

१२.  दफा २२ 
को उपदफा 
(९) 

्नमुती खारेज भएका गठुी 
तिा धासमनक थिलको 
संिालनलाई व्यिचथित 
बनाउनपुने भएकोले । 

्नमुसत खारेज भएका गठुी तिा 
धासमनक थिलको संिालन 
प्रसतष्पधानद्धारा गदान प्रसतष्पधानको 
कायनविसध सनयमािलीमा    
तोवकने । 

योग्य र समक्ष व्यचक्त 
संथिाबाि गठुी तिा 
धासमनकथिलको व्यिथिापन र 
संिालन हनुे । 

१३.  दफा २५ 
को उपदफा 

गठुी तिा धासमनकथिलको 
सम्पूणन वििरणको जानकारी 

गठुी तिा धासमनकथिलको 
लगतको वििरण सािनजसनक गने 

सिनसाधारण समेतलाई गठुी 
तिा धासमनक थिलको िारेमा 
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(३) राख् नपुने भएकोले । विसध, प्रवक्रया सनयमािली 
तोवकनेछ । 

जानकारी प्राप्त हनुे । 

१४.  दफा २५ 
को उपदफा 
(६) 

गठुी तिा धासमनक थिलको 
िारेमा सबै सरोकारिालालाई 
जानकारी गराउने तिा लगत 
सच्याउन सवकने भएकोले । 

गठुी तिा धासमनकथिलको लगत 
प्रकाशनको विसध सनयमािलीमा 
तोवकने । 

लगत प्रकाशनको विसध 
प्रभािकारी भई यसमा भएका 
रिुीहूक सच्याउन समेत 
पषृ्ठपोषण प्राप्त हनु े। 

१५.  दफा २५ 
को उपदफा 
(१०) 

्नमुती खारेज भएका गठुी 
तिा धासमनक थिलको 
प्रसतष्पधानद्बारा पनुःसंिालन 
गराउने विसध तिा प्रवक्रया 
सनधानरण गनुनपने भएकोले । 

्नमुती खारेज भएका गठुी तिा 
धासमनक थिलको पनुःसंिालन 
गदान प्रसतष्पधानको विसधको 
सनधानरण सनयमािलीमा तोवकने । 

सक्षम र उपयकु्त व्यचक्त, 

संथिा िा सनकायबाि गठुी िा 
धासमनकथिल संिालन हनु े। 

१६.  दफा २५ 
को उपदफा 
(१२) 

गठुी दतान तिा सनिकरण 
दथतरु सलनपुने भएकोले । 

गठुी दतान तिा नविकरण 
दथतरुको रकम सनयमािलीमा 
तोवकने । 

प्रासधकरणको कोषको 
्िथिामा सधुार हनुे र गठुी 
व्यिथिापन तिा संिालन 
व्यिचथित हनुे । 

१७.  दफा २५ 
को उपदफा 
(१३) 

विशेष पररचथिसत सजृना भई 
समयमै लगत ददन नसकेका 
गठुी तिा धासमनक थिललाई 
एक पिकका लासग मौका 
ददन मनाससि हनुे    
भएकोले । 

तोवकएको समयमा लगत नददन े
गठुी तिा थिललाई मनाससि 
मावफकको कारण देचखएमा 
लगतमा दतान लाग्ने दथतरु 
सनयमािलीमा तोवकने । 

गठुी तिा धासमनकथिल 
संिालनहूक सतेत हनुे तिा 
समयमै लगत ददने ्िथिा 
सजृना हनुे । 

१८.  दफा २५ 
को उपदफा 
(१४) 

गठुी संिालकको योग्यता र 
शतन सनधानरण गनुनपने  
भएकोले । 

गठुी संिालकको योग्यता र शतन 
सनयमािलीमा तोवकने । 

योग्य र सक्षम संिालकबाि 
गठुी संिालन भई गठुीको 
व्यिथिापन र संिालन 
व्यिचथित हनुे । 

१९.  दफा २६ 
को उपदफा 
(३) 

धासमनकथिलका लासग 
दाताबाि प्राप्त सम्पचि 
कोषमा राख् ने व्यिथिा 
गनुनपने भएकोले । 

दाताबाि प्राप्त सम्पचि, गरगहना, 
भेिी आददको व्यिथिापन 
विसध/प्रवक्रया सनयमािलीमा 
तोवकने । 

धासमनकथिललाई प्राप्त सम्पचि, 

भेिी तिा गरगहना आददको 
संरक्षण र सदपुयोग हनुे । 

२०.  दफा २७ 
को उपदफा 
(१) 

धासमनकथिलहूकको 
आम्दानीका आधारमा 
िगीकरण गनन उपयकु्त 
भएकोले । 

धासमनकथिलको िसगनकरणका 
लासग आम्दानीको ससमा 
सनयमािलीमा सनधानरण गररन े। 

धासमनकथिलको आकार, 

आम्दानी समेतका आधारमा 
िगीकरण गरी सोही बमोचजम 
व्यिथिापन गनन सहज हनु े। 

२१.  दफा २८ प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी ससमसतमा रहने पदासधकारीहूक प्रासधकरण िा गठुी 
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को उपदफा 
(१) 

व्यिथिापन ससमसत आफैले 
संिालन गने धासमनकथिल 
संिालन गनन धासमनक थिल 
व्यिथिापन ससमसत गठन 
गनुनपने भएकोले । 

सनयमािलीमा तोवकने । व्यिथिापन ससमसतले संिालन 
गरेका धासमनक थिलहूक 
व्यिचथित रुपमा संिालन  
हनुे । 

२२.  दफा २८ 
को उपदफा 
(२) 

प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले 
संिालन गने 
धासमनकथिलहूकको 
व्यिथिापन ससमसत गठन हनु 
नसकेमा ्न्य कुनै योग्य 
व्यचक्तलाई संिालन चजम्मा 
ददनपुने भएकोले । 

प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसत आफैले 
संिालन गने धासमनकथिल 
प्रसतष्पधानबाि संिालन गराउन 
परेमा प्रसतष्पधानबाि संिालन 
गराउने विसध प्रवक्रया 
सनयमािलीमा तोवकने । 

प्रसतष्पधानको माध्यमबाि योग्य 
व्यचक्तबाि धासमनकथिल 
संिालन हनुे । 

२३.  दफा ३२ 
को उपदफा 
(१) 

धासमनकथिल िरपरको क्षरेमा 
आिचन्छत गसतविसधमा रोक 
लगाउनपुने भएकोले । 

के-कसत दरुी र क्षेरसम्म रोक 
लगाउन े भन् न े कुरा र के्षर 
सनयमािलीमा तोवकने । 

धासमनकथिल िरपर 
्शाचन्तको ्िथिा    
नआउन े।  

२४.  दफा ३३ 
को उपदफा 
(५) 

पजुारी तिा कामदारको 
दरिन्दी, सनयचुक्त, सेिा-सवुिधा 
लगायत सनधानरण गनुनपने 
भएकोले । 

दरिन्दी, सनयचुक्त, सेिा सवुिधा 
लगायतका कुराहूक सनयमािलीमा 
तोवकने । 

आिश्यकता ्नसुार दरिन्दी 
कायम हनु,े समयसापेक्ष सेिा 
सवुिधा सनधानरण हनुे । 

२५.  दफा ३४ 
को उपदफा 
१(ि) 

धासमनकथिलको कोषमा 
्क्षय कोषको रकमबाि 
प्राप्त हनुे व्याजको रकम  
मध्यबाि समेत रकम जम्मा 
गनुनपने भएकोले । 

धासमनकथिलको कोषयमा जम्मा 
हनुे ्क्षयकोषको रकमबाि प्राप्त 
हनुे व्याज मध्यको रकम 
सनयमािलीमा तोवकने । 

धासमनकथिलको कोषको 
्िथिा सदुृढ हनुे । 

२६.  दफा ३४ 
को उपदफा 
(३) 

प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतलाई प्राप्त 
हनुपुने रकम सनयसमत रुपमा 
समयमै प्राप्त गनुनपने  
भएकोले । 

तोवकएको रकम निझुाएमा खाता 
रोक्का राख्न े विसध प्रवक्रया 
सनयमािलीमा तोवकने । 

प्रासधकरण तिा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले समयमै 
रकम प्राप्त गने । 

२७.  दफा ३४ 
को उपदफा 
(४) 

'क', 'ख' र 'ग' िगनका 
धासमनकथिलबाि िप रकम 
सलन उपयकु्त हनुे    
भएकोले ।  

िप रकम र उक्त रकम दाचखला 
गनुनपने कोष सनयमािलीमा 
तोवकने ।  

कोषको ्िथिा सदुृढ भई 
गठुी व्यिथिापन र संिालन 
गनन सहज हनुे । 
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२८.  दफा ३५ 
को उपदफा 
(१) 

धासमनकथिलको आय व्ययको 
वििरण ्ध्यािसधक गरी 
राख्नपुने भएकोले । 

धासमनकथिलले िझुाउन े आय 
व्ययको वििरणको ढाुँिा तिा 
प्रवक्रया सनयमािलीमा  तोवकने । 

धासमनकथिलहूकको 
आयव्ययको वििरण दरुुष्त 
्िथिामा ्सभलेख राख्न 
सचजलो हनुे । 

२९.  दफा ३५ 
को उपदफा 
(६) 

पेश हनु आएको आय 
व्ययको वििरण समिनन 
गनुनपने भएकोले । 

आय व्यय वििरण समिनन गने 
सनकाय तिा विसध सनयमािसलमा 
तोवकने । 

धासमनकथिलको आम्दानी तिा 
खिनको प्रभािकारी ्नगुमन 
तिा सनयन्रण हनु े। 

३०.  दफा ३६ 
को उपदफा 
(२) 

िढी ्िसध िा ठुलो 
रकमको ठेक्का, िहाल िा भ-ू
िहाल ददंदा 
धासमनकथिलहूकलाई 
थिेच्छािारी ढंगबाि सनणनय 
गनन रोक लगाउन ु पने 
भएकोले । 

िढी ्िसध र ठुलो रकमको 
ठेक्का, िहाल िा भ-ूिहाल दददा 
सलनपुने पूिन चथिकृसत सम्बन्धी 
विसध/प्रवक्रया सनयमािलीमा 
तोवकने । 

धामनवकथिलको थिेच्छािारी 
तिा सनयन्रण गनन सवकन े र 
उनीहूकको आसिनक वहत 
संरक्षण हनुे । 

३१.  दफा ४० 
को उपदफा 
(१) 

राजगठुी र सािनजसनक 
गठुीको धासमनकथिल संिालन 
्न्य कुनै व्यचक्त िा 
ससमसतबाि समेत गनुनपने 
्िथिा आउन सक्ने 
भएकोले । 

राजगठुी र सािनजसनक गठुीको 
धासमनकथिल कुनै व्यचक्त िा 
ससमसतबाि संिालन गराउुँदा 
आह्विान गनुनपने प्रथतािको विसध, 

प्रवक्रया सनयमािलीमा तोवकन े। 

विशेष पररचथिसतमा राजगठुी 
तिा सािनजसनक गठुीको 
संिालन गनन परेमा योग्य 
व्यचक्त िा ससमसतबाि गराउन 
सवकने । 

३२.  दफा ४० 
को उपदफा 
(२) 

राजगठुी र सािनजसनक 
गठुीको संिालन गने 
सम्बन्धमा प्राप्त  प्रथतािको 
योग्यता शतन सनधानरण गनुनपने 
भएकोले । 

राजगठुी र सािनजनवक गठुीको 
संिालन गने सम्बन्धमा प्राप्त 
प्रथतािको योग्यता तिा शतनहूक 
सनयमािलीमा तोवकने . 

योग्यता र शतन सनधानरणबाि 
योग्य संिालक छनौि गनन 
सवकने तिा प्रभािकारी रुपमा 
धासमनकथिल संिालन तिा 
व्यिथिापन हनुे । 

३३.  दफा ४० 
को उपदफा 
(३) 

राजगठुी िा सािनजनवक गठुी 
्न्तगनतका धासमनकथिल 
संिालन गनन िाहने 
प्रथतािकको प्रथताि 
मलु्यांकन गनुनपने भएकोले । 

प्रथतािकको प्रथतािको मलु्यांकन 
गने विसध, प्रवक्रया सनयमािलीमा 
तोवकने । 

सबैभन्दा बढी योग्य 
व्यिथिापन ससमसतबाि १८ 
धासमनकथिल व्यिथिापन 
्सधकार सनयकु्त हनुे । 

३४.  दफा ४१ 
को उपदफा 
(१) 

आसिनक ्िथिा कमजोर 
भएका धासमनक थिलको 
संिालन गनन सहयोग गनुनपने 
भएकोले । 

के कसत रकमभन्दा कम 
आम्दानी भएका धासमनक 
थिललाई ्त्यािश्यकीय 
कोषबाि रकम ददन भने्न कुरा 

आसिनक ्िथिा कमजोर 
भएका धासमनकथिलहूकको 
संिालन र व्यिथिापन सहज 
हनुे । 
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सनयमािलीमा तोवकने । 
३५.  दफा ४१ 

को उपदफा 
(३) 

कमजोर आसिनक ्िथिा 
भएका राजगठुी िा 
सािनजसनक गठुीलाई सहयोग 
गनुनपने भएकोले । 

के कसत रकमभन्दा कम 
आम्दानी भएका राजगठुी िा 
सािनजसनक गठुी ्न्तगनतका 
धासमनक थिललाई सहयोग गने 
भने्न कुरा सनयमािलीमा    
तोवकने । 

कमजोर आसिनक ्िथिा 
भएका राजगठुी िा सािनजसनक 
गठुी ्न्तगनतका धासमनक 
थिलहूकको संिालन र 
व्यिथिापन सहजता आउने । 

३६.  दफा ४३ 
को उपदफा 
(२) 

धासमनक थिल व्यिथिापन 
ससमसतको सदथयको आसिनक 
सवुिधाका िारेमा थप्ट   
पानुनपने भएकोले  

धासमनकथिल व्यिथिापन 
ससमसतका सदथयले पाउन े भ्रमण 
खिन सनयमािलीमा तोवकन े 

धासमनकथिलको आसिनक 
कारोिार व्यिचथित हनुे  

३७.  दफा ४६ 
को उपदफा 
(२) 

सनयसमत प्रवक्रयाबाि मठासधश 
सनयकु्त नभएको ्िथिामा 
धासमनकथिल संिालनमा िाधा 
नपरोस भन्नका लासग विशषे 
प्रवक्रयाबाि मठासधश सनयकु्त 
गनुनपने भएकोले । 

विशेष प्रवक्रयाबाि मठासधश 
सनयकु्त गनुनपने ्िथिामा सूिना 
प्रकाशन गदान सो को विसध, 

प्रवक्रया सनयमािलीमा तोवकन े। 

धासमनकथिलको संिालन र 
व्यिथिापन सनयसमत गनन 
सहज हनुे । 

३८.  दफा ५० 
को उपदफा 
(३) 

मठासधशको उिरासधकारीको 
मनोनयनलाई मान्यता ददन 
सवकने व्यिथिा गनुनपने 
भएकोले । 

मठासधशको उिरासधकारीको 
योग्यताको छानविन गने विसध 
प्रवक्रया तोवकने । 

उपयकु्त छानविन प्रवक्रयाबाि 
उिरासधकारी योग्य छ, छैन 
सनक्यौल गनन सवकने । 

३९.  दफा ५२ 
को उपदफा 
(४) 

िाली ठेक् कामा रहेको गठुी 
तैनािी तैनािी जग्गालाई 
समान प्रकृसतको ्न्य कृवष 
व्यिसावयक कायनका लासग 
समेत ठेक्का ददन सवकने 
व्यिथिा गनुन उपयक्त 
भएकोले  । 

िाली ठेक् कामा रहेको गठुी 
तैनािी जग्गालाई ्न्य कृवष 
व्यिसावयक कायनका लासग ददइने 
ठेक्काको विसध, प्रवक्रया 
सनयमािलीमा तोवकने । 

प्रयोजनको गठुी तैनािी जग्गा 
कृवषजन्य व्यािसायमा समेत 
उपभोग गनन सकने तिा ठेक्का 
ददन सहज हनुे । 

४०.  दफा ५२ 
को उपदफा 
(६) 

गठुी तैनािी जग्गा 
्न्तगनतको '्न्य' िगनमा 
परेको जग्गाको उचित 
व्यिथिापन गनुनपने   
भएकोले । 

'्न्य' िगनमा पने गठुी तैिानी 
जग्गाको व्यिथिापन कसरी गने 
भन् ने कुरा सनयमािलीमा   
तोवकने । 

'्न्य' िगनको गठुी तैनािी 
जग्गाको उचित व्यिथिापन 
हनुे । 

४१.  दफा ५३ गठुी तैनािी जग्गामा घर गठुी तैनािी जग्गामा घर सनमानण घर सनमानण भइसकेको 
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को उपदफा 
(१) 

सनमानण भइराकेको ्िथिामा 
घरसार गनन नसवकने भएकोले 
त्यथतो जग्गा रैतान नम्िरी 
गनुनपने ्िथिा आउने 
भएकोले । 

भइसकेको ्िथिामा के कती 
जग्गा रैतानी गने समल्न े भने्न 
कुरा सनयमािलीमा तोवकने । 

्िथिामा त्यसो घर र घरले 
ििेको जग्गा घर बनाउने 
व्यचक्तले पाउने ्िथिा  
आउने । 

४२.  दफा ५३ 
को उपदफा 
(२) 

गठुी रैतानीमा पररणत गररने 
जग्गाको क्षेरफल सनचित 
गनुनपने भएकोले । 

के कसत सम्म जग्गा गठुी 
रैतानीमा पररणत हनु े भने्न 
विषयमा सनयमािलीमा तोवकने । 

गठुी जग्गाको संरक्षण हनु े। 

४३.  दफा ५३ 
को उपदफा 
(४) 

गठुी रैतानीमा पररणत भएको 
जग्गाको मूल्य बझुाउने 
समय तोक्न ुपने भएकोले ।  

गठुी रैतानीमा पररणत भएको 
जग्गाको मूल्य बझुाउने समय 
सनयमािलीमा तोवकने । 

सनचित समयमा रकम प्राप्त 
हनुे 

४४. दफा ५३ 
को उपदफा 
(५) 

धासमनक, सािनजसनक, 

साुँथकृसतक महत्िका थिानमा 
भएका तैनािी जग्गा दतान 
गनन रोक लगाउन नपने 
भएकोले । 

धासमनक, सािनजसनक साथकृसतक 
महत्िका गठुी तैनािी जग्गा 
मध्येका  जग्गामा घर सनमानण 
भएको भएतापसन दतान गनन रोक 
लगाउने भन् ने कुरा सनयमािलीमा 
तोवकने । 

धासमनक, साथकृसतक तिा 
सािनजसनक महत्िका गठुी 
तैनािी जग्गाको संरक्षण   
हनुे ।  

४५. दफा ५४ 
को उपदफा 
(४) 

प्रासधकरणको हक कायम हनु 
आएका सम्पचिको 
व्यिथिापन तिा संिालन 
गनुनपने भएकोले । 

प्रासधकरणको हक कायम हनु 
आएका सम्पचिको संिालन तिा 
व्िथिापन गने विसध, प्रवक्रया 
सनयमािलीमा तोवकने । 

प्रासधकरणलाई प्राप्त हनुे 
सम्पचिको संिालन र 
व्यिथिापन प्रभािकारी 
ढंगबाि हनुे । 

४६. दफा ५८ 
को उपदफा 
(१) 

गठुी ्सधनथि जग्गा 
मोहीलाई आिश्यकता 
्नसुार भिन, पूिानधार 
सनमानण गनन ददन उपयुनक्त हनुे 
भएकोले । 

गठुी ्सधनथि जग्गा मोहीलाई 
भिन, पूिानधार बनाउने ्नमुसत 
दददाुँ लाग्ने दथतरु सनयमािलीमा 
तोवकन े। 

भिन, पूिानधार सनमानण गदान 
दथतरु सनधानरण यिािनपरक र 
न्याय संगत हनु जान े। 

 

४७. दफा ५८ 
को उपदफा 
(२) 

यो ऐन प्रारम्भ हनुपूिन नै 
गठुी ्सधनथि जग्गामा 
मोहीले बनाएको भिन, 
पूिानधारलाई हिाउन भन्दा 
िप दथतरु सलई सतनलाई नै 
उपभोग गनन ददन ु उपयकु्त 
भएकोले । 

 यो ऐन प्रारम्भ हनु ुपूिन नै गठुी 
्सधनथि जग्गामा मोहीले 
बनाएको भिन, पूिानधारलाई 
सनयसमत गने ्सधकारी 
सनयमािली तोवकने । 

औचित्य र आिश्यकताका 
आधारमा भिन तिा पूिानधार 
सनयसमत हनु जाने । 

४८. दफा ५९ गठुी ्सधनथि जग्गाको गठुी ्सधनथि जग्गाको गठुी ्सधनथि जग्गाको 
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मोहीयानी हक हथतान्तरण 
गनन िा सधतोबन्धक ददन 
सक्ने व्यिथिा गरी मोहीको 
न्याय संगत हक थिावपत गनुन 
पने भएकोले । 

