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गठुी संस्थान ऐन, २०३३ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

  २०३३।७।४ 

संशोधन 

१.  गठुी संस्थान (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४१               २०४१।८।२४ 

२.  गठुी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९              २०४९।१०।५ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

३.  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३              २०६३।६।२८ 

४.  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६     २०६६।१०।७ 

५.   केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेज गने ऐन, २०७२            २०७२।६।१४ 

६.   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२           २०७२।११।१३ 

२०३३ सालको ऐन नं. ४१ 

 
============ 

गठुी संस्थान सम्बन्त्धी काननुलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावना:  ........... राजगठुीलाई नेपाल सरकारको अधीनबाट झिकी एक संस्थानको झजम्मा समु्पी 
राजगठुीहरूलाई सवु्यवझस्थि रूपले सञ्चालन गराउन गठुी संस्थानको स्थापना भएकोमा, हवमभन्न 
वगनका जनिाका बीच ससुम्बन्त्ध कायम राख्न े र सवनसाधारण जनिाको आमथनक हहि र नैमिकिा 
कायम राख्न ेउदे्दश्यले गठुी संस्थान सम्बन्त्धी काननुलाई संशोधन र एकीकरण गरी बढी प्रभावकारी 
र सामहयक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

                                                           
  यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेझख लागू भएको ।  

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिहकएको । 
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 श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्त्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले 
यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारझम्भक 

१. संझिप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “गठुी संस्थान ऐन, २०३३” रहेको छ । 

(२) यस ऐनको हवस्िार नपेाल ........ भर हनुेछ । 

(३) यो ऐन िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “संस्थान” भन्नाले दफा ३ अन्त्िगनिको गठुी संस्थान सम्िनपुछन । 

(ख) “अध्यि” भन्नाले गठुी संस्थानको अध्यि सम्िनपुछन । 

(ख१) “समममि” भन्नाले दफा ९ अनसुार गठठि सञ्चालक समममि सम्िनपुछन । 

 (ख२) “सदस्य” भन्नाले समममिको सदस्य सम्िनपुछन । 

 (ख३) “प्रशासक” भन्नाले संस्थानको प्रशासक सम्िनपुछन । 

(ग) “गठुी”  भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी–देविाको पवन, पूजा वा जारा चलाउन वा कुनै 
धाममनक वा परोपकारी कामको लामग कुनै मझन्त्दर, देवस्थल, धमनशाला, पाटी–पौवा, 
इनार, पोखरी, िलाउ, धारा, हपयाउ, बाटो, घाट, पलु, चौिारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, 

पसु्िकालय, पाठशाला, औषधालय, झचहकत्सालय घर, इमारि वा संस्था बनाउने, चलाउन 
वा त्यस्को संरिण गनन कुनै दािाले आफ्नो चल अचल सम्पझि वा आयस्िा आउन े

                                                           
  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिहकएको । 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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अरू कुनै सम्पझि वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गठुी समेिलाई सम्िनपुछन 
। 

(घ) “राजगठुी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाको अवस्थामा गठुी संस्थानको हक दाहयत्व भई 
गठुी संस्थानले बन्त्दोवस्ि र सञ्चालन गरी आएको राजगठुी सम्िनपुछन । 

(ङ)  “छुट गठुी” भन्नाले आयस्िाबाट गठुीको पूजा, पवन इत्याठद दानपर मलखि बमोझजमको 
काम चलाई बाुँकी रहेको गठुीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगठुीमा बिुाउने 
गरी वा गठुी चलाउनेले नै शेष खान े गरी गठुी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हनु ु
अगावै सरकारी गठुी लगिमा गठुी दिान गराई वा दिान गराउन ु पने गरी त्यस्िो 
गठुीको जग्गाको नेपाल सरकारमा बिुाउन ु पने मालपोि वा मिरो बिुाउन ु नपने 
गराई र गठुीको दिान गठुीयारले नै गठुी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गठुीलाई 
सम्िनपुछन । 

(च) “मनजी गठुी” भन्नाले राजगठुी र छुट गठुी बाहेकको दमुनयाुँको मनजी गठुी सम्िनपुछन 
। 