मोहीयानी हक सधतोिन्धक राख्न 
िा ्न्य व्यहोराले हथतान्तरण 
गनन ससफाररस ददने ्सधकारी 
सनयमािलीमा तोवकने । 

न्यायसंगत हक थिावपत    
हनुे ।  

४९. दफा ६० 
को उपदफा 
(१) 

ऐसतहाससक, सांथकृसतक, 
सािनजसनक थिलहरुको 
संरक्षण गनुन पने भएकोले । 

 ऐसतहाससक, सांथकृसतक, 
सािनजसनक महत्िका थिलमा 
रहेका के-कथता जग्गा गठुी 
रैतान नम्बरी गनन नपाइन े भने्न 
सनयमािली तोवकने । 

ऐसतहाससक, सांथकृसत, 
सािनजसनक महत्िका थिलहूक 
संरक्षण हनुे। 

५० दफा ६७ 
को उपदफा 
(८) 

 धासमनक थिल, मठ, मचन्दर 
आददको संिालन तिा 
व्यिथिापनलाई प्रभािकारी 
बनाउन,े कमी कमजोरीहरु  
पवहिान गरी सनराकरण गनुन 
पने भएकोले । 

्नगुमन सम्बन्धी तररका, समय, 
पिक विसध, प्रवक्रया 
सनयमािलीमा तोवकन े। 

धासमनक थिल मठ, मचन्दर 
आददको व्यिथिापन तिा 
संिालन प्रभािकारी हनुे । 

५१ दफा ७० 
को उपदफा 
(३) 

गठुी जग्गाको उचित 
व्यिथिापन र यस सम्बन्धी 
सेिा प्रिाह गनुन पने  
भएकोले । 

गठुी जग्गा दतान नामसारी दाचखल 
खारेज जथता कायन गने ्सधकार 
प्राप्त ्सधकारी र उक्त 
कायनहरुको विसध, प्रवक्रया 
सनयमािलीमा      तोवकने । 

गठुी जग्गाको प्रभािकारी 
व्यिथिापन हनुकुा सािै सेिा 
प्रिाह व्यिचथित हनु जान े

५२ दफा ७१ 
को उपदफा 
(२) 

हदिन्दी भन्दा बढीको गठुी 
मोवहयानी जग्गा गठुी तैनािी 
जग्गाको रुपमा राखी 
जग्गाको संरक्षण गनुन पने 
भएकोले । 

हदिन्दी भन्दा बढी गठुी 
मोवहयानी जग्गाको लगतकट्टा 
गने ्सधकारी सनयमािलीमा 
तोवकने । 

हदिन्दी भन्दा बढी जग्गा 
गठुीले प्राप्त गर जग्गाको 
संरक्षण हनु जाने । 

 

५३ दफा ७२ 
को उपदफा 
(१) 

उपयोगमा नरहेको गठुी 
जग्गालाई सही  सदपुयोग 
गनुनका सािै प्रासधकरण तिा 
प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसतको आसिनक ्िथिा 
सदुृढ गनुन पने भएकोले । 

उपयोगमा नरहेको गठुी जग्गामा 
हाि मेला िा ्न्य िजार 
व्यिथिापन गराउुँदा ्पनाउन े
विसध, प्रवक्रया सनयमािलीमा 
तोवकने । 

प्रासधकरण तिा प्रदेश भसूम 
व्यिथिापन ससमसतको आसिनक 
सदुृवढकरण हनुकुा सािै 
जग्गाको सदपुयोग हनु े

५४ दफा ७६ 
को उपदफा 

गठुी जग्गाको ्सलु गनुनपनन 
कुत, शलु्क, िहाल 

गठुी जग्गाको कुत, शलु्क, िहाल 
जथता ्सलु गनन पने िक्यौता 

्सलु गनुन पने कुल,शलु्क 
िहाल लगायत िक्यौता 
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(१) लगायतका रकमहरु 
्सलुीको ससुनचितता गनुनपने 
भएकोले । 

रकमको लासग राचखएको जमानत 
िा ्न्य सम्पचिबाि ्सलु गने 
विसध, प्रवक्रया सनयमािलीमा 
तोवकने । 

रकमहरु ्सूलीको ससुनचितता 
हनु जाने । 

५५ दफा ७६ 
को उपदफा 
(२) 

िक्यौता रकम ्सलु गदान 
लागेको रकम तिा व्याज र 
जररिाना रकम ्सलु गनुन 
पनन भएकोले । 

्सलु गररने व्याज रकम तिा 
जररिाना रकम सनयमािलीमा 
तोवकने । 

गठुी जग्गाको कुल, शलु्क 
िहाल लगायतको िक्यौता 
रकम समयमै ्सलुी गनन 
सहज हनुे।  

५६ दफा ७९ 
को उपदफा 
(१) 

गठुीमा प्राप्त हनु आएका 
सम्पचि तिा सिै प्रकारका 
चजन्सीको व्यिचथित लगत 
राख्नपुने भएकोले । 

गठुी सम्पचि तिा सिै प्रकारका 
चजन्सीको लगत जाुँि गने 
्सधकारी सनयमािलीमा    
तोवकने । 

गठुीको सम्पचि तिा चजन्सीको 
संरक्षण र व्यिचथित उपयोग 
हनुे । 

५७ दफा ७९ 
को उपदफा 
(२) 

गठुीयार पररितनन भए पसछ 
नयाुँ गदुठयारलाई चजम्मेिार 
िनाउन ुपने भएकोले । 

गठुीको माल समान तिा 
सम्पचिको िरिझुारि गने विसध, 

प्रवक्रया सनयमािलीमा  तोवकने । 

 सम्पचि तिा सरससमानको 
संरक्षण र व्यिचथित ्सभलेख 
रहने । 

५८ दफा ८० 
को उपदफा 
(१) 

मचन्दर तिा धासमनक थिलमा 
िढाएका चिज िथतहुरुको 
प्रिृचि ्नसुार िसगनकरण गनन 
उपयकु्त हनुे भएकोले । 

मचन्दर तिा धासमनक थिलमा 
िढाएका चिजिथतहुरुको 
िगीकरण सनयमािलीमा   
तोवकने । 

चिज िथतहुरको प्रिृचि 
्नसुार छुट्ट छुटै्ट ्सभलेख 
राख्न सहज हनु।े 
 

५९ दफा ८० 
को उपदफा 
(२) 

परुाताचत्िक महत्िमा 
िथतहुरुको संरक्षण गनुन पने 
र ्न्यको उचित व्यिथिापन 
गनन पने भएकोले 

परुाताचत्िक िथतकुो संरक्षण के 
कसरी गनन तिा ्न्य िथतकुो 
व्यिथिापन कसरी गने भने्न 
कुराको विसध, प्रवक्रया 
सनयमािलीमा तोवकने  

परुाताचत्िक िथतकुो संरक्षण  
हनुे । 

६० दफा ८७ 
को उपदफा 
(१) 

नयाुँ ऐनमा गठुी जग्गाको 
दतान, दाचखल खारेज, मोही 
लगत कट्टा लगायतका काम 
गने सनकाय पररितनन हनुे 
भएकोले 

गठुी जग्गाको दतान, दाचखल 
खारेज, लगतकट्टा लगायतका 
काम गने कायानलय सनयमािलीमा 
तोवकन।े 

गठुी जग्गाको दतान दाचखल 
खारेज, मोही लगतकट्टा 
लगायतका कायन गने 
कायानलय थिापना हनुे । 

६१ दफा ९४ 
को उपदफा 
(१) 

देशै भरीका सिै प्रकारका 
गठुीहरुको केन्रीय वििरण 
तयार गरी आद्यािसधक 
गररराख्न पने भएकोले । 

 प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले 
प्रासधकरणमा पठाउने प्रसतिेदनमा 
समािेश हनुे विषयको वििरण 
सनयमािलीमा तोवकने । 

देशै भरीका गठुीको केन्रीय 
लगत तयार गनन सवकने । 

६२ दफा ९४ गठुी सम्बन्धी सम्पूणन प्रसधकरणले नेपाल सरकार समक्ष  नेपाल सरकार नेपाल भरी 
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को उपदफा 
(२) 

वििरणको िारेमा नेपाल 
सरकारले जानकारी राख्न ुपने 
भएकोले । 

पेश गने समािेश हनुे विषयको 
वििरण सनयमािलीमा तोवकन े। 

मा भएको गठुीको सम्बन्धमा 
जानकार हनुे  

६३ दफा ९५ गठुी सम्बन्धी विसभन्न 
संगठनात्मक संरिनामा रहने 
पदासधकारीलाई आफ्नो काम 
कतनव्य प्रसत जिाफदेही 
चजम्मेिार बनाउन ु पने 
भएकोले । 

पदासधकारहरुले सलन े सपिको 
ढाुँिा विसनयमािलीमा तोवकन े।  

गठुीको व्यिथिापन र 
संिालनमा जिाफ देवहया 
उिरदावयत्ि कामय हनुे  
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गठुी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गनन बनेको विधेयक 

 

प्रथतािना : गठुीको मूलभतू मान्यता ्नूुकप राजगठुी, सािनजसनक गठुी र सनजी गठुीलाई व्यिचथित गरी 
सामाचजक न्यायको आधारमा गठुी जग्गामा भोगासधकार रहेका वकसान तिा गठुीको ्सधकार संरक्षण गरी 
सािनसाधारणको वहत कायम गनन, गठुी जग्गमा उत्पादकत्ि बढाउन तिा गठुीको विकास, सञ्चालन र 
व्यिथिापनको लासग रावष्ट्रय गठुी प्रासधकरणको थिापना गननको लासग गठुी सम्बन्धी प्रिसलत कानूनलाई 
संशोधन र एकीकरण गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारचम्भक 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “गठुी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले ्को ्िन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “्ध्यक्ष” भन्नाले ससमसतको ्ध्यक्ष सम्झन ुपछन ।  

(ख) “्मानती गठुी” भन्नाले गठुीलाई प्राप्त हनुे आम्दानी गठुी कोषमा जम्मा गरी 
विसनयोजन गररएको रकम गठुी कायनमा खिन गने गरी प्रासधकरणले सञ्चालन र 
बन्दोबथत गरेको गठुी सम्झन ुपछन । 

(ग) “खान्गी जग्गा” भन्नाले गठुीको सनचित काम गरे िापत गठुीयारले जोती भोग गरेको 
गठुी जग्गा सम्झन ुपछन । 

(घ) “गठुी” भन्नाले कुनै मठ िा कुनै धासमनक देिी–देिताका पिन, पूजा िा जारा िलाउन 
िा कुनै धासमनक िा परोपकारी कामको लासग कुनै मचन्दर, धासमनकथिल, धमनशाला, 
पािी-पौिा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, वपयाउ, बािो, घाि, पलु, िौतारा, गौिरन, बाग 
बगैँिा, जङ्गल, पथुतकालय, पाठशाला, औषधालय, चिवकत्सालय, घर, इमारत िा संथिा 
बनाउन, सञ्चालन िा संरक्षण गनन कुनै दाताले आफ्नो िल िा ्िल सम्पचि िा 
आयथता आउने ्ूक कुनै सम्पचि िा रकममा आफ्नो हक छाडी ददएको गठुी 
सम्झन ुपछन । 

(ङ) “गठुी ्धीनथि जग्गा” भन्नाले मोहीले प्रासधकरणलाई चजन्सी िा नगदीमा कूत 
बझुाउन ुपने गरी गठुीको लगतमा दतान भएको गठुी जग्गा सम्झन ुपछन ।  
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(ि) “गठुी जग्गा” भन्नाले कुनै गठुी िा धासमनकथिलको नाममा दतान रहेको जग्गा, गठुीमा 
गठुीपोत, मालपोत, कुत िा ्न्य कुनै रकम बझुाउन ुपने गरी व्यचक्तको नाउुँमा दतान 
रहेको जग्गा तिा गठुीको दानपर, शीलापर, लालमोहर, खड्ग सनशाना, ताम्रपर, सनद, 

सिाल, लगत, जम्माबन्दी, मेठबन्दी आददमा लेचखएको जग्गा सम्झन ु पछन र सो 
श्दले सबै वकससमका सनजी गठुीको जग्गालाई समेत जनाउुँछ । 

(छ) “गठुी चजमीदारी” भन्नाले कुनै चजमीदारी मौजामा गठुीको हक भई गठुीमा मालपोत 
दाचखल गने चजमीदारीलाई सम्झन ुपछन । 

(ज)  “गठुी तैनािी जग्गा” भन्नाले कसैको नाममा गठुी ्धीनथि जग्गा िा गठुी रैतान 
नम्बरी जग्गाको लगतमा दतान नभएको गठुीको सम्पूणन ्सधकार भएको गठुी जग्गा 
सम्झन ु पछन र सो श्दले गठुीयारले जोत भोग गररआएको जग्गा र पािी, पौिा, 
सिल, धासमनकथिल पररसर, िाग–िगैंिा रहेको गठुी जग्गालाई समेत जनाउुँछ ।  

(झ) “गठुीयार” भन्नाले गठुीको दाता िा सनजको हकिाला, गठुीको सञ्चालक, गठुी िलाउन 
िा गठुीको शेषकसर खान पाउने हक भएको व्यचक्त सम्झन ु पछन र सो श्दले 
गठुीको महन्त, पजुारी, खान्गीदार, रकमी, कामदारलाई समेत जनाउुँछ । 

(ञ) “गठुी रैतान नम्बरी जग्गा” भन्नाले दतानिालाले प्रासधकरणलाई गठुीपोत, घरकर 
बझुाउन ुपने गठुी जग्गा सम्झन ुपछन । 

(ि) “छुि गठुी” भन्नाले गठुीको आयथता ्सूल गरी गठुीको दानपर, चशलापर, लालमोहर, 

सनद, लगत, परम्परा बमोचजमको कायनमा खिन गरी बाुँकी रहेको शेषकसर िा सलामी  
राज गठुीमा बझुाउन ुपने िा नपने गरी सञ्चालन गररआएको गठुी सम्झन ुपछन । 

(ठ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन ्न्तगनत बनेको सनयममा 
तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झन ुपछन।  

(ड) “धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत” भन्नाले दफा 28 बमोचजम गदठत धासमनकथिल 
व्यिथिापन ससमसत सम्झन ुपछन । 

(ढ) “सनजी गठुी” भन्नाले यस ऐन प्रारम्भ हनु ु ्चघ िा यस ऐन प्रारम्भ भएपसछ कुनै 
व्यचक्तले आफ्नो िा आफ्नो पररिार िा कुलका सदथयले मार पूजाआजा गनन पाउन े
गरी सनजी सम्पचिमा सञ्चालन र व्यिथिापन गरेको गठुी सम्झन ुपछन । 

(ण) “प्रासधकरण” भन्नाले दफा ३ बमोचजमको रावष्ट्रय गठुी प्रासधकरण सम्झन ुपछन । 

(त) “प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत” भन्नाले दफा 1९ बमोचजम गठन हनुे प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसत सम्झन ुपछन । 
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(ि) “प्रमखु कायनकारी ्सधकृत” भन्नाले दफा 11 बमोचजम सनयकु्त प्रासधकरणको प्रमखु 
कायनकारी ्सधकृत सम्झन ुपछन । 

(द) “मठ” भन्नाले मठाधीशले धमन–दशनन, सम्बचन्धत सम्प्रदाय, आगम जथता विषयमा 
प्रििन, चशक्षण, प्रिार–प्रसार गने; सनजका िेला गरुुकुलको सनयममा रही गरुुको 
आदेश, चशक्षा, सनदेशन बमोचजम धासमनक चशक्षा चशक्षण, तालीम, प्रिार–प्रसार, प्रििन 
आदद कायनमा लाग्ने गरी थिापना भएको पविर धासमनक थिल सम्झन ु पछन र सो 
श्दले मठसुँग सम्बचन्धत धासमनकथिल तिा धासमनक चशक्षा चशक्षण गने एिं तालीम 
ददने थिानलाई समेत जनाउुँछ । 

(ध) “मठाधीश” भन्नाले महन्त िा ्न्य कुनै पद नामबाि आध्याचत्मक प्रमखुको ूकपमा 
मठको सञ्चालन तिा व्यिथिापन गने व्यचक्त सम्झन ुपछन । 

(न) “मन्रालय” भन्नाले गठुी सम्बन्धी विषय हेने नेपाल सरकारको मन्रालय सम्झन ु 
पछन ।  

(प) “राजगठुी” भन्नाले गठुी संथिान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हनु ु ्चघ सरकारी गठुीको 
लगतमा दतान भएको िा दतान गराउन ुपने गरी सञ्चालन र बन्दोबथत भएको ्मानती 
गठुी तिा छुि गठुी सम्झन ुपछन र सो श्दले गठुी संथिान ऐन, २०३३ बमोचजम 
गठुी संथिानले हक दावयत्िमा सलई सञ्चालन र बन्दोबथत गदै आएको गठुीलाई 
समेत जनाउुँछ । 

(फ)   “विद्वत सभा” भन्नाले दफा 1४ बमोचजम गठन हनुे विद्धत सभा सम्झन ुपछन ।  

(ब) “ससमसत” भन्नाले प्रासधकरणको दफा ६ बमोचजमको सञ्चालक ससमसत सम्झन ुपछन । 

(भ) “सािनजसनक गठुी” भन्नाले सािनजसनक थिलमा थिापना भई सञ्चालन र बन्दोिथत 
भएको गठुी, सनजी जग्गामा सनमानण भए तापसन राज्यको तफन बाि गठुीको ूकपमा 
जग्गा राखी सोको आयथताबाि सञ्चासलत गठुी, गरुु िेला परम्परामा सञ्चासलत गठुी 
िा धासमनक कायन, दईु िा दईुभन्दा बढी व्यचक्तहूकको दान, िन्दा, सहयोगबाि सनमानण, 

पनुसननमानण, चजणोद्धार भएका धासमनकथिल िा गठुी सम्झन ुपछन र सो श्दले खण्ड 
(ढ) बमोचजमको सनजी गठुी बाहेकका ्न्य सबै प्रकारका सनजी गठुी तिा 
धासमनकथिललाई समेत जनाउुँछ । 
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पररच्छेद–२ 

रावष्ट्रय गठुी प्रासधकरण  

३. प्रासधकरणको थिापना : (१) गठुीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यिथिापन र प्रशासन गननको लासग 
एक रावष्ट्रय गठुी प्रासधकरणको थिापना गररएको छ । 

(२) प्रासधकरणको प्रधान कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्रासधकरण मातहत रहन े
गरी तोवकए बमोचजमका कायानलय रहनेछन ्। 

(३) प्रासधकरणले तोवकए बमोचजम िल ्िल सम्पचि प्राप्त गनन, भोग गनन, कुनै प्रकारले हक 
हथतान्तरण गनन तिा आिश्यकता ्नसुार व्यिथिापन गनन सक्नेछ । 

(४) प्रासधकरण ्विचच्छन्न उिरासधकारिाला एक थिशाससत र सङ्गदठत संथिा हनुेछ र 
यसको आफ्नो एउिा छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

(५) प्रासधकरणले आफ्नो नामबाि नासलस गनन सक्नछे र त्यस उपर समेत सोही नामबाि 
नासलस लाग्न सक्नछे । 

४. प्रासधकरणको काम, कतनव्य र ्सधकार : यस ऐनमा ्न्यर उचल्लचखत काम, कतनव्य र ्सधकारका 
्सतररक्त प्रासधकरणको काम, कतनव्य र ्सधकार देहाय बमोचजम हनुेछ :- 

(क) राजगठुी उपर प्रासधकरणको हक दावयत्ि राखी सो को सञ्चालन गने 
गराउने, 

(ख) सािनजसनक गठुी व्यिचथित ूकपमा सञ्चालन गने गराउन,े 

(ग) धासमनकथिलको धासमनक तिा सांथकृसतक पूजा, पिन, जारा, यारा आदद कायन 
दानपर, सलखत, परम्परा बमोचजम सञ्चालन गने गराउन,े 

(घ) राजगठुी र सािनजसनक गठुीको सम्पचि िा त्यसबाि प्राप्त आम्दानीिाि 
धासमनक, शैचक्षक, सामाचजक, सांथकृसतक िा परोपकारी कायनमा लगाउन,े 

(ङ) ्नदुान, दान, दातव्य, िल ्िल सम्पचि प्राप्त गने, 

(ि) सनजी गठुीलाई सािनजसनक गठुीमा पररणत गरी यस ऐन बमोचजम सञ्चालन 
गने गराउन,े 

(छ) प्रािीन गरगहना, धासमनक, सांथकृसतक िथतहुूकको लगत राखी संरक्षण गने 
गराउने, 

(ज) धासमनक तिा सांथकृसतक पयनिनको माध्यमबाि धासमनकथिलको आसिनक 
विकास गने, 

 (झ) राजगठुी र सािनजसनक गठुी जग्गाको संरक्षण   तिा व्यिथिापन गने, 
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(ञ) प्रासधकरणको तफन बाि कानूनी कारबाही िलाउने िा प्रासधकरण उपर िलेको 
कानूनी कारबाहीको प्रसतरक्षा गने र ्दालतबाि भएका फैसला िा आदेश 
बमोचजम काम कारबाही गने, 

(ि) गठुीको आम्दानीबाि गठुी िलाउन,े खिन गने,  

(ठ) यो ऐन र प्रिसलत कानून बमोचजम धासमनकथिलको व्यिथिापन गदान 
धासमनकथिलको वहत हनुे ्न्य काम गने गराउने । 

५. प्रासधकरणले गनन नहनुे कायन : प्रासधकरणले देहायको कुनै कायन गनन हुुँदैन :- 

(क) यस ऐनमा व्यिथिा भएकोमा बाहेक गठुी जग्गामा गठुीको थिासमत्ि छाडीददन, 
(ख) नेपाल सरकारको नीसत विपरीत गठुी ऐलानी जग्गालाई गठुी रैतान नम्बरी 

जग्गा िा गठुी ्धीनथि जग्गामा दतान गनन, 
(ग) धासमनकथिल र गठुीको धासमनक कायनमा बाधा पने िा प्रासधकरणलाई नोक्सान 

हनुे कुनै कायन गनन । 

६. सञ्चालक ससमसतको गठन : (१) प्रासधकरणको काम कारबाहीको रेखदेख, समन्िय, सनयन्रण, सनदेशन 
र व्यिथिापनको लासग प्रासधकरणमा देहाय बमोचजमको एक सञ्चालक ससमसत रहनेछ :- 

(क) नेपाल सरकारले सनयकु्त गरेको एक जना व्यचक्त  –्ध्यक्ष 

(ख) सहसचिि, कानून, न्याय तिा संसदीय मासमला 
मन्रालय  

 

–सदथय 

(ग)  सहसचिि, गहृ मन्रालय  –सदथय 

(घ) सहसचिि, मन्रालय   

–सदथय 

(ङ) सहसचिि, संथकृसत, पयनिन तिा नागररक उड्डयन 
मन्रालय  

 

–सदथय 

(ि) धासमनक, सांथकृसतक र सम्पदा संरक्षण के्षरमा 
विज्ञता हाससल गरेका व्यचक्तहूक मध्ये प्रत्येक 
विधाबाि नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका एक 
जना मवहला सवहत तीनजना  

 
 
 
 

–सदथय 

(छ) प्रमखु कायनकारी ्सधकृत  –सदथय सचिि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ि) बमोचजमका ्ध्यक्ष र सदथयको पदािसध िार 
िषनको हनुछे। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन उपदफा (१) को खण्ड (क) िा  

(ि) बमोचजमका ्ध्यक्ष िा सदथयको कायन सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, खराब आिरण भएमा िा 
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सनजले इमान्दारीपूिनक आफ्नो कतनव्य पालना नगरेमा नेपाल सरकारले सनजलाई जनुसकैु बखत 

पदबाि हिाउन सक्नेछ । 

तर त्यसरी हिाउन ु्चघ सनजलाई सफाई पेश गने मनाससि मौका उपल्ध गराउन ुपनेछ । 

 (४) उपदफा (१) को खण्ड (क) िा (ि) बमोचजम ससमसतको ्ध्यक्ष र सदथय हनु देहाय 
बमोचजमको योग्यता पगेुको हनु ुपनेछ :- 

(क)  नेपाली नागररक 

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाि कुनै विषयमा कम्तीमा थनातक उपासध 
हाससल गरी सम्बचन्धत क्षरेमा कम्तीमा पन्र िषन काम गरी ख्यासत प्राप्त 
गरेको, 

(ग)  ्सल िालिलन भएको, 
(घ) सनातन धमन परम्पराप्रसत आथिा र विश्वास भएको,  
(ङ)  कम्तीमा िालीस िषन उमेर पूरा भएको । 

७. सदथयको ्योग्यता : देहायको  कुनै व्यचक्त ससमसतको ्ध्यक्ष र सदथय हनु ्योग्य मासननेछ :- 

(क) दामासाहीमा परेको,   
(ख) मानससक ूकपमा ्थिथि रहेको, 
(ग) धासमनकथिलसुँगको ठेक्कापट्टामा संलग्न िा धासमनकथिललाई बझुाउन ु पने 

रकम बझुाउन बाुँकी रहेको, 
(घ) भ्र्ट ािार, जबरजथती करणी, मानि बेिसबखन तिा ओसारपसार, लागू औषध 

सबक्री वितरण तिा सनकासी िा पैठारी, सम्पचि शदु्धीकरण, राहदानी 
दूुकपयोग, ्पहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गदठत ्पराध िा नैसतक पतन देचखन े
्न्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई िा कुनै कसूरमा जन्म कैद िा बीस 
िषन िा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यथतो फैसला ्चन्तम भएको, 

(ङ)  धासमनकथिलको वहत विपरीत काम गरेको, 
(ि) सनातन धमन परम्परामा नरहेको । 

८. ्ध्यक्ष िा सदथयको पद ररक्त हनुे ्िथिा : देहायको कुनै ्िथिामा  ससमसतको ्ध्यक्ष िा 
सदथयको पद ररक्त भएको मासननेछ  :- 

(क) दफा 7 मा उचल्लचखत कुनै ्योग्यता भएमा,  
(ख) सनजले  राजीनामा ददएमा, 
(ग)  सनजको पदािसध समाप्त भएमा,  
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(घ) सबना सूिना िा मनाससि कारण सबना ससमसतको बैठकमा लगातार तीन 
पिकसम्म ्नपुचथित भएमा,  

(ङ) दफा 6 को उपदफा (3) बमोचजम नेपाल सरकारले हिाएमा, 
(ि) सनजको मतृ्य ुभएमा । 

९. ससमसतको काम, कतनव्य र ्सधकार : ससमसतको काम, कतनव्य र ्सधकार देहाय बमोचजम हनुेछ :- 

(क) गठुी सम्बन्धी नीसत, कायनक्रम तिा बजेि थिीकृत गने,   

(ख) प्रासधकरण िा गठुीको लासग कुनै ्नदुान, दान दातव्य, िल ्िल सम्पचि 
प्राप्त गने, 

(ग) प्रासधकरणको काम कारबाहीको रेखदेख, सनयन्रण, व्यिथिापन गने, 

(घ) विद्वत सभाले ददएको राय, सल्लाह, सझुाि कायानन्ियन गने, गराउन,े 

(ङ) लेखा परीक्षण प्रसतिेदन उपर छलफल गरी बेरुज ुफछयौि तिा सम्परीक्षण 
गने गराउन,े   

(ि) यस ऐन बमोचजम सनजी गठुीलाई सािनजसनक गठुीमा पररणत गरी सञ्चालन 
गने, गराउने, 

(छ)  धमन र संथकृसत सम्बन्धी नीसतमा राय परामशन ददन,े 

(ज) धासमनक तिा सांथकृसतक पयनिन प्रिद्धनन गनन सम्िद्ध सनकायसुँग समन्िय र 
सहकायन गने, 

(झ) थिीकृत नीसत तिा कायनक्रम कायानन्ियन गने, गराउने र ्नगुमन गने, 

(ञ) गठुीको आम्दानी सम्बचन्धत गठुीको कायनमा खिन गने, गराउन,े 

(ि) राजगठुी र सािनजसनक गठुीको पूजा पद्धसत (ददिम) तिा खिनको दरबन्दी 
थिीकृत गने, 

(ठ)  राजगठुी र सािनजसनक गठुीको बन्दोबथत िा सञ्चालन गने, 

(ड)  यस ऐन ्न्तगनत प्रासधकरणलाई भएको ्सधकारको प्रयोग गने, 

(ढ) तोवकए बमोचजमका ्न्य काम गने । 

१०. ससमसतको बैठक र सनणनय : (१) ससमसतको बैठक आिश्यकता ्नसुार बथनछे । 

(२) ससमसतको बैठक ्ध्यक्षले तोकेको समसत, समय र थिानमा बथनेछ । 

(३) ससमसतको कूल सदथय सङ्खख्याको पिास प्रसतशतभन्दा बढी सदथयहूक उपचथित भएमा 
ससमसतको बैठकको लासग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मासननेछ । 

(४) ससमसतको बैठकको ्ध्यक्षता ससमसतको ्ध्यक्षले गनेछ र सनजको ्नपुचथिसतमा 
बैठकमा उपचथित सदथयहूकले आफूहूकमध्येबाि छानेको सदथयले बैठकको ्ध्यक्षता गनेछ । 
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(५) ससमसतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको ्ध्यक्षता 
गने व्यचक्तले सनणानयक मत ददनेछ । 

(६) ससमसतले आिश्यकता ्नसुार सम्बचन्धत विशषेज्ञ िा पदासधकारीलाई ससमसतको बैठकमा 
आमन्रण गनन सक्नेछ । 

(७) ससमसतको बैठक सम्बन्धी ्न्य कायनविसध ससमसत आफैले सनधानरण गरे बमोचजम   
हनुेछ । 

११. प्रमखु कायनकारी ्सधकृत : (१) नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाि कुनै विषयमा 
कम्तीमा  थनातक उपासध हाससल गरेको र व्यिथिापनको के्षरमा कम्तीमा दश िषनको ्नभुि भएको 
नेपाली नागररक मध्येबाि एक जनालाई प्रासधकरणको प्रमखु कायनकारी ्सधकृतको पदमा सनयकु्त 
गनेछ । 

(२) प्रमखु कायनकारी ्सधकृतको पदािसध पाुँि िषनको हनुेछ र सनजलाई एक पिकको लासग 
पनुः सनयकु्त गनन सवकनेछ । 

१२. प्रमखु कायनकारी ्सधकृतको काम, कतनव्य र ्सधकार : यस ऐनमा ्न्यर उचल्लचखत काम, कतनव्य 
र ्सधकारको ्सतररक्त प्रमखु कायनकारी ्सधकृतको काम, कतनव्य र ्सधकार देहाय बमोचजम  
हनुेछ :- 

(क)  दानपर, चशलापर, सलखत, परम्परा बमोचजमको धासमनक पिन, पूजा, धमनलोप 
नहनुे गरी सञ्चालन गने, गराउन,े 

(ख)  गठुी सम्बन्धी नीसत, कायनक्रम तिा बजेि तयार गरी थिीकृसतको लासग 
ससमसत समक्ष पेश गने, 

(ग)  राजगठुी र सािनजसनक गठुीको िल ्िल सम्पचिबाि प्राप्त हनु ेआम्दानी 
धासमनक, शैचक्षक, सामाचजक, सांथकृसतक िा परोपकारी कायनमा लगाउन,े 

(घ)  राजगठुी र सािनजसनक गठुीको आम्दानीबाि फजलु खिन घिाउन,े िहुािि 
रोक्ने, खिन व्यिथिापन गने र आिश्यकता ्नसुार कमनिारीको दरबन्दी 
प्रथताि तयार गरी ससमसत समक्ष पेश गने, 

(ङ)  गठुीको लगत, सलखत, प्रािीन गरगहना, धासमनक, सांथकृसतक िथतहुूकको 
्सभलेख राख्न,े  

(ि)  ससमसतले तोकेका कायन गने, र 

(छ) तोवकए बमोचजमका ्न्य काम गने । 

१३. कमनिारी दरबन्दी तिा सङ्गठन संरिना : (१) ससमसतले प्रासधकरणमा िावहने कमनिारी दरबन्दी तिा 
सङ्गठन संरिनाको सनधानरण गनुन पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम कमनिारी दरबन्दी तिा सङ्गठन संरिना सनधानरण गदान नेपाल 
सरकार, ्िन मन्रालयको सहमसत सलन ुपनेछ । 

 (३) प्रासधकरणमा रहने कमनिारीको सेिा, शतन तिा ससुबधा सबसनयममा तोवकए बमोचजम 
हनुेछ । 

   

पररच्छेद–३ 

विद्वत सभा 
१४. विद्वत सभाको गठन : (१) धमन, संथकृसत र परम्परा सम्बन्धी विषयमा ससमसतलाई राय, सल्लाह, सझुाि 

तिा मठ सञ्चालन विषयमा परामशन समेत ददन प्रासधकरणमा देहाय बमोचजमको एक विद्वत सभाको 
गठन हनुेछ :- 

(क) धासमनक, सांथकृसतक के्षरमा कम्तीमा पन्र िषनको 
्नभुि भएको ख्यासत प्राप्त विद्वान, सनातन धमनप्रसत 
आथिा एिं विश्वास भई धासमनकथिल तिा मचन्दर 
प्रणालीको उत्िान र विकासमा प्रसतिद्ध नेपाली 
नागररकहूक मध्येबाि नेपाल सरकारबाि मनोनीत 
एक जना 

 
 

 
 

- सभापसत 

(ख) ्ध्यक्ष – सदथय 

(ग) उपकुलपसत, नेपाल संथकृत विश्वविद्यालय – सदथय 

(घ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका नेपाली, इसतहास, 

संथकृसत र परुातत्त्ि केन्रीय विभागका विभागीय 
प्रमखुहूकमध्येबाि  प्रासधकरणबाि मनोनीत एक 
जना           – सदथय 

(ङ) कम्तीमा थनातक उपासध हाससल गरेको र सनातन 
धमनप्रसत आथिािान, धासमनकथिल प्रणालीको उत्िान 
र विकासको क्षेरमा कम्तीमा पन्र िषनको ्नभुि 
भएको नेपाली नागररकहूकमध्येबाि प्रत्येक 
प्रदेशबाि कम्तीमा एकजना मवहला सवहत िार 
जनाको दरले प्रतसनसधत्ि हनुे गरी नेपाल 
सरकारबाि मनोनीत ्ठ्ठाइस जना   

 
 

 
 
 
 
 

– सदथय 

(ि) प्रमखु कायनकारी ्सधकृत                                                     – सदथय सचिि 

(2) उपदफा (१) को खण्ड (क)  र (ङ) बमोचजम मनोनीत सदथयको पदािसध पाुँि िषनको   
हनुेछ । 
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(3) उपदफा (१) को खण्ड (क) िा ( ङ)  बमोचजम मनोनीत सभापसत िा सदथयको कायन 
सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा ससमसतको ससफाररसमा नेपाल सरकारले सनजलाई जनुसकैु बखत 
हिाउन सक्नेछ । 

तर, त्यसरी हिाउन ु्चघ सनजलाई सफाई पेश गने मनाससि मौका ददन ुपनेछ । 

१५. विद्वत सभाको काम र कतनव्य : (१) देहाय बमोचजमका विषयमा ससमसतलाई राय, सल्लाह ददन ुविद्वत 
सभाको कतनव्य हनुेछ :- 

(क) गठुी सम्बन्धी प्रािीन रीसतचथिसत, 

(ख)  धमन र संथकृसत सम्बन्धी नीसत, 

(ग)  धासमनक एिं सांथकृसतक विसध, परम्परा, 
(घ)  मठाधीशको सनयचुक्त, ्िकाश, आिरण र मठ सञ्चालन, र 

(ङ)  ससमसतले आिश्यक ठानेका ्न्य विषय । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम राय, सल्लाह ददने प्रयोजनका लासग विद्वत सभाले आिश्यकता 
्नसुार सम्बचन्धत विषय विशेषज्ञ रहेको उपससमसत गठन गनन सक्नेछ । 

(३) विद्वत सभाको ्न्य काम र कतनव्य तोवकए बमोचजम हनुेछ । 

१६. विद्वत सभाको बैठक र सनणनय : (१) विद्वत सभाको बैठक आिश्यकता ्नसुार बथनेछ । 

(२) विद्वत सभाको बैठक कम्तीमा िषनको एक पिक सभाको सभापसतले तोकेको समसत, समय 
र थिानमा बथनेछ । 

(३) विद्वत सभाको कूल सदथय सङ्खख्याको पिास प्रसतशत भन्दा बढी सदथयहूक उपचथित 
भएमा सभाको बैठकको लासग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मासननेछ । 

(४) विद्वत सभाको बैठकको ्ध्यक्षता सभाको सभापसतले गनेछ र सनजको ्नपुचथिसतमा 
बैठकमा उपचथित सदथयहूकले आफूहूकमध्येबाि छानेको जेष्ठ सदथयले ्ध्यक्षता गनेछ । 

(५) विद्वत सभाको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुछे र मत बराबर भएमा बैठकको 
्ध्यक्षता गने व्यचक्तले सनणानयक मत ददनेछ । 

(६) विद्वत सभाको सनणनय सभाको ्ध्यक्षता गने व्यचक्त र सदथय–सचििले प्रमाचणत   
गनेछन ्। 

(७) विद्वत सभाले सम्बचन्धत विशेषज्ञ िा पदासधकारीलाई सभाको बैठकमा आमन्रण गनन    
सक्नेछ । 

(८) विद्वत सभाको बैठक सम्बन्धी ्न्य कायनविसध सभा आफैले सनधानरण गरे बमोचजम  
हनुेछ । 
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(९) विद्वत सभाको सभापसत तिा सदथयले सभाको बैठकमा भाग सलए िापत ससमसतले तोके 
बमोचजमको बैठक भिा पाउने छन ्। 

पररच्छेद–४ 

प्रासधकरणको कोष तिा लेखा परीक्षण 

१७. कोष : (१) प्रासधकरणको आफ्नो एउिा छुटै्ट कोष हनुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा देहाय बमोचजमका रकम रहनेछन ्:- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तिा थिानीय तहबाि प्राप्त रकम, 

(ख) गठुीको घर जग्गाबाि प्राप्त िहाल, ठेक्का रकम, कूत, गठुीपोत, घरकर िा 
्न्य रकम, 

(ग) गठुी रकमको लगानीबाि प्राप्त व्याज र मनुाफा, 
(घ) गठुी जग्गाको सलखत पाररत गदान प्राप्त हनुे दथतरु, 

(ङ) प्रासधकरणलाई  प्राप्त हनु े्न्य कुनै रकम । 

(३) प्रासधकरणलाई प्राप्त हनुे सबै गठुी रकम प्रासधकरणको नाममा ससमसतले तोकेको बैङ्क 
तिा वििीय संथिा सम्बन्धी कानून बमोचजम ईजाजत प्राप्त ‘क’ िगनको बाचणज्य बैङ्कमा खाता खोली 
राख्न ुपनेछ । 

(४) प्रासधकरणको तफन बाि गनुनपने खिन कोषबाि बेहोररनेछ । 

१८. ्क्षय कोषको थिापना : (१) राजगठुी र सािनजसनक गठुीको सञ्चालन तिा व्यिथिापनको लासग 
प्रासधकरणको नाममा एक ्क्षय कोष थिापना गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा देहाय बमोचजमका रकम रहनेछ :- 

(क) गठुी ्धीनथि जग्गा गठुी रैतान नम्बरी जग्गामा पररणत हुुँदा प्राप्त हनुे 
रकम, 

(ख) गठुी तैनािी जग्गा सबवक्रबाि प्राप्त रकम, 

(ग) ्सधग्रहण भएका गठुी जग्गाको प्राप्त मआु्जा िा क्षसतपूसतनको रकम, 

(घ) गठुी सम्बन्धी कुनै कायन गने प्रयोजनको लासग कसैले ्क्षय कोष थिापना 
गननको लासग ददएको रकम, 

(ङ) ्क्षय कोषको रकम लगानीिाि प्राप्त हनु आएको व्याज िा मनुाफाको 
पच्िीस प्रसतशत रकम । 

(३) ्क्षय कोषको रकम ससमसतले तोकेको बैङ्क तिा वििीय संथिा सम्बन्धी कानून 
बमोचजम ईजाजत प्राप्त  ‘क’  िगनको कुनै िाचणज्य बैङ्कमा मदु्दती खाता खोली जम्मा गररनेछ ।  
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(४) ्क्षय कोषको रकम प्रासधकरणले नेपाल सरकारको थिीकृसत सलई आयमूलक कायनमा 
लगानी गनन सक्नेछ । 

(५) प्रासधकरणले उपदफा (४) बमोचजम गरेको लगानीबाि प्राप्त हनुे व्याज िा मनुाफाको 
रकम मध्ये पच्िीस प्रसतशत रकम ्क्षय कोषमा जम्मा गरी बाुँकी तोवकएको कायनमा खिन गनन 
सक्नेछ । 

(६) ्क्षय कोषमा जम्मा भएको रकम प्रासधकरणले  प्रत्येक धासमनकथिलको नाममा छुट्टाछुटै्ट 
वहसाब राख्न ुपनेछ।  

  

 

पररच्छेद– ५ 

प्रदेश गठुी व्यिथिापन 

१९. प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत : (१) यस ऐनको ्धीनमा रही प्रदेशसभर रहेका गठुी,  गठुी सम्पचि 
तिा धासमनकथिलको रेखदेख, संरक्षण, व्यिथिापन र समन्िय गनन प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कानून 
बमोचजम प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत गठन हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतमा रहने सदथयहूकको योग्यता, 
्योग्यता तिा पदमा नरहने ्िथिा लगायतका ्न्य विषय यस ऐनको प्रसतकूल नहनुे गरी प्रदेश 
कानूनमा व्यिथिा भए बमोचजम हनुेछ। 

२०. प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको काम, कतनव्य र ्सधकार : यस ऐनमा ्न्यर उचल्लचखत काम, 
कतनव्य र ्सधकारको ्सतररक्त प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको काम, कतनव्य र ्सधकार देहाय 
बमोचजम हनुेछ :- 