(छ) “गठुीयार” भन्नाले छुट गठुी वा मनजी गठुीका दािा वा दािाका हकवाला गठुी 
चलाउन वा गठुीको शेष कसर खान पाउने हक भएका व्यझि र त्यस्िा गठुीको 
सालबसाली दरबन्त्दीको महन्त्ि र पूजारीलाई सम्िनपुछन । 

(ज) “गठुी रैिान नम्बरी जग्गा” भन्नाले दिानवालाले संस्थानलाई मालपोि बिुाउन ु पने 
जग्गा सम्िनपुछन । 

(ि) “गठुी नम्बरी जग्गा” भन्नाले संस्थानले जग्गावालाको हैमसयिले नेपाल सरकारलाई 
मालपोि बिुाउन ुपने जग्गा सम्िनपुछन । 

(ञ) “गठुी िैनाथी जग्गा” भन्नाले कसैको नाममा दिान नभएको गठुी संस्थानको सम्पूणन 
अमधकार रहेको जग्गा सम्िनपुछन । 

(ट) “गठुी अधीनस्थ जग्गा” भन्नाले दिानवालाले संस्थानलाई झजन्त्सी बिुाई आएको जग्गा 
सम्िनपुछन । 
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(ठ) “गठुी झजमीदारी” भन्नाले कुनै झजमीदारी मौजामा गठुीको हक भई गठुीमा मालपोि 
दाझखल हनुे झजमीदारीलाई सम्िनपुछन । 

(ड) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोझजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको हवमनयममा वा 
नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाझशि गरी जारी गरेको 
आदेशमा िोहकएको वा िोहकएबमोझजम सम्िनपुछन । 

पररच्छेद–२ 

स्थापना र व्यवस्था 

३. गठुी संस्थान कायम रहनःे (१) गठुी संस्थान ऐन, २०२१ अन्त्िगनि स्थापना भएको गठुी 
संस्थान यसै ऐन अन्त्िगनि स्थापना भएको मानी कायमै रहनेछ । 

(२) संस्थान अहवझच्छन्न उिरामधकारवाला एक स्वशामसि र सङ्गठठि संस्था  हनुेछ । 
यसको कामको मनममि एउटा आफ्नो छाप हनुेछ । यसले आफ्नो नामबाट नामलस उजूर 
गनन सक्नेछ र यस उपर पमन सोही नामबाट नामलस उजूर लाग्न सक्नेछ । 

(३) यस ऐनको र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको हवमनयमको अधीनमा रही संस्थानले 
चल–अचल सम्पझि प्राप्त गनन, भोग गनन र कुनै प्रकारले हस्िान्त्िरण गररठदन सक्नेछ । 

(४) संस्थानको प्रधान कायानलय काठमाडौंमा रहनेछ । 

४. 
============ 

५. 
============ 

६. कमनचारी िथा सल्लाहकारको मनयझुिः (१) संस्थानले आवश्यकिानसुार कमनचारी र 
सल्लाहकारहरूको मनयझुि गनन सक्नेछ र मनजहरूको मनयझुि र सेवाको शिन िोहकएबमोझजम 
हनुेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिहकएको । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन नेपाल सरकारले आवश्यक 
देखेमा समय–समयमा संस्थानका कमनचारीहरूको दरबन्त्दी थप–घट गनन .........  सक्नेछ । 

७. हवद्वि ् समममिको गठन: (१) संस्थानमा धाममनक, सामाझजक र शैझिक िेरमा ख्यामि प्राप्त 
हवद्वान िथा साध ुसन्त्िहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीि एक जना सभापमि सहहि 
पाुँचजना सदस्य रहेको एक हवद्वि समममि रहनेछ । 

(२) संस्थानको अध्यिले िोकेको कमनचारी हवद्वि ्समममिको सझचव हनुेछ । 

(३) संस्थानको अध्यिले हवद्वि ्समममिको बैठकमा भाग मलन ुपनेछ । 

 (४) उपदफा (१) बमोझजम मनोनीि सदस्यहरूको कायानवमध चार बषनको   हनुेछ 
। कायानवमध समाप्त भएपमछ मनजहरूलाई पनुः मनोनीि गनन सहकनेछ । 

िर नेपाल सरकारले उपयिु सम्िेमा मनजहरूको कायानवमध पूरा नहुुँदै मनजहरूको 
सट्टा अको व्यझिलाई मनोनीि गनन सक्नेछ । 

(५) हवद्वि ् समममिका सदस्यहरूले सो समममिको बैठकमा भाग मलंदा िोहकए 
बमोझजमको पाररश्रममक वा भिा पाउनेछन ्। 

८. हवद्वि ्समममिमसि राय–सल्लाह मलन सहकनःे समममिले आवश्यक देखेमा देहायका हवषयहरूमा 
हवद्वि ्समममिमसि राय–सल्लाह मलन सक्नेछ । 

(क) गठुी सम्बन्त्धी प्राचीन रीमिझस्थमि, 

(ख) धाममनक हवमध, परम्परा एवं धमन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था । 

९. समममिको गठनः (१) संस्थानको कायन सञ्चालनको मनममि नेपाल सरकारले देहायका 
सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समममि गठन गनेछ:– 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा झिहकएको । 

  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 

 

 

  दोस्रो संशाधनद्वारा संशोमधि । 
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(क) नेपाल सरकारले िोकेको व्यझि             –अध्यि 

(ख) प्रमिमनमध, गहृ मन्त्रालय (रा.प.प्रथम शे्रणी)    –सदस्य 

(ग) प्रमिमनमध, काननु, न्त्याय िथा संसदीय व्यवस्था  

 मन्त्रालय (रा.प.प्रथम शे्रणी)      –सदस्य 

(घ) प्रमिमनमध, झशिा िथा संस्कृमि मन्त्रालय  

 (रा.प. प्रथम शे्रणी)        –सदस्य 

(ङ) महामनदेशक, मालपोि हवभाग      –सदस्य 

(च) नेपाल सरकारले देशका धाममनक, सामाझजक िेरबाट मनोनीि  

 गरेका गठुी सम्बन्त्धी काममा अनभुव प्राप्त िीन जना व्यझि  –सदस्य 

(छ) प्रशासक         –सदस्य–सझचव 

(२) संस्थानमा कायनकाररणी अध्यि मनयिु भएमा समममिको सझचवको काम 
अध्यिले िोकेको संस्थानको कमनचारीले गनेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोझजम मनोनीि भएका सदस्यहको कायानवमध 
िीन वषनको हनुेछ र कायानवमध समाप्त भएपमछ पनुः मनोनीि हनु सक्नेछन ्। 

िर नेपाल सरकारले उपयिु सम्िेमा कुनै मनोमनि सदस्यको कायानहवमध समाप्त नहुुँदै 
मनजको सट्टा अको व्यझिलाई मनोनीि गनन सक्नेछ । 

९क. समममिको काम, किनव्य र अमधकारः (१) संस्थानको सबै काम कारवाईको रेखदेख, मनयन्त्रण 
र व्यवस्था समममिले गनेछ । 

(२) यस ऐन अन्त्िगनि संस्थानलाई भएको सबै अमधकारहरूको प्रयोग िथा किनव्यको 
पालन समममिले गनेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(३) समममिले हवद्वि ्समममिबाट मसफाररश गररएका उपयिु सिुावहरू कायानन्त्वयन 
गनेछ । 

१०. ......................... 

११. सदस्य हनु अयोग्यिाः देहायको कुनै व्यझि समममि वा हवद्वि ्समममिको सदस्य हनु योग्य 
मामनने छैन :– 

(क) ............. 