(क) िावषनक नीसत, कायनक्रम तिा बजेि बनाई पाररत गने,   

(ख) प्रदेशसभरका गठुी तिा धासमनकथिलको काम कारबाहीको रेखदेख, सनयन्रण 
र व्यिथिापन गने, 

(ग)  दानपर, सलखत, परम्परा बमोचजम धासमनकथिलको सनत्य–पूजा, पिन, धासमनक, 

सांथकृसतक जारा, यारा आदद सञ्चालन गने, 

(घ) थिीकृत नीसत तिा कायनक्रम कायानन्ियन र ्नगुमन गने, 

(ङ) धासमनकथिलको लासग कुनै ्नदुान, दान दातव्य, िल ्िल सम्पचि प्राप्त 
गने,  

(ि) कुनै गठुीको काममा सोही गठुीको आम्दानीबाि खिन गने गराउन,े 

(छ) राजगठुी र सािनजसनक गठुीको पूजा पद्धसत (ददिम) तिा खिनको दरबन्दी 
थिीकृत गने, 
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(ज) प्रािीन गरगहना, धासमनक, सांथकृसतक िथतहुूकको लगत राख्न,े  

(झ) धासमनक तिा सांथकृसतक पयनिन प्रबद्धननका कायन गने, 

(ञ) गठुीको आयस्रोत बढाउन आयमूलक कायन गने, 

(ि) गठुीको जग्गा संरक्षण तिा व्यिथिापन गने, 

(ठ) तोवकए बमोचजमका ्न्य काम गने । 

२१. प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको सचििालय : (१) प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको सचििालय भसूम 
व्यिथिा सम्बन्धी विषय हेने प्रदेश सरकारको मन्रालयमा रहनेछ ।  

(२) प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको कायन सम्पादनको लासग आिश्यक पने कमनिारी प्रदेश 
सरकारले उपल्ध गराउनछे ।  

 

 

पररच्छेद–६ 

गठुी तिा धासमनकथिलको थिापना, सञ्चालन र व्यिथिापन 

२२. गठुी िा धासमनकथिलको थिापना तिा सनमानण गनन थिीकृसत सलन ुपने : (१) प्रिसलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेचखएको भएतापसन यो ऐन प्रारम्भ भएपसछ सािनजसनक िा सनजी गठुी थिापना गनन िा 
धासमनकथिल सनमानण गनन िाहने नेपाली नागररकले प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको थिीकृसत सलन ु
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम सनजी िा सािनजसनक कुन प्रकारको गठुी थिापना िा 
धासमनकथिल सनमानण गनन खोचजएको हो सोको व्यहोरा सवहत उपदफा (३) तिा तोवकए बमोचजमको 
्न्य वििरण संलग्न गरी प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत समक्ष सनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) सरकारी जग्गा, कुनै सङ्घ–संथिाको िा सनजी जग्गामा गठुी थिापना िा धासमनकथिल 
सनमानण गनन प्रथताि पेश गदान सम्बचन्धत जग्गाको जग्गाधनी दतान प्रमाणपूजान र जग्गाधनीको 
थिीकृसतपर, सो कायनमा लाग्ने खिन, खिन व्यहोररने स्रोतको प्रत्याभसूत, थिापना िा सनमानण पिात ्
्विचच्छन्न ूकपमा सञ्चालन गनन लाग्ने खिनको स्रोत समेत खलुाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोचजम सनिेदन प्राप्त भएमा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले तोवकए 
बमोचजम छानसबन गदान थिीकृसत प्रदान गनन उपयकु्त देचखएमा तोवकए बमोचजमको म्यादसभर गठुी िा 
धासमनकथिल थिापना िा सनमानण गनन थिीकृसत प्रदान गरी सोको प्रमाणपर ददन सक्नछे ।  

(५) उपदफा (४) बमोचजम  ददएको प्रमाणपरमा उचल्लचखत समयािसधसभर गठुी थिापना िा 
धासमनकथिल सनमानण सम्पन्न गरी सोको वििरण सवहत सो को दतानको लासग सनिेदन ददन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोचजम तोवकएको समयािसधसभर गठुी थिापना िा धासमनकथिल सनमानण 
कायन सम्पन्न हनु नसकेमा सोको कारण खलुाई म्याद िपको लासग सनिेदन प्राप्त हनु आएमा र त्यथतो 
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कारण मनाससब देचखएमा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले तोवकए बमोचजम म्याद िप गनन    
सक्नेछ  । 

(७) उपदफा (५) िा (६) बमोचजम गठुी िा  धासमनकथिल दतानको लासग सनिेदन परेमा 
प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले तोवकएको दथतरु सलई तोवकएको शतनको ्धीनमा रही गठुी िा 
धासमनकथिल सञ्चालन गनन ्नमुसत ददन सक्नछे ।  

(८) गठुी िा धासमनकथिल सञ्चालन गनन ्नमुसत ददुँदाका बखत उपदफा (७) बमोचजम 
तोवकएका शतन उल्लङ्घन भएमा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले त्यथतो ्नमुसत जनुसकैु बखत 
खारेज गनन सक्नेछ । 

तर, ्नमुसत खारेज गनुन ्चघ सफाई पेश गने मनाससब मौका ददन ुपनेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोचजम ्नमुसत खारेज भएका गठुी िा धासमनकथिललाई प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले सािनजसनक सूिना प्रकाशन गरी तोवकए बमोचजम प्रसतथपधान गराई सञ्चालन गनन 
ददन सक्नेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोचजम गठुी िा धासमनकथिल सञ्चालन गननको लासग सूिना प्रकाचशत 
गदान सञ्चालन गनन कसैको प्रथताि नपरेमा िा प्रथताि उचित नदेचखएमा त्यथतो गठुी िा 
धासमनकथिलको सम्पचि सोही सम्प्रदायको नचजकको धासमनकथिललाई चजम्मा ददन िा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसत आफैले प्रयोग गनन सक्नछे । 

(११) उपदफा (१०) बमोचजम प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत आफैं ले त्यथतो सम्पचि प्रयोग 
गरेमा त्यसबाि प्राप्त हनु ेआयथता दफा ४१ बमोचजमको ्त्यािश्यकीय कोषमा जम्मा गनुन पनेछ । 

(१२) उपदफा (9) बमोचजम गठुी िा धासमनकथिल सञ्चालन गने व्यचक्तले त्यथतो गठुी 
थिापना िा धासमनकथिल सनमानणको उद्देश्यमा प्रसतकूल ्सर नपने गरी सञ्चालन गनुन  पनेछ । 

(१३) उपदफा (१२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन आम्दानी कम भएको गठुी िा 
धासमनकथिलको सञ्चालन गदान दफा २५ बमोचजमको लगतमा आिश्यक हेरफेर गरी सञ्चालन गनन 
बाधा परु् याएको मासनने छैन ।  

२३. गठुीको हक र दावयत्ि प्रासधकरणमा सने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ कायम रहेका छुि गठुी र 
सािनजसनक गठुी यो ऐन प्रारम्भ भएपसछ थितः राजगठुीमा पररणत हनुेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम राजगठुीमा पररणत हनुे छुि गठुी र सािनजसनक गठुीको िल 
्िल सम्पचि, जायजेिा, देि देिीको प्रसतमा आददमा भइरहेको गठुीयारको हक र दावयत्ि प्रासधकरणमा 
सनेछ। 

२४. गठुीयारको ्सधकार थितः समाप्त हनुे : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत कुनै समझदारी पर, 

सहमसत पर, दानपर, रुक्का, लालमोहर, खड्ग सनशाना, सनद, सिाल जथता जनुसकैु प्रकारका सलखत, ्ड्डा 
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्दालतबाि भएका फैसला, आदेश, समलापर, सनणनय िा ्न्य कुनै पसन सलखत िा परम्पराको आधारमा 
पाएको गठुीयारको धासमनकथिल उपरको सिै ्सधकार यो ऐन प्रारम्भ भए पसछ थितः समाप्त हनुछे र 
गठुीयारलाई ्सधकार प्रदान गने त्यथता सबै प्रकारका सलखत थितः सनचष्क्रय हनुेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमका धासमनकथिलको सञ्चालन र बन्दोिथत यस ऐन बमोचजम 
गररनेछ  ।  

२५. गठुीको लगत पेश गनुनपने : (१) राजगठुी र सािनजसनक गठुी सम्बद्घ गठुीयार, सञ्चालक िा 
धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले आम्दानी, खिन, धासमनकथिलको सनत्य पूजा, पिन पूजा, उत्सि, जारा, 
धासमनक यारा, धासमनक सम्प्रदाय, आगम आदद खलुाई उचल्लचखत कायनको पद्धसत िा  विसध (ददिम),  

प्रयोग हनुे सामग्री, लाग्ने खिन, खिन ्यहोररने स्रोत समेतको लगत उल्लेख गरी देहायको ्िसधसभर 
प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत समक्ष पेश गनुन पनेछ :- 

(क) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत ्न्य सनकायमा दतान गराई िा नगराई धासमनक 
तिा सांथकृसतक उद्देश्यले थिापना भई सञ्चालन गरी आएका गठुी र 
धासमनकथिलले यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले छ मवहनासभर, र 

(ख) यो ऐन प्रारम्भ भएपसछ थिापना हनुे धासमनकथिलले गठुी, धासमनकथिल 
थिापना भएको समसतले न्बे ददनसभर । 

(२)  उपदफा (१) बमोचजमको लगत तयार गदान धासमनकथिलको थिावपत मूल्य, मान्यता, 
प्रिा, प्रिलन, परम्परा, विसध विधान, कायनविसध, दानपर, चशलापर, लगत दरबन्दी तिा गठुी एिं 
धासमनकथिलको आसिनक क्षमताको आधारमा गनुन पनेछ र मठको हकमा मठाधीशको उिरासधकारी 
हनुे भए सो समेत खलुाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (1) बमोचजमको लगत तयार भएपसछ प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतमा पेश 
गनुन ्चघ सम्बसधत गठुी र धासमनकथिलले सिनसाधारणको जानकारीको लासग तोवकए बमोचजम 
प्रकाशन गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोचजमको म्यादसभर गठुीयार, सञ्चालक िा धासमनकथिल व्यिथिापन 
ससमसतले लगत ददन नसकेमा सोको मनाससब मावफकको कारण सवहत म्याद िप गरी पाउन सनिेदन 
ददन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोचजम सनिेदन पेश भएमा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले माग 
बमोचजमको कारण उपयकु्त लागेमा लगत पेश गने न्बे ददनको म्याद िप गनन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (१) बमोचजम लगत प्राप्त भएपसछ प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले त्यथतो 
वििरण पेश गने गठुीयार, सञ्चालक िा धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतको नाम समेत खलुाई तोवकए 
बमोचजम लगत प्रकाशन गनुन पनेछ । 
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(७) उपदफा (६) बमोचजम लगत प्रकाशन भएको समसतले पैंतीस ददनसभर सरोकारिाला िा 
्न्य व्यचक्तले सो लगतमा सधुार गनुनपने भए सोको आधार र कारण खलुाई सनिेदन ददन    
सक्नेछन ्। 

(८) उपदफा (७) बमोचजम पेश हनु आएका सनिेदन उपर प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले 
छानसबन गरी प्रकाचशत लगतमा सधुार गनुन पने भए गरी सम्बचन्धत गठुीयार, सञ्चालक िा 
धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतलाई प्राप्त लगत दतान भएको प्रमाणपर ददन ुपनेछ । 

(९) उपदफा (५) बमोचजमको म्यादसभर पसन लगत पेश नगरेमा प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसतले गठुीयार, सञ्चालक िा धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतद्वारा सञ्चासलत गठुी िा धासमनकथिल 
सािनजसनक गठुीको ूकपमा दतान गरी यस ऐन बमोचजम सञ्चालन र बन्दोबथत गनन, गराउन सक्नछे । 

(१०) उपदफा (९) बमोचजम कुनै गठुी िा धासमनकथिल सञ्चालन र बन्दोबथत गनन 
गराउनको लासग प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले सािनजसनक सूिना प्रकाचशत गरी प्रसतथपधानको 
आधारमा तोवकए बमोचजम सञ्चालन र बन्दोबथतको चजम्मा ददन सक्नेछ ।  

(११) उपदफा (९) र (१०) बमोचजम सञ्चालन र बन्दोबथत गनन चजम्मामा सलन े पक्षले 
त्यथता गठुी िा धासमनकथिलको सनत्य, पिन पूजा आददमा प्रसतकूल ्सर नपरु् याउने गरी सञ्चालन गनुन  
पनेछ । 

(१२) यस ऐन बमोचजम गठुी िा धासमनकथिलको गठुीयार, सञ्चालक िा धासमनकथिल 
व्यिथिापन ससमसतले गठुी दतान तिा निीकरण गदान तोवकए बमोचजम दथतरु बझुाउन ुपनेछ । 

(१३) उपदफा (९) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन मनाससब मावफकको कारण 
सवहत सम्बचन्धत गठुी िा धासमनकथिलको गठुीयार, सञ्चालक िा धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले 
उपदफा (१०) बमोचजम सूिना प्रकाशन हनु ु ्चघ लगतको वििरण ददन आएमा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले तोवकएको शलु्क सलई उपदफा (8) बमोचजम गठुी लगतमा दतान गरी प्रमाणपर 
ददन सक्नेछ र त्यथतो कायनमा लाग्ने खिन लगत ददनेबाि ्सलु उपर गनन सवकनेछ ।  

(१४) गठुी सञ्चालकको योग्यता, ्योग्यता, संख्या र शतन तोवकए बमोचजम हनुेछ र त्यथतो 
शतन विपररत हनुे गरी धासमनकथिल संिालन गरेमा एकलाख रुपैयासम्म जररिाना हनुेछ ।  

२६. धासमनकथिलको सम्पचि हनु े: (१) दाताले धासमनकथिल र धासमनकथिलको कामको लासग राचखददएका 
िा ददएका सम्पचि, धासमनकथिलमा िढाएका भेिी, गरगहना, सनु, िाुँदी लगायतका नगदी िा चजन्सी र 
धासमनकथिलमा कसैले ददएको दचक्षणा समेत धासमनकथिलको सम्पचि हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सम्पचिमा कसैले दािी गनन पाउने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोचजमको सम्पचि तोवकए बमोचजम धासमनकथिलको कोषमा आम्दानी 
बाुँसधनेछ । 
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२७. धासमनकथिलको िगीकरण : (१) प्रासधकरणले धासमनकथिलको सञ्चालन एिं व्यिथिापन गने 
प्रयोजनको लासग तोवकए बमोचजमको िावषनक कूल आय भएका धासमनकथिललाई देहाय बमोचजम 
िगीकृत गरी सूिी प्रकाशन गनुन पनेछ :- 

(क) “क” िगन, 
(ख)   “ख” िगन, 
(ग)  “ग” िगन, 
(घ)  “घ” िगन, 
(ङ)   “ङ” िगन, 
(ि)    “ि” िगन । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम िगीकरण भएका धासमनकथिलको लगातार तीन िषनसम्म 
मासिल्लो िगनको रकम बराबर आय प्राप्त हनु आएमा प्रासधकरणले त्यथता धासमनकथिललाई सो भन्दा 
मासिल्लो िगनको धासमनकथिलमा समािेश गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोचजमको धासमनकथिल िगीकरणको आधारहूक प्रासधकरणले प्रत्येक 
पाुँि िषनमा पनुरािलोकन गनन सक्नेछ । 

(४) यस ऐन बमोचजमको गठुी व्यिथिापन तिा ्न्य बन्दोबथती गदान “क” िगनका 
धासमनकथिलको हकमा प्रासधकरणले र ्न्य िगनका धासमनकथिलको हकमा सम्बचन्धत प्रदेशको गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले गनेछ । 

२८. धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत : (१) प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले आफू मातहत व्यिथिापन 
तिा बन्दोबथत गरेका एक िा एकभन्दा बढी धासमनकथिलको व्यिथिापन गनन तोवकए बमोचजम 
बढीमा एघार जना सदथय रहने गरी धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत गठन हनु नसकेमा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले तोवकए बमोचजम प्रसतथपधान गराई दफा २९ बमोचजमको योग्यता पूरा भएका 
कुनै व्यचक्तलाई कुनै धासमनकथिलको सञ्चालन र व्यिथिापनको चजम्मा ददन सक्नछे । 

२९. सदथयको योग्यता : धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतको सदथय हनु देहायको योग्यता पूरा भएको हनु ु
पनेछ :- 

(क) सनातन धमन परम्पराप्रसत आथिा र विश्वास भएको, 
(ख) धासमनकथिल रहेको के्षरमा राम्रो ख्यासत र ्सल िालिलन भएको,  
(ग) धासमनकथिलको थिापना, सनमानण, जीणोद्वार, पनुनसनमानण िा विकास तिा 

धासमनकथिलको पिन, पूजा, जारा जथता उत्सिमा उल्लेखनीय योगदान 
परु् याएको,  
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(घ) धासमनकथिलको पूजा, जारा, यारा, उत्सिमा  रुिी भएको । 

३०. सदथयको ्योग्यता : देहायका व्यचक्त धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतको सदथय हनु ्योग्य   
हनुेछ :- 

(क) दामासाहीमा परेको,   
(ख)  मानससक ूकपमा ्थिथि रहेको,  
(ग) धासमनकथिलसुँगको ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको िा धासमनकथिललाई बझुाउन ु

पने रकम बझुाउन बाुँकी भएको, 
(घ) भ्र्ट ािार, जबरजथती करणी, मानि बेिसबखन तिा ओसारपसार, लागू औषध 

सबक्री वितरण तिा सनकासी िा पैठारी, सम्पचि शदु्धीकरण, राहदानी 
दूुकपयोग, ्पहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गदठत ्पराध िा नैसतक पतन देचखन े
्न्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई िा कुनै कसूरमा जन्म कैद िा बीस 
िषन िा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यथतो फैसला ्चन्तम भएको,  

(ङ)  धासमनकथिलको वहत विपरीत काम गरेको, 
(ि) धासमनकथिलको कमनिारी, कामदार िा धासमनकथिलबाि कुनै पाररश्रसमक िा 

सेिा पाइरहेको, 
(छ) मादक पदािन िा लाग ुपदािनको दवु्यनसनी भएको, 
(ज)  तीस िषन उमेर पूरा नभएको, 
(झ)  सनातन धमन परम्परामा नरहेको,  
(ञ) गैर नेपाली नागररक । 

३१. धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतको काम र कतनव्य :  धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतको काम र 
कतनव्य देहाय बमोचजम हनुेछ :- 

(क) ्सधकार प्राप्त व्यचक्तले मागेको धासमनकथिलको ्सभलेख, लेखा, आय–व्यय, 

सम्पचि, चजम्मेिारी, दावयत्ि, कोष आदद पेश गने , 

(ख) ्सधकार प्राप्त व्यचक्तले धासमनकथिल िा त्यसको िल ्िल सम्पचि, कोष, 

लेखा, आय–व्यय, सम्पचि, दावयत्ि लगायतका विषयमा सनरीक्षण गनन िाहेमा 
सनजलाई आिश्यक सहयोग गने,  

(ग) यस ऐनमा व्यिथिा भए बमोचजम  प्रासधकरण  िा ्सधकार प्राप्त ्सधकारी 
िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले ददएको आदेश िा सनदेशन पालना गने,  

(घ) धासमनकथिल प्रसतको आथिा, विश्वास तिा समाजमा नैसतक आिरण कायम 
राख्न भक्तजनको आिसधक भेला, भजन, कीतनन तिा धासमनक प्रििन गने, 
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सम्बचन्धत धासमनक सम्प्रदायको सनसमि उपयकु्त कायनक्रम सञ्चालन तिा 
धासमनकथिलको प्रिार प्रसार गने,  

(ङ) धासमनकथिलको व्यिथिापन, लगत दरबन्दी बमोचजम काम र धासमनकथिलको 
प्रशासन गने,  

(ि) यस ऐन बमोचजम धासमनकथिलको सिोिम वहतलाई ध्यानमा राखी 
धासमनकथिलको सम्पचिको सदपुयोग गने, गराउन,े 

(छ) प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको थिीकृसत सलई पूजा आददमा सेिा शलु्क 
सनधानरण गने, 

(ज) बली ददने तिा नररिल आदद फुिाउने थिान तोक्न,े 

(झ) धासमनकथिल पररसरमा छायाुँङ्कन िा ्न्य वक्रयाकलाप गनन िा 
धासमनकथिलको नाममा कम्पनी, फमन िा उद्योग खोल्न िाहनलेे 
धासमनकथिललाई ददन ुपने शलु्क तोक्न,े 

(ञ) धासमनकथिल प्रसतको आथिा, विश्वास र भािनाको प्रसतकूल हनुे कायन गने 
कम्पनी, फमन िा उद्योगले धासमनकथिलको नाम प्रयोग गनन नपाउन े गरी 
रोक्ने, 

(ि) धासमनकथिलको थिीकृसत नसलई त्यथतो धासमनकथिलको नाम प्रयोग गरी 
आफ्नो कम्पनी, फमन िा उद्योगको नाम राख्नलेाई पिकै वपच्छे पच्िीस हजार 
रुपैयाुँसम्म जररिाना गनन र सो रकम त्यथता कम्पनी, फमन िा उद्योग िा 
थिासमत्ििालाको सम्पचि रोक्का राखी सरकारी बाुँकी सरह ्सलु उपर गने,  

(ठ)  धासमनकथिलको वहत हनुे ्न्य कायन गने ।  

३२. रोक लगाउन सक्ने : (१) धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले धासमनकथिल पररसरसभर िा 
धासमनकथिलदेचख तोवकएको के्षरसम्म देहायका कायन गनन रोक लगाउन सक्नछे :- 

(क) मददरा िा ्न्य लाग ुपदािन, िरुोि, सबडी, खैनी, गटु्खा लगायतका सूतीजन्य 
पदािन सबक्री वितरण, सञ्चय तिा ओसारपसार तिा उपभोग, 

(ख)  मददरा तिा लाग ुऔषध उत्पादन गनन, 
(ग) लाग ुऔषध बनाउन ेिा प्रयोग हनुे िनथपसतको खेती, 
(घ) मददरा, लाग ुऔषधको खररद, सबक्री–वितरण िा प्रयोग, 

(ङ) माछा, मास ुिा माछा–मासजुन्य खाद्य पदािनको सबक्री–वितरण, सञ्चय, तयारी र 
उपयोग, र 

(ि) जिुा, तास, चिठ्ठा आदद बाजीजन्य खेल खेल्न।  



 

38 

 

(२) उपदफा (१) विपरीत कायन गने व्यचक्तलाई प्रिसलत कानून बमोचजम कारिाही हनुेछ ।  

३३. पजुारी तिा कामदारको सनयचुक्त : (१) धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले धासमनकथिलको पजुारी 
तिा धासमनक कृत्य गने कामदार सनयचुक्त गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम पजुारी तिा धासमनक कृत्य गने कामदार सनयचुक्त गदान 
धासमनकथिलको आगममा आधाररत भएर गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम सनयचुक्त गदान  धासमनकथिलको आगम, परम्परा र प्रिाको बारेमा 
ज्ञान भएको व्यचक्तलाई प्रािसमकता ददन ुपनेछ ।  

(४) धासमनकथिलको पजुारी हनु सामान्यतयाः देहाय बमोचजमको योग्यता पूरा भएको हनु ु  
पनेछ :- 

(क) धासमनकथिलको आगम ्नसुार पूजा आददका मन्र र श्लोकपाठ गनन सक्न,े 

(ख) ्सल िररर र आिरण भएको, 
(ग)  सप्तव्यसनबाि मकु्त, 

(घ)  सरुिा रोगले ग्रथत नभएको। 

(५) उपदफा (१) बमोचजम सनयकु्त हनुे पजुारी तिा कामदारको दरबन्दी थिीकृसत, 
सनयचुक्तको प्रवक्रया, पाररश्रसमक, काम, कतनव्य, आिरण, सजाय र सेिाका ्न्य शतन तिा सवुिधा तोवकए 
बमोचजम हनुेछ । 

३४. धासमनकथिलको कोष : (१) धासमनकथिललाई प्राप्त हनुे देहाय बमोचजमका रकम सम्बचन्धत 
धासमनकथिलको कोषमा जम्मा गररनेछ:- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा थिानीय तहबाि प्राप्त रकम, 

(ख) सम्बचन्धत गठुी जग्गाको कूत िा गठुीपोत िापत प्राप्त रकम, 

(ग) सम्बचन्धत गठुीको घर जग्गाको बहाल िापत प्राप्त रकम, 

(घ) धासमनकथिलमा िढाएको भेिी, सनु, िाुँदी तिा ्न्य नगदी िा चजन्सी िापत 
प्राप्त रकम, 

(ङ) धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले ददएको सेिा िा पूजा िापत प्राप्त सेिा 
शलु्कको रकम, 

(ि) ्क्षय कोषको रकमबाि प्राप्त हनुे व्याजको तोवकए बमोचजमको रकम, 

(छ) कुनै थिदेशी व्यचक्त िा संथिाले ददएको सहयोग, ्नदुान िा दान िापत प्राप्त 
रकम,  

(ज) ्न्य कुनै श्रोतबाि प्राप्त रकम ।    
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(२) धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले धासमनकथिल कोषमा जम्मा भएको रकमको पन्र 
प्रसतशत रकम “क” िगनको धासमनकथिलको हकमा प्रासधकरण र ्न्य िगनको धासमनकथिलको हकमा 
प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतमा आसिनक िषन समाप्त भएको तीन मवहनासभर बझुाउन ुपनेछ । 

(३) धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले उपदफा (२) बमोचजमको रकम नबझुाएमा 
प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले तोवकए बमोचजम खाता रोक्का राखी उक्त रकम ्सलु 
उपर गनन सक्नछे । 

(४) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन “क”, “ख” र “ग” िगनका 
धासमनकथिलले तोवकए बमोचजमको रकम तोवकए बमोचजमको कोषमा िप योगदान गनुन पनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (४) बमोचजमको रकम सनधानरण गदान धासमनकथिल व्यिथिापन 
ससमसतले धासमनकथिल सनमानण, चजणोद्धार, ममनत सम्भार िा पनुसननमानण गनन कसैले ददएको रकम समािेश 
नगरी सनधानरण गनुन पनेछ ।  

३५. धासमनकथिलको आय व्यय : (१) धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले धासमनकथिलको आय व्ययको 
्नमुासनत वििरण आसिनक िषन समाप्त हनुभुन्दा न्बे ददन ्गािै तोवकए बमोचजम प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतमा पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको पेश गररने वििरणमा ्न्य कुराको ्सतररक्त देहायका कुरा 
समािेश गनुन पनेछ :- 

(क) पूजा, जारा, उत्सि आददको लासग खिन, 
(ख) भोग रागको लासग खिन,  
(ग) पजुारी कमनिारीको पाररश्रसमक र सवुिधा, 
(घ) सनमानण, पनुसननमानण, ममनत, चजणोद्धार आददको लासग खिन, 
(ङ) दशननािी, तीिनयारीको सवुिधा प्रबन्धको लासग खिन,  
(ि) धासमनकथिलको सम्पचि र दावयत्ि, 

(छ) कायन सञ्चालन मौज्दात । 

(३) उपदफा (२) बमोचजमको वििरण तयार गदान धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले 
प्रशाससनक खिनको लासग धासमनकथिलको कूल आम्दानीको पच्िीस प्रसतशतभन्दा बढी नहनुे गरी 
छुट  याउन ुपनेछ ।  

(४) दईु लाखभन्दा बढी आम्दानी हनुे धासमनकथिलले कूल आम्दानीको पच्िीस प्रसतशतभन्दा 
बढी रकम उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोचजम धासमनकथिलको सनमानण, पनुसननमानण, ममनत, 

चजणोद्धारको खिनको लासग छुट्टयाउन ुपनेछ ।  
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(५) उपदफा (४) बमोचजम छुट  याइएको रकम त्यस आसिनक िषनसभर खिन हनु नसकेमा सो 
रकम चजणोद्धार पनुसननमानण कोषमा जम्मा गनुन पनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोचजम पेश भएको वििरणको थिीकृसत तिा पूरक िा संशोधन बजेि, 

खिन समिनन सम्बन्धी व्यिथिा तोवकए बमोचजम हनुेछ । 

३६. थिीकृसत सलनपुने : (१) धासमनकथिलको ्िल सम्पचि तीन िषनभन्दा बढी ्िसधको लासग बन्दोबथत 
गदान िा िावषनक पाुँिलाख रुपैयाुँभन्दा मासिको ठेक्का, बहाल, भ–ूबहाल, सलज आददमा ददुँदा सम्बचन्धत 
धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको पूिन थिीकृसत सलन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको पूिन थिीकृसत सलने सम्बन्धी व्यिथिा तोवकए बमोचजम   
हनुेछ ।  

३७. धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीको सनयचुक्त : (१) प्रासधकरणले “क” िगनको धासमनकथिलको र 
प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले “ख” र “ग” िगनको धासमनकथिलको लासग धासमनकथिल व्यिथिापन 
्सधकारी सनयकु्त गनन सक्नछे । 

(२) “घ”, “ङ” र “ि” िगनको धासमनकथिलमा धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतको थिीकृसत सलई कसैलाई धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीको कामको चजम्मा 
ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम चजम्मेिारी प्राप्त व्यचक्तले धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीलाई 
भए सरहको कतनव्यको पालना तिा ्सधकारको प्रयोग गनन पाउनेछ । 

(४) यस दफा बमोचजम धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारी सनयकु्त गने प्रयोजनको लासग 
धासमनकथिललाई समूहकृत गरी एकभन्दा बढी धासमनकथिलको लासग एकजना मार धासमनकथिल 
व्यिथिापन ्सधकारी सनयकु्त गनन सवकनेछ ।  

(५) उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन देहायका ्िथिामा 
राजगठुी र सािनजसनक गठुीको कुनै धासमनकथिल ्झ व्यिचथित ूकपबाि सञ्चालन गनन तोवकएका 
शतनका ्धीनमा रही प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले सम्िद्घ धासमनक सम्प्रदायको कसैलाई 
धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीको काम, कतनव्य र ्सधकारको पालना तिा प्रयोग गनन पाउन ेगरी 
चजम्मा ददन सक्नेछ :- 

(क) धासमनकथिल र सनातन परम्पराको प्रिार प्रसार बढ्न,े  

(ख) भक्त र दशननािीको संख्या िवृद्ध हनु,े 

(ग) धासमनकथिल प्रसतको आथिा र विश्वास ्सभिृवद्ध हनु,े र  

(घ) आसिनक ्िथिा सदुृढ हनुे । 
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(६) यस दफा बमोचजम सनयकु्त हनुे धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारी सनातन धमन प्रसत 
आथिा र विश्वास भएको हनु ुपनेछ।  

(७) धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीले धासमनकथिलको सम्पूणन िल ्िल सम्पचिको 
्सभलेख, लेखा र ्न्य सलखत, गरगहना, मूल्यिान सामग्री, नगदी, कोष र ्रु सम्पचिको ्सभलेख 
दरुुथत राख्न ुपनेछ । 

३८. धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीको काम, कतनव्य र ्सधकार :  यस ऐन बमोसमज सनयकु्त 
धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीको काम, कतनव्य र ्सधकार देहाय बमोचजम हनुछे :- 

(क) धासमनकथिलमा प्राप्त हनु ेसबै रकम धासमनकथिल कोषमा जम्मा गने, 

(ख) धासमनकथिल प्रसतको आथिा र विश्वास ्सभिृवद्धको लासग भक्तहूकको 
थियंसेिी संथिा बनाउन,े भजन, कीतनन तिा ्न्य धासमनक कृत्यहूक गने  
गराउने,  

(ग) धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले यस ऐन बमोचजम गरेका सनणनय 
कायानन्ियन र पालना गने । 

३९. प्रसतिेदन पेश गनुन पने : (१) देहायको सबै िा कुनै ्िथिा विद्यमान छ भने्न लागेमा धासमनकथिल 
व्यिथिापन ्सधकारीले सोको आधार र कारण खलुाई सनणनयमा पनुविनिारको लासग त्यथतो सनणनय 
भएको सात ददनसभर धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत समक्ष प्रसतिेदन पेश गनुन पनेछ :- 

(क) यो ऐन र प्रिसलत कानूनले ददएको ्सधकारके्षर नाघी सनणनय गरेको िा 
आफूलाई प्राप्त ्सधकारको दूुकपयोग गरी सनणनय भएमा, 

(ख) सनणनय कायानन्ियन गदान धासमनकथिललाई हासन नोक्सानी हनुे भएमा,   
(ग) मानि जीिन, थिाथ्य र सरुक्षामा खतरा पगु्ने िा दङ्गा भड्कन ेिा शाचन्त 

सरुक्षामा खलल पगु्ने भएमा, र 

(घ)  धासमनकथिलको वहत प्रसतकूल भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रसतिेदन प्राप्त भएको तीस ददनसभर सो प्रसतिेदनमा उचल्लचखत 
विषयमा पनुविनिार गरी धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले उपयकु्त सनणनय गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजमको ्िसधसभर धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले कुनै सनणनय 
नगरेमा िा रवुिपूणन सनणनय गरेको देचखएमा धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीले प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतमा प्रसतिेदन पेश गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त प्रसतिेदनको ्ध्ययन गरी सो सम्बन्धमा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत िा धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीलाई 
आिश्यक सनदेशन ददन सक्नछे । 
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(५) उपदफा (४) बमोचजम प्राप्त सनदेशनको धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत िा 
धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीले पालना गनुन पनेछ । 

४०. धासमनकथिल सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यिथिा : (१) यस पररच्छेदमा ्न्यर जनुसकैु कुरा 
लेचखएको भए तापसन राजगठुी र सािनजसनक गठुीको कुनै धासमनकथिल व्यिचथित ूकपबाि सञ्चालन 
गनन धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत िा धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारी सनयचुक्त गनन आिश्यक 
देखेमा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले तोवकए बमोचजम प्रथताि आह्वान गनन सक्नेछ ।    

(२) उपदफा (१) बमोचजमको माग गररने प्रथतािकको योग्यता, धासमनकथिल सञ्चालन र 
व्यिथिापनका शतन, प्रथताि मूल्याङ्कन गने आधार तोवकए बमोचजम हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोचजम माग भएको प्रथताि उपर तोवकए बमोचजम मूल्याङ्कन गरी 
आिश्यक शतन तोकी त्यथता धासमनकथिलको धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत िा धासमनकथिल 
व्यिथिापन ्सधकारी सनयचुक्त गनन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोचजम धासमनकथिल सञ्चालन गने व्यचक्तले यस ऐन बमोचजम धासमनकथिल 
व्यिथिापन ससमसत र धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीलाई भएको कतनव्यको पालना र ्सधकारको 
प्रयोग गनन सक्नछे ।  

४१. ्त्यािश्यकीय कोषको थिापना : (१) कुनै आम्दानी नभएका िा तोवकएको रकमभन्दा कम 
आम्दानी भएका धासमनकथिलको सञ्चालन र व्यिथिापनमा सहयोग परु् याउन एउिा ्त्यािश्यकीय 
कोषको थिापना गररनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा देहाय बमोचजमका रकम जम्मा गररनेछ :- 

(क)  नेपाल सरकारबाि प्राप्त रकम, 

(ख) दफा 3४ को उपदफा (४) बमोचजमको िप योगदानको रकम, 

(ग) प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतबाि प्राप्त रकम,  

(घ) दान िा ्नदुान िा सहयोगबाि प्राप्त रकम, 

(ङ) ्न्य श्रोतबाि प्राप्त भएको रकम । 

(३) उपदफा (२) बमोचजमको कोषको रकमबाि प्रासधकरणले तोवकएको भन्दा कम 
आम्दानी भएका राजगठुी र सािनजसनक गठुीका धासमनकथिलका लासग तोवकए बमोचजम दामासाहीले 
वितरण गनन सक्नेछ ।   

(४) कसैले उपदफा (१) बमोचजमको ्त्यािश्यकीय कोषको लासग एक लाख रुपैयाुँभन्दा 
बढी रकम ददएमा त्यथतो रकम प्राप्त गने धासमनकथिलमा एक िषनसम्म सनजको नाममा पूजा आदद गने 
व्यिथिा समलाउन सवकनछे । 
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४२. राष्ट्र सेिक मासनन े : यस ऐन बमोचजम सनयकु्त हनु े ससमसतका सदथय, प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसतका सदथय, धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतका सदथय, गठुीयार तिा धासमनकथिल व्यिथिापन 
्सधकारी एिं धासमनकथिलका कमनिारी तिा  कामदार राष्ट्रसेिक मासननेछन ्। 

४३. थियंसेिी हनु े : (१) धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतका सदथय कुनै पाररश्रसमक नसलने गरी 
धासमनकथिलको सेिामा थियंसेिीको ूकपमा रहनेछन ्। 

(२) धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतको सदथयले धासमनकथिलको काममा आउुँदा जाुँदा 
तोवकए बमोचजमको भ्रमण खिन बाहेक ्न्य कुनै पाररश्रसमक पाउन ेछैनन ्। 

पररच्छेद– ७ 

मठ सम्बन्धी व्यिथिा 
४४. मठाधीश सम्बन्धी विशषे व्यिथिा : (१) मठाधीशले यस ऐन बमोचजम धासमनकथिल व्यिथिापन 

ससमसत र धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारीलाई तोवकएको काम, कतनव्य िा ्सधकार प्रयोग गनन 
पाउनेछ । 

(२) मठ र मठसुँग आिद्ध धासमनकथिलको हकमा दफा २२, २७, २८,  ३६, ३७ र ४० 
को व्यिथिा लागू हनुे छैन। 

४५. दचक्षणा तिा उपहार : (१) कसैले व्यचक्तगत ूकपमा मठाधीशलाई ददएको दान–दचक्षणा, उपहार जथता 
िल ्िल सम्पचिको छुट्टाछुटै्ट ्सभलेख राख्न ुपनेछ र त्यथतो सम्पचि मध्ये मठाधीशले नगदी िा 
चजन्सी प्रकृसतको सम्पचि मठको उद्देश्य प्रासप्त गनन तिा प्रिार प्रसारको काममा खिन गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम खिन गरी बाुँकी रहेको सम्पचि मठाधीशको शेषपसछ मठको 
हनुेछ र सनजको हकिालाले दािी गनन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोचजमको जग्गा जमीन जथता ्िल सम्पचि सम्बचन्धत मालपोत 
कायानलयले मठको नाममा दतान गररददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) िमोचजम मठाधीशलाई व्यचक्तगत ूकपमा ददएको सम्पचि बाहेक मठको 
वहतको लासग प्राप्त हनुे दान, उपहार, िन्दा तिा सहयोग जथता िल ्िल सम्पचिको छुट्टाछुटै्ट 
्सभलेख राख्नपुनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोचजम प्राप्त हनु आएको सम्पचिको ्सभलेख प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले माग गरेमा जनुसकैु बखत उपल्ध गराउन ु मठाधीश िा ्सधकार प्राप्त 
्सधकारीको कतनव्य हनुेछ । 

४६. मठाधीशको सनयचुक्त : (१) मठका संथिापकले मठ थिापना गदानका बखतको सनयममा लेचखएको 
उिरासधकारीको क्रम बमोचजमको व्यचक्त िा दफा ५० बमोचजमको उिरासधकारीलाई ससमसतले 
मठाधीश पदमा सनयचुक्त गनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोचजम मठ संथिापकले सनयम नबनाएको ्िथिामा दफा २५ बमोचजम 
पेश गरेको पद्धसत बमोचजम र त्यथतो पद्धसत पसन नभएको ्िथिामा विद्वत सभाको ससफाररसमा प्रमखु 
कायनकारी ्सधकृतले तोवकए बमोचजम सािनजसनक सूिना प्रकाशन गरी दफा ४७ बमोचजमको योग्यता 
भएको व्यचक्तलाई ससमसतले मठाधीश पदमा सनयचुक्त गनेछ । 

(३) दफा ४९ बमोचजम मठाधीशको पद ररक्त भएको ्िथिामा उपदफा (१) िा (२) 
बमोचजम मठाधीश सनयकु्त नभएसम्म विद्वत सभाको ससफाररसमा प्रमखु कायनकारी ्सधकृतले 
्थिायीूकपमा मठाधीश सनयचुक्त गनन सक्नेछ । 

४७. मठाधीशको योग्यता : मठाधीशको पदमा सनयकु्त हनु देहायको योग्यता पूरा भएको हनुपुनेछ :- 

(क) धमन र दशनन सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान भएको,  
(ख) मठसुँग सम्बचन्धत धासमनक दशनन, सावहत्य र सम्प्रदाय सम्बन्धी ज्ञान भएको,  
(ग) िेलालाई मठ ्नकूुलको धासमनक विसध–विधान र ज्ञान ददन सक्ने क्षमता 

भएको, 
(घ) धासमनक भािना ्नूुकपको ्नशुासन भएको,  
(ङ) नैसतक आिरण भएको ।  

४८. मठाधीशलाई हिाउन सवकन े : (१) देहायका कुनै आधारमा ससमसतले मठाधीशलाई हिाउन   
सक्नेछ :- 

(क) शारीररक िा मानससक ्थिथिताका कारण मठको कायन सञ्चालन गनन 
्समिन भएमा, 

(ख) मठ ्नकूुल धासमनक आिरणको पालना नगरेमा, 
(ग) फौजदारी ्सभयोगमा ्दालतबाि दोषी प्रमाचणत भएमा,  
(घ) मठको सम्पचि दूुकपयोग गरेको िा मठ प्रसत विश्वास नरहेमा,     
(ङ) आफ्नो कतनव्य पूरा नगरेको िा प्राप्त ्सधकार र कामको दूुकपयोग गरेमा,   
(ि) मठको प्रिा, परम्परा, धासमनक सम्प्रदाय र थिावपत मूल्य मान्यता प्रसतकूल 