(ख) साहूको दामासाहीमा परेको व्यझि, 

(ग) बहलुा वा मानमसक सन्त्िलुन रहहि व्यझि, 

(घ) नैमिक पिन देझखने फौज्दारी अमभयोगमा अदालिबाट कसरुदार ठहरी कैदको 
सजाय पाएको व्यझि, 

(ङ) एक्काइस वषन उमेर पूरा नभएको व्यझि, वा 

(च) संस्थानसुँगको ठेक्कामा सरीक रहेको वा संस्थानसुँगको कुनै कारोवारमा मनजी 
आमथनक स्वाथन मनहहि रहेको व्यझि । 

१२. सदस्य कायम नरहन ेअवस्थाः देहायको अवस्थामा कुनै व्यझि समममि वा हवद्वि ्समममिको 
सदस्य कायम रहने छैन:– 

(क) दफा ११ मा उझल्लझखि कुनै अयोग्यिा भएमा, 

(ख) सदस्यिाबाट राजीनामा गरेमा, 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा खारेज । 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पहहलो संशोधनद्वारा झिहकएको। 
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(ग) मनुामसब कारण नभई समममि वा हवद्वि ्समममिको अनमुमि बेगर  समममि वा 
हवद्वि ् समममिको बैठकमा लगािार िीन पटक अनपुझस्थि भएकोमा नेपाल 
सरकारले हटाएमा, 

(घ) दफा ७ को उपदफा (४) र दफा ९ को उपदफा (३) को प्रमिबन्त्धात्मक 
वाक्ांश बमोझजम नेपाल सरकारले कुनै सदस्यको सट्टा अरूलाई नै मनोनीि 
गरेमा । 

१२क. प्रशासकको मनयझुि: नेपाल सरकारले संस्थानमा एक जना प्रशासक मनयिु गनेछ । 

१३. संस्थानको कोषः (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ । सो कोषमा देहायका 
रकम जम्मा गररनेछन:्– 

 (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनदुान, 

 (ख) कुनै मनयममि श्रोिबाट प्राप्त भएको रकम, 

 (ग) गठुी जग्गाबाट प्राप्त मालपोि वा अन्त्य आयस्िा, 

 (घ) गठुी अधीनस्थ जग्गालाई रैिान नम्बरी जग्गामा पररणि गरी दिान 
 गदान प्राप्त रकम, 

 (ङ) संस्थानलाई प्राप्त अरू कुनै रकम । 

(२) संस्थानको सबै नगदी संस्थानको नाममा नेपाल राि बैंक वा समममिले िोकेको 
कुनै बैंकमा राझखनेछ । 

(३) संस्थानको िफन बाट गनुन पने सबै खचन संस्थानको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन उपदफा (१) को खण्ड   
(घ) बमोझजम प्राप्त रकम र संस्थानको नाममा रहेको जायजेथा मबक्री भई सो बापि प्राप्त 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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रकम संस्थानको अिय कोषको रूपमा राझखनेछ र त्यस्िो रकम कुनै बैंकमा मदु्दिी खािामा 
जम्मा गने वा घर पसल बनाउने जस्िा स्थायी लगानी गने बाहेक अरू सालबसाली खचन गनन 
पाइने छैन । अिय कोषको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको कझम्िमा पच्चीस प्रमिशि रकम 
अमनवायन रूपमा सोही कोषमा जम्मा गरी बाुँकी रकम संस्थानको काममा खचन गनन सहकनेछ 
। 

१४. संस्थानको लेखा र लेखापरीिणः (१) संस्थानको लेखा प्रचमलि नपेाल काननु बमोझजम 
राझखनेछ । 

(२) संस्थानको लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट हनुेछ । 

१५. संस्थानको आमथनक वषन र वाहषनक प्रमिवेदनः (१) संस्थानको आमथनक वषन नेपाल 
सरकारको आमथनक वषन सरह हनुेछ । 

(२) संस्थानले प्रत्येक आमथनक–वषन अन्त्ि भएको छ महहनामभर आफ्नो आमथनक झस्थमि 
र आफ्नो कामको वाहषनक प्रमिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गनेछ । 

पररच्छेद–३ 

संस्थानको काम किनव्य 

१६. राजगठुीको बन्त्दोबस्ि र सञ्चालन: (१) संस्थानको अमानिी, राजगठुी, मठ, मझन्त्दरको बन्त्दोबस्ि 
र सञ्चालनको लामग आवश्यकिानसुार महन्त्ि, पजुारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, 