कायन गरेमा,   
(छ) आिरणमा नरहेमा,  
(ज)  धासमनक आथिामा आघात पगु्ने कायन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम हिाउन ुपूिन सनजलाई सनुिुाईको मौका ददन ुपनेछ ।  

तर सनुिुाईको मौका ददुँदा मठाधीशले आफू विरुद्धको प्रमाण न्ट  गने, मठ प्रसत ्नाथिा 
फैलाउने िा ्न्य यथतै कुनै कायन गने ्िथिा देचखएमा सनजलाई तत्काल सनलम्बन गनन सवकनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोचजम सनलम्बन गदान दईु मवहनाभन्दा बढी गनुन हुुँदैन र सो ्िसधसभर 
कारबाहीको िुङ्गो लगाई सक्न ुपनेछ । 

(४) यस दफा बमोचजम ससमसतले गरेको सनणनयमा चिि नबझु्ने पक्षले सो उपर पैंतीस 
ददनसभर सम्बचन्धत उच्ि ्दालतमा पनुरािेदन ददन सक्नेछ ।  

४९. मठाधीशको पद ररक्त हनु े: मठाधीशको पद देहायको ्िथिामा ररक्त हनुेछ :- 

(क) दफा ४७ बमोचजमको योग्यता नपगेुमा,  

(ख) सनजले आफ्नो पदबाि राजीनामा ददएमा, 
(ग) दफा 4८ बमोचजम सनजलाई पदबाि हिाएमा, 
(घ) सनजको मतृ्य ुभएमा । 

५०. उिरासधकारीको मनोनयन : (१) मठाधीशले दफा ४७ बमोचजमको योग्यता भएको व्यचक्तलाई 
आफ्नो उिरासधकारी मनोनयन गनन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम मठाधीशले आफ्नो उिरासधकारी मनोनयन गरेको सूिना प्रमखु 
कायनकारी ्सधकृत माफन त विद्वत सभालाई ददन ुपनेछ । 

(३)  विद्वत सभाले उिरासधकारीको योग्यता लगायतका विषयमा तोवकए बमोचजम छानसबन 
गरी त्यथतो मनोनयनलाई मान्यता प्रदान गनन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजम विद्वत सभाले मान्यता नददएसम्म मठाधीशको उिरासधकारीको 
मनोनयन पूणन भएको मासनन ेछैन । 

५१. सनदेशन ददन सक्ने : (१) मठको सम्पचि दूुकपयोग भएको िा मठ सञ्चालनमा मठाधीशले गम्भीर 
लापरिाही गरेको भने्न कुनै माध्यमबाि प्रमखु कायनकारी ्सधकृतलाई सूिना प्राप्त भएमा र त्यथतो 
सूिना प्रिमदृव्ट मा नै भरपदो र विश्वसनीय देचखएमा सनजले सो सम्बन्धी आधार र कारण खलुाई राय 
सवहतको प्रसतिेदन ससमसत समक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम पेश भएको प्रसतिेदनमा औलं्याइएका विषयमा ससमसतले मठको 
व्यिथिापन गनन गराउन कायनकारी प्रमखुलाई देहाय बमोचजम आिश्यक सनदेशन ददन सक्नेछ :- 

(क) विद्वत सभाको ससफाररसमा योग्य व्यचक्त सनयकु्त गरी मठ सञ्चालनको चजम्मा 
ददन,े   

(ख) मठ व्यिथिापनको लासग बढीमा पाुँि सदथय रहेको ससमसत गठन गरी 
ससमसतको  काम, कतनव्य र ्सधकार तोक्न,े 

(ग) आिश्यक ्न्य कुराहूक गने । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोचजम ससमसत गठन गदान सोही मठसुँग सम्िद्ध िा दश 
िषनदेचख सो मठको सेिामा सनःथिािन ूकपमा संलग्न व्यचक्त सचम्मसलत ससमसत गठन गनुन पनेछ । 
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पररच्छेद–८ 

गठुी तैनािी जग्गाको बन्दोबथत 

५२. गठुी तैनािी जग्गा : (१) प्रासधकरणले  देहायको आधारमा गठुी तैनािी जग्गाको िगीकरण गनेछ :- 

(क) रावष्ट्रय िा ्न्तरावष्ट्रय महत्िका दृव्ट ले महत्िपूणन सम्पदा क्षेरसभरका, 
(ख) व्यिसावयक महत्त्िका,  
(ग) बाली ठेक्का लगायतबाि सनयसमत आय प्राप्त भइरहेका, 
(घ) ्न्य । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोचजमको जग्गा प्रासधकरणले धासमनकथिलको मान्यतामा 
आुँि नआउने गरी संरक्षण गनुन, गराउन ुपनेछ । 

(३)  प्रासधकरणले उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोचजमका जग्गामा देहाय बमोचजम गनन 
गराउन  सक्नेछ :– 

(क) आफ्नै लगानीमा पूिानधार संरिना सनमानण गरी बहालमा ददन, 

(ख) सािनजसनक, सनजी, साझेदारीमा िा सनजी लगानीमा पूिानधार संरिना सनमानण, 

सञ्चालन र हथतान्तरण गने गरी सलजमा ददन, 

(ग) जग्गा नै बहालमा ददन । 

(४) प्रासधकरणले उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोचजमका जग्गामा कृवष, पशपंुछीपालन, 

मत्थयपालन आददको लासग तोवकए बमोचजम ठेक्कामा ददन सक्नेछ । 

(५) प्रासधकरणले उपदफा (१), (२) र (३) बमोचजमको कायन गदान सािनजसनक खरीद 
सम्बन्धी प्रिसलत कानूनको पालना गनुन  पनेछ ।  

(६) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोचजका जग्गा तोवकए बमोचजम व्यिथिापन गनन 
सवकनछे । 

५३. गठुी तैनािी जग्गामा बनाएको घर : (१) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ गठुी तैनािी जग्गामा कसैले 
आफ्नै पूुँजी तिा श्रम लगाई घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्रासधकरणले तोकेको समयसभर सो 
को वििरण सवहत त्यथतो जग्गा गठुी रैतानी नम्बरीमा पररणत गनन प्रासधकरणले तोकेको कायानलयमा 
सनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम पेश हनु आएको वििरण सवहतको सनिेदन उपर छानसबन गदान 
मनाससि देचखएमा प्रासधकरणले त्यथतो घर र सो घरले ििेको जग्गा तोवकएको के्षरफलमा नबढ्न े
गरी गठुी रैतानीमा पररणत गनन सक्नेछ। 
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 (३) प्रासधकरणले उपदफा (२) बमोचजम गठुी रैतानी नम्बरीमा पररणत गदान सनिेदकसुँग 
जग्गाको हकमा रचजषे्ट्रशन प्रयोजनको लासग प्रिसलत कानून बमोंचजम सनधानररत न्यूनतम मूल्य 
सलनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजम ठेवकएको मूल्य तोकेको समयसभर नबझुाएमा प्रासधकरणले 
त्यथतो घर प्रिसलत कानून बमोचजम सम्बचन्धत धासमनकथिलको नाममा थिासमत्ि तिा भोगासधकार 
कायम गनेछ । 

(५) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन धासमनकथिल, पोखरी, पोखरीको 
सडल, धासमनकथिल पररसरको िाग–बगैिा िा परापूिनदेचख जारा, पिन सञ्चालन हुुँदै आएको जग्गा िा 
प्रासधकरणले  खलु्ला ूकपमा राख्न आिश्यक ठानकेा कुनै धासमनकथिलको तोवकए बमोचजमको जग्गा 
व्यचक्तको नाममा दतान गररन ेछैन । 

(६) उपदफा (५) बमोचजमको जग्गा यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ गठुी संथिान िा सम्बचन्धत 
धासमनकथिलले करार गरी बहालमा ददएकोमा सो जग्गा बहाल करारमा सलने व्यचक्तको नाममा दतान 
गररने छैन ।  

(७) उपदफा (५) िमोचजमको जग्गा कुनै व्यचक्तको नाममा दतान भएको रहेछ भन े
सम्बचन्धत ्सधकारीले सो जग्गाको दतान बदर गरी  गठुी तैनािी जग्गाको लगतमा दतान गनुन       
पनेछ । त्यथतो जग्गामा कसैको घर बनेको रहेछ भने त्यथतो घरलाई धासमनकथिलको सम्पचि 
कायम  गररनेछ ।  

(८) प्रासधकरणले उपदफा (४) िा (७) बमोचजम धासमनकथिलको सम्पचि कायम भएको घर 
जग्गाबाि सम्बचन्धत व्यचक्तलाई हट्न आदेश ददन सक्नछे । 

(९) उपदफा (८) बमोचजम घर जग्गा खाली नगने व्यचक्तलाई प्रासधकरणले दफा ८१ 
बमोचजम त्यथतो घर जग्गाबाि हिाउनेछ ।  

५४. हक समाप्त हनुे : (१)  यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ कुनै समझदारी पर, सहमसत पर, दान पर, रुक्का, 
लालमोहर, खड्ग सनशाना, सनद, सिाल जथता जनुसकैु प्रकारका सलखत; कुनै ्ड्डा ्दालतबाि भएका 
फैसला, आदेश, समलापर, सनणनय िा ्न्य कुनै पसन सलखत िा परम्पराको आधारमा गठुीको जग्गा, घर, 

पसल, पािी, पौिा आदद बहालमा पाएको भ-ूबहालिाला िा बहालिालाको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपसछ 
थितः समाप्त भई त्यथतो जग्गा, घर, पसल, पािी, पौिा आददमा प्रासधकरणको हक कायम हनुेछ । 

तर, 

(क) गठुी संथिानले कुनै ्िसध तोकी करार िा कबसुलयत गरी ददएकोमा सोही 
करार िा कबसुलयत बमोचजम हनुेछ । 
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(ख) ्िसध नतोकी ददइएको रहेछ भने देहायको ्िसधसम्म उपयोग गनन  
पाउनेछ :- 

(्) गठुी संथिानको सञ्चालक ससमसतको सनणनयले ददएकोमा त्यथतो 
सम्झौता भएको समसतले पच्िीस िषन,  

(आ) गठुी संथिानको प्रशासकको सनणनयले ददएकोमा पाुँि िषन । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम हक िा ्िसध समाप्त भएपसछ करार िा कबसुलयत गरी सलन े
व्यचक्त िा संथिाले त्यथता गठुीको जग्गा, घर, पसल, पािी, पौिा खाली गररददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजम खाली नगरेमा प्रासधकरणले दफा 8१ बमोचजम खाली गराउन ु
पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोचजम प्रासधकरणको  हक कायम हनु आएका  सम्पचि प्रासधकरणले 
तोवकए बमोचजम सञ्चालन तिा व्यिथिापन गनन सक्नछे ।  

५५. जग्गा बेिसबखन गनन नपाउने : (१) गठुीयारले खान्गी जग्गा सधतो बन्धक ददन िा कुनै प्रकारले 
हक छाडी ददन पाउने छैन।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम गठुीयारले सधतो बन्धक िा हक छाडी ददएमा त्यथतो सलखत 
थितः बदर भएको मासननेछ। 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु ्चघ गठुीयारले खान्गी जग्गा सधतो बन्धक ददएको िा कुनै 
व्यहोराले हक छाडी ददएको रहेछ िा यो ऐन प्रारम्भ भएपसछ गठुीयारले सधतोबन्धक ददए िा हक 
छाडी ददएमा सम्बचन्धत मालपोत कायानलयले त्यथतो सलखत थितः िदर भएको जनाई गठुी तैनािी 
जग्गाको लगतमा दतान गरी ददन ुपनेछ । 

(4) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ गठुीयारले खान्गी जग्गामा घर बनाई बसोबास गरी आएको 
रहेछ भने प्रासधकरणले दफा ५३ को ्धीनमा रही दतान गररददन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद-९ 

गठुी ्धीनथि जग्गाको बन्दोबथत 

५६. मोवहयानी हक र रैतानी सम्बन्धी व्यिथिा: (१) उपदफा (२) को ्िथिामा िाहेक गठुी जग्गामा 
मोवहयानी हक लाग्ने छैन ।  

(२) साविक गठुी संथिान र मोही बीि दोहोरो सलचखत कबसुलयत भई सम्ित ्२०५३ साल 
पौष २४ गते ्गािै देचख ्विसछन्न रुपमा गठुी जग्गामा भोगिलन गदै आइरहेको वकसान िा 
सनजको कानून बमोचजमको हकिालाले त्यसको प्रमाण संलग्न गरी सो जग्गा रहेको थिानीय तहको 
ससफाररस सवहत मोवहयानी हक कायम गरी पाउन गठुी संथिान ऐन, २०३३ बमोचजम सम्बचन्धत 
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भसूमसधुार कायानलयमा सनिेदन ददएको रहेछ भन ेसनिेदकलाई त्यथतो गठुी ्धीनथि जग्गामा प्रिसलत 
कानूनको ्धीनमा रही मोवहयानी हक प्राप्त हनुछे । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम सम्ित ् २०३० साल िैर मसान्त ्चघ कसैले राजगठुीको 
जग्गाको क्षेरीय वकताबमा नाम लेखाएको िा मोहीको लगत पेश गरी जोताहा ्थिायी सनथसा 
सलएको िा मोवहयानी हकको प्रमाणपर सलएको िा जग्गाधनी दतान शे्रथतामा नाम लेचखएको िा 
लेखाएको भए तापसन त्यथतो सलखत िा प्रमाण मोवहयानी हक प्राप्त गने प्रयोजनको लासग प्रमाणको 
ूकपमा मान्य हनुे छैन । 

(४) गठुी ्धीनथि जग्गाको मोहीले त्यथतो जग्गा कसैलाई कमाउन िा कुनै शतनमा उपयोय  
गनन ददएको रहेछ भने त्यसरी कमाउन ेिा उपयोग गने व्यचक्तलाई मोवहयानी हक प्राप्त हनुे छैन ।  

(५) मोही लागेको गठुी ्धीनथि जग्गामा कानून बमोचजम प्राप्त मोवहयानी हक सनजको शेष 
पसछ प्रिसलन कानून बमोचजम हकिालालाई प्राप्त हनुेछ । 

(६) मोही लागेको गठुी ्धीनथि जग्गा मोही र गठुीलाई आधा-आधा हनुे गरी प्रिसलत 
कानून बमोचजम बाुँडफाुँड हनुेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोचजम बाुँडफाुँड गदान प्रिसलत कानून बमोचजम मोहीको भागमा पनन 
आउने आधा जग्गा मोवहको नाममा रैतानी  पररणत जनाई र गठुीको भागको आधा जग्गा गठुी 
तैनािी जग्गाको लगतमा दतान गने गरी बाुँडफाुँड गनुन पनेछ ।   

(८) उपदफा (७) बमोचजम बाुँडफाुँड गदान गठुीको भागमा परेको आधा जग्गा समेत 
सम्बचन्धत मोहीले गठुी रैतान नम्बरी जग्गामा पररणत गराउन िाहेमा सो जग्गाको रचजषे्ट्रशन 
प्रयोजनका लासग प्रिसलत कानून बमोचजम सनधानरण गररएको न्यूनतम मूल्य िरािरको रकमको पचच्िस 
प्रसतशत नगदै रकम िा सो िरािरको िैंक जमानत दाचखला गरी प्रासधकरणमा सनिेदन ददन    
सक्नेछ । त्यसरी सनिेदन परेको पैंसतस ददन सभर प्रासधकरणले त्यथतो रकम सलई सो जग्गा 
सनिेदकको नाममा गठुी रैतानी जग्गामा पररणत गररददनछे ।  

(९) उपदफा (६),  (७) र  (८) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन मोही लागेको गठुी 
्सधनथि जग्गाको मोहीले उपदफा (५) बमोचजम मोही र गठुीको नाममा जग्गा बाुँडफाुँड नहदैु पसन 
गठुीको भागमा पने आधा जग्गा समेत आफ्नो नाममा गठुी रैतानी जग्गामा पररणत गराउन िाही 
उपदफा (७) बमोचजमको रकम दाचखला गरी सनिेदन ददन सक्नेछ । त्यसरी सनिेदन परेकोमा सो 
रकम सलई त्यथतो जग्गामा मोहीले पाउने आधा भाग र गठुीको नाममा कायम हनुे आधा भाग समेत 
एकै पिक प्रासधकरणले मोहीको नाममा गठुी रैतानी जग्गामा पररणत गररददन ुपनेछ ।  
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(१०) उपदफा (६) बमोचजम मोहीको भागमा पनन आउने आधा जग्गा मोहीको नाममा रैतानी 
पररणत कायम गदान सो जग्गामा मोहीले प्रिसलत कानून बमोचजम िझुाउन ु पने कुत तिा दथतरु 
िझुाएको हनुपुनेछ ।  

तर दफा ५७ को उपदफा (६) मा लेचखएकोमा सोही बमोचजम हनुेछ ।  

५७. गठुी जग्गामा लाग्ने कूत : (१) गठुी ्धीनथि जग्गामा जग्गाको ठाउुँ र वकससम ्नसुार मोहीले 
तोवकए बमोचजम कूत िा सो बराबरको नगद प्रासधकरण िा प्रासधकरणले तोकेको कायानलयमा बझुाउन ु
पनेछ । 

(२) गठुी ्धीनथि जग्गामा मोहीले ्यिसावयक प्रयोजनको लासग भिन िा ्न्य कुनै 
प्रकारको संरिना सनमानण गरे गराएमा उपदफा (१) बमोचजमको कूतको ्सतररक्त प्रत्येक िषन 
प्रासधकरणले तोके बमोचजमको दथतरु समेत बझुाउन ुपनेछ । 

(3) उपदफा (१) बमोचजम प्रासधकरणलाई बझुाउन पने कूत तिा दथतरु प्रत्येक िषनको िैर 
मसान्त सभर बझुाई सक्न ुपनेछ । 

(4) प्रासधकरणले उपदफा (3) बमोचजमको म्यादसभर कूत बझुाउने मोहीलाई बझुाउन ुपने 
कूतको पन्र प्रसतशतसम्म छुि ददन सक्नेछ ।  

(5) प्रासधकरणले उपदफा (3) बमोचजमको म्यादसभर कूत नबझुाउने मोहीले बझुाउन ुपने 
कूतको पिास प्रसतशत जररिाना सतरी िप एक िषनसम्म कूत बझुाउन सक्नछे । 

(६) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन दफा ५६ को उपदफा (५), (६), (७)  
र (८)  को प्रयोजनको लासग नेपाल सरकारले तोकेको ्िसधसभर कूत िझुाउनलेाई नेपाल सरकारले 
उपयकु्त ठहर् याए बमोचजम कूतमा छुि ददन सक्ने गरी व्यिथिा समलाउन सक्नेछ ।  

५८. सनमानण थिीकृसत सलनपुने : (१) गठुी ्धीनथि जग्गामा मोहीले भिन, पूिानधार िा ्न्य कुनै 
प्रकारको संरिना सनमानण गनन िाहेमा तोवकए बमोचजमको दथतरु प्रासधकरणमा बझुाई थिीकृसत सलन ु
पनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ गठुी संथिानको थिीकृसत नसलई गठुी ्धीनथि जग्गामा कसैले 
कुनै प्रकारको संरिना सनमानण गरेको भए तोवकए बमोचजमको ्सतररक्त दथतरु सलई प्रासधकरण िा 
तोवकएको ्सधकारीले त्यथतो कायनलाई सनयसमत गरी ददन सक्नेछ । 

५९. मोवहयानी हक हथतान्तरण गनन सवकने : प्रिसलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन गठुी 
्धीनथि जग्गाको मोवहयानी हक तोवकएको ्सधकारीको ससफाररसमा सधतोबन्धक ददन िा कुनै 
व्यहोराले हक हथतान्तरण गनन सवकनेछ । 

 

पररच्छेद–१० 
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सािनजसनक गठुी र सनजी गठुी जग्गाको सञ्चालन र बन्दोबथत 

६०. गठुी रैतान नम्बरी जग्गामा पररणत गनन नसवकने : (१) यस ऐनमा ्न्यर जनुसकैु कुरा लेचखएको 
भए तापसन कुनै धासमनकथिल, धासमनकथिलले ििेको जग्गा, िाग–बगैँिा, सािनजसनक पोखरी, मठ–मचन्दर, 

पािी, पौिा, सिल िा पिन पूजा, जारा आदद सञ्चालन हनुे थिलको ूकपमा रहेको सािनजसनक गठुी र 
सनजी गठुीको जग्गा िा प्रासधकरणले खलु्ला ूकपमा राख्न आिश्यक ठानेको कुनै धासमनकथिलको 
तोवकए बमोचजमको जग्गा गठुी रैतान नम्बरी जग्गामा पररणत गनन सवकने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमका जग्गा कुनै व्यहोराले गठुी रैतान नम्बरी जग्गामा दतान गने 
गराउनेलाई पाुँि लाख रुपैयाुँ सम्म जररबाना हनुछे । 

(३) उपदफा (१) विपरीतको दतान सम्बचन्धत ्सधकारीले बदर गरी त्यथतो जग्गा गठुी 
तैनािी जग्गाको लगतमा दतान गनेछ । त्यथतो जग्गामा घर समेत बनेको रहेछ भने त्यथतो घरलाई 
समेत धासमनकथिलको सम्पचि कायम गररनछे ।  

(४) उपदफा (१) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन प्रिसलत कानून बमोचजम 
्सधकार पाई घर बनाई बसोबास गरी आएको मोहीले यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले दईु िषनसभर 
त्यथतो जग्गाको लासग दफा ५६ को उपदफा (७) बमोचजमको मूल्य बझुाई सनिदेन ददएमा सनजको 
नाममा गठुी रैतान नम्बरी जग्गामा पररणत हनु सक्नेछ ।  

(४) यो दफा बमोचजम रैतानी पररणत नगराई कसैले आफ्नो नाउुँमा दतान गराएकोमा त्यथतो 
जग्गा थित: बदर भई गठुी तैनािी जग्गामा दतान गररनेछ ।  

६१. हक हथतान्तरण गनन नपाइन े: (१) सािनजसनक गठुी र सनजी गठुी जग्गाको जग्गाधनी महलमा गठुी 
िा धासमनकथिलको नाममा बाहेक कुनै पसन व्यचक्तको नाममा दतान गनन पाइने छैन । 

(२) उपदफा (१) िमोचजमको जग्गा सधतोबन्धक ददन िा कुनै वकससमले हक हथतान्तरण 
गनन पाइने छैन । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन दफा ६० को उपदफा (४) 
बमोचजम गठुी रैतान नम्बरी जग्गामा पररणत गराएपसछ त्यथतो जग्गा सधतोबन्धक ददन िा हक 
छाडीददन सवकनछे ।  

६२. महन्त र गरुु आजननको सम्पचि : (१) कुनै व्यचक्त सािनजसनक गठुी र राजगठुीको महन्त पदमा 
सनयकु्त हनु ु्चघ सनजले आजेको घर, जग्गा र महन्त पदमा सनयचुक्त भएपसछ प्रिसलत कानून बमोचजम 
सलखत पाररत गरी सलएको घर जग्गा सनजले सलखत पाररत गरी सधतो बन्धक ददन िा हक छाडी ददन 
सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम हक छाडी ददएको बाहेक महन्तको नाममा रहेको सबै घर, 

जग्गा सनजको शेष पसछ कसैले दािी गनन पाउन े छैन । त्यथतो घर, जग्गा सम्बचन्धत मठ िा 
धासमनकथिलको नाममा कायम गररनेछ ।  

(३) गरुु बिुा, गरुु काका, गरुु दाई आदद जथता आध्याचत्मक नाताका व्यचक्तबाि जनुसकैु 
व्यहोराले सरी आएको घर, जग्गाको आम्दानीबाि िेला िा छोरा िेलाले मठ िा धासमनकथिल 
सञ्चालन गनन सम्म पाउनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोचजमको घर, जग्गा िेला िा छोरा िेलाले सधतो बन्धक ददन िा कुनै 
वकससमले हक छाडी ददन पाउने छैन ।  

(५) उपदफा (४) बमोचजमका घर, जग्गा सधतो बन्धक िा हक छाडी ददएकोमा त्यथतो 
सलखत थितः बदर हनुछे । 

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ उपदफा (१), (२) र (४) को विपरीत हनुे गरी कसैले कुनै 
व्यहोराले आफ्नो नाममा दतान िा नामसारी गराएको िा सधतो बन्धक िा हक छाडी ददएको भए 
त्यथतो दतान िा सलखत थितः बदर भई त्यथतो घर जग्गा सम्बचन्धत मठ िा धासमनकथिलको नाममा 
दतान हनुछे । 

६३. सनजी गठुीको सञ्चालन र बन्दोबथत : (१) गठुीयारले सनजी गठुीसुँग सम्बचन्धत दानपर, चशलापर, 

धमनपर, लगत, दतान प्रमाणपर आदद सलखतमा लेचखए बमोचजम त्यथतो गठुीको सञ्चालन र बन्दोबथत 
गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कुनै सलखत नभएमा गठुीयारले परम्परा बमोचजम सनजी 
गठुीको सञ्चालन र बन्दोबथत गनुन पनेछ । 

(३) गठुीयारले सनजी गठुीको लगत, सम्पचि, आयस्रोत, पूजा, पद्धसत आददको वििरण प्रदेश 
गठुी व्यिथिापन ससमसत समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(४) प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले उपदफा (२) बमोचजमको ्सभलेख राख्दा दफा 25 
बमोचजमको प्रवक्रया पूरा गनुन पनेछ। 

(५) सनजी गठुीका गठुीयारले गठुीको सम्पचि बेि विखन गनन िा  वहनासमना गनन िा सनजी 
काममा प्रयोग गनन पाइने छैन ।  

(६) उपदफा (१), (२) र (५) विपरीत हनुे गरी कुनै कायन गरेको उजरुी परेमा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले आिश्यक छानसबन गदान सो कायन भए गरेको पाइएमा त्यथतो गठुीयारलाई 
गठुीबाि सनष्काशन गनन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोचजम गठुीयार सनष्काशन भएमा ्न्य गठुीयारले त्यथतो गठुी िलाउन 
सक्नेछन ्। 
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(८) कुनै सनजी गठुी सञ्चालन गने सात पथुतासम्मको हकिाला नभएमा त्यथतो गठुी 
प्रासधकरणले सािनजसनक गठुीमा पररणत गरी दतान गनुन पनेछ। 

६४. सनजी गठुी सािनजसनक गठुीमा दतान गराउन सक्न े : (१) कुनै सनजी गठुीका दईु सतहाई गठुीयारले 
त्यथतो गठुी सािनजसनक गठुीको ूकपमा दतान गराउन िाहेमा प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी ससमसत समक्ष 
सनिेदन ददन सक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोचजम कुनै सनिेदन प्राप्त भएमा प्रासधकरणले आिश्यक छानसबन गरी 
त्यथतो सनजी गठुी सािनजसनक गठुीमा दतान गरी यस ऐन बमोचजम सञ्चालन र बन्दोबथत गनुन, गराउन ु
सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन यस ऐन प्रारम्भ हुुँदाका 
बखत कसैले आफ्नो सनजी सम्पचि लगानी गरी कुनै सािनजसनक थिानको मठ मचन्दर र 
धासमनकथिलको नाममा थिापना गरी सञ्चालन गदै आएका सनजी गठुी यस ऐन प्रारम्भ भएपसछ थितः 
सािनजसनक गठुीमा पररणत गरी प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले सािनजसनक गठुीको 
ूकपमा दतान गनन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोचजम सनजी गठुी सािनजसनक गठुीमा दतान भएपसछ त्यथतो 
गठुीको िल ्िल सम्पचि, देिमूसतन आददमा गठुीयारको सम्पूणन हक ्सधकार समाप्त भई त्यथतो हक 
्सधकार प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतमा सनेछ । 

 

पररच्छेद–११ 

गठुीपोत 

६५. गठुीपोत बझुाउन ुपने : (१) गठुी रैतान नम्बरीमा पररणत भएका जग्गाको जग्गािालाले प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतमा गठुीपोत बझुाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम बझुाउन ुपने गठुीपोतको दर प्रासधकरणले सनधानरण गरे बमोचजम 
हनुेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजम गठुीपोतको दर सनधानरण गदान प्रासधकरणले ्न्य कुराको 
्सतररक्त देहायका विषयलाई समेत आधार सलन ुपनेछ :– 

(क) सो  जग्गाको लासग थिानीय तहले सनधानरण गरेको मालपोत दर, 

(ख) घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौि र उपयोग िा ्िल सम्पचिको 
उत्पादनशील उपयोगको ्िथिा, 

(ग) प्रासधकरणले उपयकु्त ठानेका ्न्य आधार । 

(४) उपदफा (१) बमोचजमको गठुीपोत प्रत्येक िषन िैर मसान्तसभर बझुाई सक्न ुपनेछ ।  
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(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन उपदफा (१) बमोचजमको गठुीपोत 
सोही आसिनक िषनको माघ मसान्तसभर बझुाएमा लाग्न ेगठुीपोतमा दश प्रसतशत रकम छुि पाउनछे । 

(६) उपदफा (४) बमोचजमको ्िसध पिात गठुीपोत बझुाउन ल्याएमा लाग्ने गठुीपोतको 
िावषनक दश प्रसतशतका दरले रकम िप गरी ्सलु गररनेछ । 

(७) यस दफा बमोचजम प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले सङ्कलन गरेको गठुीपोतको रकम 
मध्ये पिास प्रसतशत रकम प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले राखी बाुँकी पिास प्रसतशत रकम िावषनक 
ूकपमा प्रासधकरणमा पठाउन ुपनेछ । 

पररच्छेद-१२ 

सनरीक्षण तिा ्नगुमन 

 

६६. सनरीक्षण गने : (१) प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले देहायका विषयमा धासमनकथिलको 
सनरीक्षण गनन, गराउन सक्नछे :- 

(क) सनधानररत पद्धसत िा विसध (ददिम), दानपर, चशलापर, लगत, सलखत िा 
परम्परा ्नसुार धासमनकथिल सञ्चालन भए नभएको,  

(ख) धासमनकथिलको सम्पचि सदपुयोग भए नभएको । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम सनरीक्षण गदान उद्देश्य विपरीत धासमनकथिल सञ्चालन भएको िा 
धासमनकथिलको सम्पचि सदपुयोग नभएको देचखएमा प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले 
धासमनकथिल सञ्चालनको लासग उपयकु्त आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम ददएको आदेश सम्बचन्धत धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतका 
पदासधकारी र धासमनकथिलको गठुीयारले पालन गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोचजमको आदेश पालना नगने धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतका 
पदासधकारी र धासमनकथिलका गठुीयारलाई हिाई प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले दश 
हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोचजम जररबाना गदान समेत आदेशको  पालना नगने धासमनकथिल 
व्यिथिापन ससमसतका पदासधकारी र धासमनकथिलका गठुीयारलाई प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले ्को धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत गठन गनन िा त्यथतो पदासधकारी िा 
गठुीयारलाई हिाई ्को व्यचक्तलाई सोको चजम्मेिारी ददन सक्नेछ । 

६७. ्नगुमन गने: (१)  प्रासधकरण मातहतका धासमनकथिल, मठ, मचन्दर, भौसतक साधन, जनशचक्त, गठुी 
रकम, गठुीसुँग सम्बचन्धत जग्गा सम्बन्धी काम कारिाहीलाई प्रभािकारी एिं गणुथतरीय ढङ्गबाि 
सम्पादन भए नभएको सम्बन्धमा मन्रालयले ्नगुमन गनन गराउन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम ्नगुमनमा खविएको ्सधकारीले प्रसतिेदन ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोचजम प्राप्त प्रसतिेदनको आधारमा मन्रालयले आिश्यक सझुाि िा 
सनदेशन ददन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजम मन्रालयले ददएको सझुाि िा सनदेशन पालना गनुन सम्बचन्धत 
पदासधकारी िा कमनिारी िा गठुीयार िा सनकाय समेतको कतनव्य हनुछे । 

(५) उपदफा (३) बमोचजम ददएको सनदेशनको पालना नगने धासमनकथिल व्यिथिापन 
ससमसतका पदासधकारी र धासमनकथिलका गठुीयारलाई प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले 
्को धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत गठन गनन िा त्यथतो पदासधकारी िा गठुीयारलाई हिाई ्को 
व्यचक्तलाई सोको चजम्मेिारी ददन सक्नेछ । 

(६) प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले आफू मातहत व्यिथिापन र बन्दोबथत 
गररएका गठुी िा धासमनकथिलको ्नगुमन गरी आिश्यक सनदेशन ददन सक्नछे । 

(७) उपदफा (६) बमोचजम ददइएको सनदेशनको पालना गनुन सम्बचन्धत गठुी तिा 
धासमनकथिलको कतनव्य हनुेछ । 

(८) ्नगुमन सम्बन्धी ्न्य व्यिथिा तोवकए बमोचजम हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद–१3 

विविध 

६८. गठुीको घर िा जग्गा दतान िा आिाद गनन नहनुे :  (१) कसैले यस ऐन बमोचजम बाहेक एक 
प्रकारको गठुी जग्गा ्को प्रकारको गठुी जग्गामा िा गठुी जग्गा रैकर जग्गामा पररणत गनन िा 
गठुी जग्गा ्न्य कुनै व्यचक्त िा सनकायको नाममा दतान गनन िा आफ्नो हक भोगको जग्गासुँग 
आचंशक ूकपमा घसुाई दतान गनन गराउन हुुँदैन। 

थप्ट ीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लासग “गठुी जग्गाको प्रकार” भन्नाले गठुी तैनािी जग्गा, गठुी 
खान्गी जग्गा, गठुी ्धीनथि जग्गा र गठुी रैतान नम्बरी जग्गा सम्झन ुपछन । 

(२) यस ऐन बमोचजम बाहेक कसैले गठुीको घर िा जग्गा भोग िा आिाद गनन हुुँदैन । 

(३) उपदफा (१) िा (२) विपरीत काम गने व्यचक्तलाई दईु लाख रुपैयाुँ सम्म जररबाना 
हनुेछ र त्यथतो जग्गा दतान बदर गरी गठुीको घर िा जग्गा खाली गराउन ुपनेछ । 

(४) कसैले उपदफा (१) िा (२) विपरीत हनुे गरी गठुीको जग्गा दतान गरे गराएको िा 
भोग िा आिाद गरेको पाईएमा प्रमखु कायनकारी ्सधकृतले त्यथतो जग्गा साविक बमोचजमको गठुी 
जग्गामा दतान गने सनणनय गरी सम्बचन्धत सनकायमा लेखी पठाउन ुपनेछ ।  
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(५) उपदफा (४) बमोचजम लेचख आएमा सम्बचन्धत सनकायले त्यथतो जग्गा साविक 
बमोचजमको गठुी जग्गामा दतान गररददन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोचजम प्रमखु कायनकारी ्सधकृतले गरेको सनणनय उपर चिि नबझु्ने 
पक्षले त्यथतो आदेशको जानकारी पाएको समसतले पैँतीस ददनसभर सम्बचन्धत उच्ि ्दालतमा 
पनुरािेदन गनन  सक्नेछ । 

६९. गठुी जग्गाको नापजाुँि : (१) गठुी जग्गा नापजाुँि गनुन पूिन सम्बचन्धत ्सधकारीले सोको सूिना 
प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत िा धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतलाई ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम गठुी जग्गा नाप जाुँि गदान नापजाुँि गने व्यचक्तले सो जग्गा 
कसैको जग्गामा घसुाउन िा वहनासमना नहनु ेगरी नाप जाुँि गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) विपरीत कायन गने ्सधकारीलाई प्रिसलत कानून बमोचजम 
विभागीय कारबाही हनुेछ । 

(४) गठुी जग्गाको वकिाकाि सम्बचन्धत नापी कायानलयले गनुन पनेछ ।  

७०. गठुी जग्गाको दतान, नामसारी, दाचखल खारेज : (१) गठुी तैनािी जग्गाको जग्गाधनी महलमा 
सम्बचन्धत गठुीको नाम राखी दतान गररनछे । 

(२) गठुी ्धीनथि जग्गाको जग्गाधनी महलमा गठुीको नाम र मोही महलमा कानून 
बमोचजम मोवहयानी हक प्राप्त व्यचक्तको नाम जनाई दतान गररनेछ । 

(३) यस ऐन बमोचजम गठुी जग्गाको दतान, नामसारी, दाचखल खारेज गरी जग्गाधनी दतान 
प्रमाण पूजान बनाउन ेसमेतको काम तोवकएको ्सधकारीले तोवकए बमोचजम गनुन पनेछ । 

७१. हदबन्दी सम्बन्धी व्यिथिा : (१) गठुी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गािाला र गठुी ्धीनथि जग्गाको 
मोहीले राख्न पाउने जग्गाको ्सधकतम हद प्रिसलत कानून बमोचजम हनुेछ । 

(२) गठुी ्धीनथि जग्गा कमाउने मोहीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा मोवहयानी हक 
लेखाएको िा पाएको देचखएमा त्यथतो बढी देचखएको जग्गामा सनजको मोवहयानी हकको लगत 
तोवकएको ्सधकारीले कट्टा गरी गठुी तैनािी जग्गाको लगतमा दतान गरी ददन ुपनेछ  । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन राजगठुी र सािनजसनक गठुी िा 
धासमनकथिलको नाममा दतान भएको जग्गामा कुनै हदबन्दी लाग्ने छैन । 

७२. गठुी जग्गामा लाग्ने बजारको व्यिथिापन िा उपयोग : (१)  प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमतले  गठुी जग्गामा लाग्ने हाि, मेला िा ्न्य बजारको व्यिथिापन िा उपयोग तोवकए बमोचजम 
गनन गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रासधकरणले व्यिथिापन नगरी हाि, मेला िा ्न्य बजार 
व्यिथिापन गनन सम्बचन्धत थिानीय तहलाई ददन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोचजम सम्बचन्धत थिानीय तहले व्यिथिापन गरेको हाि, मेला िा 
्न्य बजारबाि उठाएको रकमको पिास प्रसतशत रकम प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसतमा बझुाउन ुपनेछ । 

७३. गठुी जग्गाको िक्लाबन्दी समलाउने : प्रासधकरणले गठुी जग्गाको िक्लाबन्दी समलाउन आिश्यक 
देखेमा प्रिसलत कानूनको ्धीनमा रही जग्गा सट्टापट्टा गरी समलाउन सक्नछे । 

७४. गठुी तैनािी जग्गा सम्बन्धमा विशेष व्यिथिा : यो ऐन प्रारम्भ हनु ु्चघ गठुी तैनािी जग्गा गठुीको 
वहत विपरीत कुनै व्यचक्तले कुनै वकससमले बन्दोबथतीमा सलएको रहेछ भन ेयो ऐन प्रारम्भ भए पसछ 
त्यसरी प्राप्त गरेको हक ्सधकार थितः समाप्त भई त्यथतो जग्गामा सम्बचन्धत गठुीको थिासमत्ि पनुः 
कायम हनुछे । 

७५. सम्पचि रोक्का राख्न े: (१) प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले आफ्नो जमानतमा रहेको 
सम्पचि कसैलाई सधतो बन्धक ददन िा कुनै प्रकारले हक छोडी ददन नपाउन े गरी रोक्का राख्न 
सम्बचन्धत सनकाय िा कायानलयलाई लेखी पठाउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम लेखी आएमा सम्बचन्धत सनकाय िा कायानलयले त्यथतो सम्पचि 
कसैलाई सधतो बन्धक ददन िा कुनै प्रकारले हक छोडी ददन नपाउने गरी रोक्का राख्न ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोचजम रोक्का राखेको जानकारी सम्बचन्धत सनकाय िा कायानलयले 
प्रासधकरणलाई ददन ुपनेछ । 

७६. बक्यौता ्सलु गने : (१) प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले ्सलु गनुनपने गठुीपोत, 

कूत, बहाल, भबूहाल, पेश्की, ठेक, जररबाना, सबगो, शलु्क, दथतरु, ्सतररक्त दथतरु तिा ्न्य बक्यौता 
रकमको लासग सम्बचन्धत व्यचक्तले जमानत ददएको िा सनजको ्न्य सम्पचिबाि प्रासधकरणले तोवकए 
बमोचजम सललाम गरी सरकारी बाुँकी सरह ्सलु गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम बक्यौता ्सलु गदान प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसतले तोवकए बमोचजमको ्याज िा जररबाना र सललाम गदान लाग्ने खिन समेत ्सलु गनन  
सक्नेछ । 

(३) यस दफामा ्न्यर जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसतले सनचित ्िसध तोकी वकथताबन्दीमा बक्यौता ्सलु गनन सक्नेछ । 

७७. गठुी जग्गा प्रासप्त : (१) प्रिसलत कानून बमोचजम सनधानरण गररएको गठुी जग्गाको मआु्जा िा 
क्षसतपूसतन प्रासधकरणलाई नददई कसैले गठुी जग्गा प्रयोग िा उपयोग गनुन हुुँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम मआुव्जा िा क्षसतपूसतन नददई गठुी जग्गा प्रयोग िा उपयोग गरेमा 
यस ऐन बमोचजम गठुी सम्पचि ्सतक्रमण गरेको मासननछे ।  
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(३) नेपाल सरकारले गठुी जग्गा जनुसकैु व्यहोराले प्राप्त गरेमा प्रासधकरणलाई प्रिसलत 
कानून बमोचजम सनधानरण गररएको मआु्जा िा क्षसतपूसतन  ददन ुपनेछ । 

(४) यस दफामा ्न्यर जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन नेपाल सरकारले गठुी तैनािी 
जग्गा प्राप्त गरेकोमा सो जग्गाको मआु्जाको सट्टा जग्गा नै शोधभनान ददन सक्नछे । 

(५) नेपाल सरकारले प्रिसलत कानून बमोचजम गठुी रैतान नम्बरी जग्गा प्राप्त गरेकोमा 
प्रासधकरणलाई सो जग्गाको गठुीपोत बापत क्षसतपूसतन ददन ुपनेछ । 

(६) नेपाल सरकारले गठुी ्धीनथि जग्गा प्राप्त गरेकोमा सो िापतको मआु्जा िा क्षसतपूसतन 
प्रासधकरण र मोहीले आधा-आधा प्राप्त गनन सक्नछेन ्। 

७८. सतजान व्यिथिा हिाउन े: (१) गठुीयारले खान्गी िा सतजान व्यिथिाबाि चजन्सी खाई आएकोमा सोको 
सट्टा प्रासधकरणले तोके बमोचजमको पाररश्रसमकको व्यिथिा गनन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम पाररश्रसमकको व्यिथिा नगरेसम्म गठुीयारले मोहीबाि खान्गी 
्सूल गदान प्रासधकरणले उपल्ध गराएको सतजान िा रससद सम्बचन्धत मोहीलाई ददन ुपनेछ । 

७९. प्रािीन मूसतन तिा गरगहना : (१) सािनजसनक गठुी र राजगठुीको गठुीयारले आफ्नो चजम्मामा रहेको 
देिी–देिताका प्रसतमा, मूसतन, गरगहना, भाुँडा–ितनन आददको लगत तोवकएको ्सधकारीबाि जाुँि गराई 
राख्न ुपनेछ । 

(२) गठुीयार फेरबदल हुुँदा उपदफा (१) बमोचजमको मालसामान सनजले तोवकए बमोचजम 
बरबझुारि गनुन पनेछ । 

(३) सािनजसनक गठुी र राजगठुीको देिी–देिताको बेिल्तीको गरगहना, भाुँडा–ितनन 
लगायतका सामग्री चजम्मा सलने व्यचक्तले िाहेमा त्यथतो सामग्री प्रासधकरणमा बझुाउन सक्नेछ ।  

८०. गहना र ्न्य सम्पचिको व्यिथिापन गने : (१) प्रासधकरणले राजगठुी र सािनजसनक गठुीको देिी–
देिता िा धासमनकथिलमा िढाएका गहना, भाुँडाकुुँ डा र ्न्य सम्पचिहूक तोवकए बमोचजम िगीकरण 
गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम िगीकरण गररएका सामानहूकमध्ये परुाताचत्त्िक महत्त्िका 
गरगहना, भाुँडाकुुँ डा आददको संरक्षण गरी ्न्य सम्पचि तोवकए बमोचजम व्यिथिापन गररनेछ । 

(३) देिी–देितालाई िढाएको गरगहना र ्न्य सम्पचि मनाससि मावफकको कारण सबना 
्पगु भएमा सो चजम्मा सलन ेव्यचक्तबाि प्रासधकरणले सट्टाभनान सलन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजम चजम्मा सलने व्यचक्तले सट्टाभनान नददएमा प्रासधकरणले प्रिसलत 
बजार मूल्यको आधारमा सबगो कायम गरी सबगो बमोचजमको रकम त्यथतो व्यचक्तबाि सरकारी बाुँकी 
सरह ्सलु गनन सक्नेछ । 
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(५) राजगठुी र सािनजसनक गठुीका देिी–देिता, धासमनकथिलमा िढाएको भेिी, गरगहना तिा 
्न्य सम्पचि कसैले वहनासमना गरेमा प्रासधकरणले सबगो ्सलु उपर गरी सबगो बमोचजम जररबाना 
गनेछ । 

८१. हिाउन ुपने : (१) गठुीको घर, जग्गा, धासमनकथिल, पािी, पौिा जथता संरिनामा प्रासधकरण िा प्रदेश 
गठुी व्यिथिापन ससमसतको थिीकृसत बेगर भोग िलन गनेलाई मनाससब समय ददई प्रासधकरण र 
प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले हिाउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको हिाउन े कायनमा प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसतलाई थिानीय प्रशासन र थिानीय तहले सहयोग गनुन पनेछ । 

८२. गठुी सम्पचि ्सतक्रमण गनन नहनुे : (१) कसैले प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत िा 
गठुीको जग्गा, घर, सिल, पािी, पौिा, पसल, धासमनकथिल आदद प्रासधकरणको थिीकृसत बेगर प्रयोग िा 
भोगिलन गनन, गराउन हुुँदैन । 

(२) उपदफा (१) विपरीत कसैले प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको थिीकृसत 
बेगर त्यथतो सम्पचि प्रयोग िा भोगिलन गरेमा गठुी सम्पचि ्सतक्रमण गरेको मासननेछ । 

(३) यस दफा बमोचजम गठुी सम्पचिको ्सतक्रमण गरेमा त्यथतो व्यचक्तलाई तीन लाख 
रुपैयाुँ सम्म जररबान हनुछे र त्यथतो ्सतक्रमणबाि हिाई हिाउुँदा लागेको खिन ्सतक्रमण गने 
व्यचक्तबाि ्सलु गररनछे  । 

८३. वििरण पठाउन ु पने : (१) प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत, धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत, 

धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारी लगायतका गठुीसुँग सम्िद्ध व्यचक्तहूकले यस ऐन बमोचजम गठुीको 
सम्पचि, आय–व्यय, लगत, शे्रथता, सलखत आददको वििरण सनयसमत ूकपमा प्रासधकरणमा पठाउन ु  
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको वििरण नपठाउन े धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत, 
धासमनकथिल व्यिथिापन ्सधकारी िा गठुीसुँग सम्बद्ध व्यचक्तलाई प्रासधकरणले पच्िीस हजार ूकपैँया 
सम्म जररिाना गनन सक्नेछ ।  

८४. गठुी धमनलोप गरेको मासनन े  : (१) कसैले देहाय बमोचजमका कायन गरेमा गठुी धमनलोप गरेको 
मासननेछः- 

(क)  गठुीका गठुीयार िा ्न्य कुनै वकससमबाि गठुी िलाउन ु पने चजम्मेिार 
व्यचक्तले गठुीको दानपर, चशलापर, ताम्रपर, सलखत र परम्परा बमोचजमको 
कायन नगरेमा िा देिी–देिताको मचन्दर, धासमनकथिल, पािी, पौिा, धमनशाला 
आददको ममनत, चजणोद्धार नगरी नाश हनु ददएमा,  
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(ख)  गठुीको सम्पचि सधतो राख्न,े सबक्री िा ्न्य कुनै व्यहोराले हक छाडीददने िा 
गठुीको सलखत, चशलापर, दानपर आदद बमोचजम गनुनपने काम नगरेमा । 

(२) धमनलोप गनेलाई तीन लाख रुपैयाुँसम्म जररिाना हनुेछ । 

   (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोचजम गठुीको सम्पचि सधतो बन्धक राखेको िा 
सबक्री िा ्न्य कुनै व्यहोराले हक छाडीददएको भए सोको सलखत थितः शून्य तिा सनचष्क्रय भएको 
मासननेछ । 

 (४) धमनलोप गने गराउन े महन्त, पजुारी, गठुीयार र ्न्य रकमीलाई खारेज गरी ्को 
व्यचक्त सनयकु्त गनुन पनेछ। 

 (५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोचजम सधतो बन्धक राख्न नहनुे िा कुनै व्यहोराले 
हक छाडी ददन नहनुे जग्गा सधतो बन्धक ददएको िा हक छाडी ददएको सलखत शून्य तिा सनचष्क्रय 
भएको व्यहोरा सलखतमा जनाई मालपोत कायानलयले सो जग्गा गठुीकै नाममा कायम गनुन पनेछ ।  

८५. सबगानन िा हासन नोक्सानी गनन नपाउन े : (१) कसैले गठुी, धासमनकथिल, धमनकीसतन, धमनशाला, पािी, 
पौिा आदद विगानन िा हासन नोक्सानी गनुन गराउन ुहुुँदैन ।  

(२) उपदफा (१) विपरीत गठुी, धासमनकथिल, धमनकीसतन, धमनशाला, पािी, पौिा आदद विगानन 
िा हासन नोक्सानी गनेलाई हासन नोक्सानीको विगो ्सलु गरी सो बराबरको जररबाना हनुेछ । 

८६. मदु्दा दायर गनन सक्नेः (१) यस ऐन बमोचजम प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतले 
जररबाना गने भनी उल्लेख भएका विषय बाहेकका ्न्य विषयमा यस ऐन बमोचजम मदु्दा दायर गनुन 
पदान प्रासधकरण, प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत, धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत िा गठुी व्यिथिापन 
्सधकारीले सम्बचन्धत चजल्ला ्दालतमा  मदु्दा दायर गनन सक्नेछ । 

(२) प्रिसलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन उपदफा (१) बमोचजम दायर 
भएको मदु्दामा समलापर हनु सक्ने छैन ।  

८७. समससलहूक सने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत गठुी जग्गाको दतान, दाचखल खारेज, मोही लगत 
कट्टा सम्बन्धी विषयमा कारबाही िली सनणनय हनु बाुँकी रहेका समससलहूक तोवकएको कायानलयमा 
सनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम सरी आएका समससलहूक तोवकएको कायानलयले यस ऐन र 
प्रिसलत कानून बमोचजम कारबाही र वकनारा गनेछ । 

८८. लेखा र लेखा परीक्षण : (१) प्रासधकरण, प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत र धासमनकथिल व्यिथिापन 
ससमसतको लेखा प्रिसलत कानून बमोचजम राचखनेछ । 

(२) प्रासधकरण र प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसतको ्चन्तम लेखा परीक्षण महालेखा 
परीक्षकको कायानलयिाि हनुछे । 
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८९. काम कारबाही बदर गनन सक्ने : यो ऐन िा यस ऐन ्न्तगनत बनकेो सनयम िा विसनयम बमोचजम 
काम कारिाही गदान प्रमखु कायनकारी ्सधकृत, मालपोत कायानलय, गठुी कायानलय, प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसत, धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत िा गठुीयारले गम्भीर कानूनी रवुि गरेको िा 
सबदु प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरेको कारणबाि गठुीलाई हासन नोक्सानी परु् याएको िा हासन 
नोक्सानी परु् याउने सम्भािना देचखएमा िा गठुीको मूलभतू मान्यतामा प्रसतकूल ्सर पनन गएको िा 
प्रसतकूल ्सर पनन जाने ्िथिा देचखन आएमा ससमसतले त्यथतो काम कारिाही बदर गरी पनुः 
कानून बमोचजम गनुन भनी सम्बचन्धत सनकाय, कायानलय िा पदासधकारीलाई सनदेशन ददन सक्नेछ । 

९०. प्रिसलत कानून बमोचजम कारबाही गनन बाधा नपने : यस ऐनमा ्न्यर जनुसकैु कुरा लेचखएको भए 
तापसन कसैले यस ऐन विपरीत गरेको कुनै कायनबाि ्न्य प्रिसलत कानूनको उल्लङ्घन हनुे भएमा 
प्रिसलत कानून बमोचजम मदु्दा दायर गनन र कारबाही गनन बाधा पने छैन । 

९१. विशेष छुि : (१) प्रिसलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन प्रासधकरण, प्रदेश गठुी 
व्यिथिापन ससमसत र धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत िादी, प्रसतिादी िा पनुरािेदक भएको मदु्दामा 
्दालती शूल्क (कोिन फी) लाग्ने छैन । 

(२) प्रासधकरण, प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत र धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत िादी, 
प्रसतिादी िा पनुरािेदक भएको मदु्दामा ती संथिाका िाररसलाई हाचजर नगराई नहनुे ्िथिा भई 
सम्बचन्धत ्दालतले आदेश ददएमा बाहेक सो सनकायको िाररस तारेखमा हाचजर हनु ुपने छैन । 

(३) प्रिसलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन धासमनकथिलको सम्पचि सम्बन्धी 
विषयमा प्रासधकरण, प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत िा धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसत िादी िा 
पनुरािेदक भै िलेको मदु्दा सडससमस खारेजी िा तामेलीमा नराखी फैसला गनुन पनेछ । 

(४) प्रिसलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापसन प्रासधकरण र धासमनकथिलको पूुँजी, 
आम्दानी तिा सम्पचिमा प्रासधकरण, प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत तिा धासमनकथिल व्यिथिापन 
ससमसतलाई सङ्घ, प्रदेश र थिानीय तहबाि लाग्ने कुनै प्रकारको कर, दथतरु िा महशूल लागाइन े  
छैन । 

तर, 

(क)  प्रासधकरण, प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत िा धासमनकथिल व्यिथिापन 
ससमसतको दैसनक कायन सञ्चालन गनन िावहन े िथतहुूक थिानीय बजारमा 
खररद गदान त्यसको मूल्यमा समािेश भएका भन्सार महशलु, सबक्री कर, 

्न्तःशलु्क कर िा महशलुमा छुि ददइने छैन । 

(ख)  कुनै सेिा िापत लाग्ने शूल्क, महशूल प्रासधकरण, प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसत र धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले बझुाउन ुपनेछ । 
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(ग)  गठुी, धासमनकथिल िा धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतलाई दान ददएको 
रकम आयकर प्रयोजनको लासग त्यथतो दान गने व्यचक्तले आफ्नो 
वहसािबाि कट्टा गनन पाउनेछ र त्यसरी दान ददएको रकममा आयकर लाग्न े
छैन । 

(५) धासमनकथिल िा गठुीको नाममा कुनै सम्पचि दतान भएको बाह्रिषनपसछ त्यस विषयमा 
कुनै ्ड्डा ्दालतमा उजरु लाग्ने छैन । 

(६) प्रासधकरण, प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत र धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतले आफ्नो 
जाय जेिाको हक कायम गराउन, लगानी ्सूल गनन, कमनिारी, महन्त, पूजारी, रकमी, गठुीयार, ठेकेदार 
आददसुँग बाुँकी रहेको नगदी िा चजन्सी दाचखला गराउन; कूत, ठेक, मालपोत, भबूहाल, जररिाना, शूल्क, 

दथतरु आदद समेतका जनुसकैु रकम ्सलु गदान कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । 

९२. सािनजसनक धासमनकथिलको सम्पचि मासनने : (१) आफ्नो हक नपगु्न ेसरकारी िा सािनजसनक जग्गा 
िा राजगठुीको जग्गामा बन ेबनाएको धमनकीसतन, धमनशाला, पािी, पौिा, घर, िहरा, धासमनकथिल िा ्न्य 
संरिनामा त्यथतो धमनशाला, पािी, पौिा, ठाुँिी, घर, िहरा, धासमनकथिल िा ्न्य संरिना बनाउनकेो कुनै 
हक ्सधकार हनुे छैन।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमका धासमनक थिल िा संरिना जनु धासमनकथिल िा गठुीको 
जग्गामा बनेका छन ्सोही धासमनकथिल िा गठुीको हक भोग र थिासमत्ि भएको सम्पचि मासननेछ । 

(३) कुनै सािनजसनक थिलमा कसैले धासमनकथिल समेतका संरिना बनाएमा त्यथता संरिना 
बनाउनेको कुनै हक ्सधकार हनुेछैन । त्यथता संरिना सािनजसनक सम्पचि नै मासननेछ । 

(४) कुनै संरिना सनजी िा सनजी गठुी िा सािनजसनक गठुी िा राजगठुीको हो भने्न वििाद 
उठेमा आफ्नो सनजी हक भोग भएको जग्गामा आफ्नै पूुँजी लगाई बनाएको हो भनी प्रमाण परु् याउन े
भार सनजी िा सनजी गठुी हो भनी दािी गनेको हनुेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोचजम कसैले आफ्नै सनजी हक भोगको जग्गामा आफ्नै पूुँजी लगाई 
सनमानण गरेको भने्न प्रमाचणत गनन नसकेमा त्यथतो संरिना सम्बचन्धत धासमनकथिल िा सािनजसनक 
गठुीको सम्पचि मासननछे । 

९३. संिालन तिा व्यिथिा : (१) धासमनकथिल तिा धासमनकथिल सम्िद्ध धासमनक–सांथकृसतक सङ्घ–

संथिाको व्यिथिापन, सञ्चालन र बन्दोिथत सम्बन्धी कुनै समझदारी पर, सम्झौता पर, विसध–विधान, 

सनयम, कायनविसध, ्दालत िा ्न्य कुनै सनकायको फैसला, आदेश, सनणनय, समलापर िा कुनै प्रिा, 
प्रिलन, परम्परा, ्भ्यास आदद जेसकैु भए पसन यो ऐन लागू भएपसछ यस ऐन बमोचजम धासमनकथिल 
तिा धासमनकथिल सम्िद्ध धासमनक–सांथकृसतक सङ्घ–संथिाको सञ्चालन तिा व्यिथिापन हनुेछ । 
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(२) धासमनकथिल तिा धासमनकथिल सम्िद्ध धासमनक, सांथकृसतक सङ्घ–संथिाको सञ्चालन तिा 
व्यिथिापनका सम्बन्धमा यस ऐनमा लेचखए जसत कुरामा यसै ऐन बमोचजम हनुेछ । 

९४. िावषनक प्रसतिेदन : (१) प्रत्येक आसिनक िषन समाप्त भएको दईु मवहनासभर प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसतले तोवकए बमोचजमको वििरण सवहतको िावषनक प्रसतिेदन प्रासधकरण समक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

(२) प्रत्येक आसिनक िषन समाप्त भएको छ मवहनासभर प्रासधकरणले तोवकए बमोचजमको 
वििरण सवहतको िावषनक प्रसतिेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गनेछ । 

९५. शपि ग्रहण : विद्वत सभा, ससमसत, प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत र धासमनकथिल व्यिथिापन 
ससमसतका सदथयले पदभार सलन ु्चघ तोवकए िमोचजम शपि ग्रहण गनुन पनेछ ।  

९६. ्सधकार प्रत्यायोजन : प्रासधकरणले आफूलाई प्राप्त ्सधकार मध्ये केही ्सधकार आिश्यकता 
्नसुार ्ध्यक्ष, सदथय, उपससमसत, प्रमखु कायनकारी ्सधकृत िा कुनै कमनिारी, प्रदेश गठुी व्यिथिापन 
ससमसत िा धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नछे । 

९७. गठुी र धासमनकथिलको रेखदेख गनुनपने : सम्बचन्धत थिानीय प्रशासन र थिानीय तहले आफ्नो 
के्षरसभरका गठुीको रेखदेख, सनरीक्षण र धासमनकथिलमा रहेका मूसतन, गरगहना, मचन्दर, पािी, पौिा, ठाुँिी, 
जग्गा, जसमन लगायत सम्पचिको सरुक्षा गनुन पनेछ । 

९८. गठुी संथिान ्न्तगनत कायनरत कमनिारीहूकको समायोजनः  प्रासधकरणले यो ऐन प्रारम्भ हनु ु ्चघ 
गठुी संथिान र सो ्न्तगनत कायनरत कमनिारीहूकलाई प्रासधकरण िा प्रदेश गठुी व्यिथिापन ससमसत 
्न्तगनत रहने गठुीसुँग सम्बचन्धत कायानलयमा समायोजन गनन सक्नेछ । 

९९. नेपाल सरकारसुँग सम्पकन  गने  : प्रासधकरणले नेपाल सरकारसुँग सम्पकन  गदान मन्रालय माफन त गनुन 
पनेछ ।  

१००. यसै ऐन बमोचजम हनु े : यस ऐनमा उचल्लचखत विषयमा यसै ऐन बमोचजम र ्न्य विषयमा प्रिसलत 
कानून बमोचजम हनुेछ । 

१०१. सनयम बनाउन े ्सधकार : यस ऐनको कायानन्ियन गननको लासग प्रासधकरणको परामशनमा नेपाल 
सरकारले आिश्यक सनयमहूक बनाउन सक्नेछ । 

१०२. विसनयम र सनदेचशका बनाउन सक्ने :  (१) यो ऐन िा यस ऐन ्न्तगनत बनेका सनयमको ्धीनमा 
रही प्रासधकरणले आिश्यकता ्नसुार विसनयम बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम बनाएको विसनयम लागू गनुन ्चघ मन्रालयबाि थिीकृत गराउन ु
पनेछ । 

(३) यो ऐन िा यस ऐन ्न्तगनत बनकेो सनयम तिा विसनयमको ्धीनमा रही प्रासधकरणले 
आिश्यक सनदेचशका बनाउन सक्नेछ। 
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१०३. आिार संवहता बनाई लागू गने : प्रासधकरणले धासमनकथिल व्यिथिापन ससमसतका पदासधकारी, 
गठुीयार, मठाधीश, महन्त, पूजारी, ्न्य कामदार, भक्तजन, तीिनयारी, धासमनकथिल पररसरमा प्रिेश गने 
व्यचक्तको आिार संवहता बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

१०४. खारेजी र बिाउ : (१) गठुी संथिान ऐन, २०३३ खारेज गररएको छ । 

(२) गठुी संथिान ऐन, २०३३ बमोचजम भए गरेका काम कारिाही यसै ऐन बमोचजम भए 
गरेको मासननेछ । 

(३) गठुी संथिान ऐन, २०३३ बमोचजम गदठत गठुी संथिानको सम्पचि, हक, दावयत्ि र 
कमनिारी प्रासधकरणमा सनेछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