कमनचारीको मनयझुि गरी दानपर मलखि भए सो र परम्परा बमोझजमको पवन पूजा इत्याठद 
गनुन पने काम अमानिबाटै गराउनेछ र त्यस्िो अमानिी गठुी, मठ, मझन्त्दरको आयस्िा गठुी 
कोष र गठुी झजन्त्सी मौज्दािमा जम्मा गरी खचन गठुी कोष र गठुी झजन्त्सी मौज्दािबाट नै 
व्यहोररनेछ । 

(२) राजगठुीमा पररणि भएका छुटगठुी र मनजीगठुीका हकमा संस्थानले त्यस्िा 
गठुीका दानपर, मलखि र परम्परा बमोझजम पवन, पूजा इत्याठद गनुन पने काम नरोहकने र धमन 
लोप नहनुे गरी भइरहेको कामदार, कमनचारी र खचनको दरबन्त्दीमा बढी वा अनावश्यक 
कटाई नयाुँ दरबन्त्दी कायम गरी उपदफा (१) बमोझजम अमानिबाट गठुीको कायन सञ्चालन 
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नगराई संस्थानले आफ्नै रेखदेख, मनयन्त्रण र मनदेशनमा बढीमा पाुँच वषन सम्मको अवमध 
िोकी त्यस्िो गठुीको बन्त्दोबस्ि र सञ्चालन साहवकमा चलाई आएको दिान गठुठयार, महन्त्ि, 

पूजारी वा अरू कसैलाई समु्पन सक्नेछ । 

िर, त्यसरी सझुम्पएकोमा दरबन्त्दी बमोझजम खचन कटाई बाुँकी बचेको आयस्िा 
संस्थानमा बिुाउन ुपनेछ । 

१७. संस्थानको काम, किनव्य िथा अमधकारः यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए बाहेक संस्थानको 
काम, किनव्य िथा अमधकार देहायबमोझजम हनुेछः– 

(१) राजगठुीमामथ संस्थानमा हक दाहयत्व राखी व्यवस्था िथा सञ्चालन गनन, 

(२) छुटगठुी िथा मनजीगठुीलाई राजगठुीमा मलई अमानिबाट व्यवस्था र सञ्चालन 
गने वा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोझजम सञ्चालन गराउने, 

(३) दानपर मलखि परम्परा बमोझजमको धाममनक पवन पूजा धमनलोप नहनुे गरी 
चलाउने वा चलाउन लगाउने, 

(४) राजगठुीको चल अचल सम्पझि वा त्यसबाट भएको आम्दानी हाल भैरहेको र 
थप कुनै धाममनक, शैझिक, सामाझजक, साुँस्कृमिक वा परोपकारी संस्था वा 
कायनमा लगाउने, 

(५) राजगठुीको आम्दानीबाट फजूल खचन घटाई चहुावट रोकी राजगठुीलाई बढी 
व्यवझस्थि रूपले सञ्चालन गनन आवश्यकि आनसुार कमनचारी र खचनको नयाुँ 
दरबन्त्दी लगि बनाउने, 

(६) कुनै अनदुान, दान, दािव्य, चल अचल, सम्पझि, प्राप्त गने,  

(६क)  मठ मझन्त्दरमा चढ्ने भेटीघाटीको व्यवस्था गने, 

(६ख)  प्राचीन गरगहना र धाममनक, साुँस्कृमिक वस्िहुरूको लगि राखी संरिण गने 
गराउने, 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(६ग) कुनै गठुीको कामको मनममि खचन गनुन पदान सकभर सोही गठुीको 
आयस्िाबाट खचन गने, 

(७) खेिी, वागवानी र पशपुालन गने, 

(८) राजगठुीबाट गनुन पने कुनै काम गनन संस्थानका िफन बाट ठेक्का ठदन े करार 
गने, 

(९) घर, पसल बनाई बहालमा ठदने, 

(१०) संस्थानका िफन बाट चलाउन ुपने कुनै काननुी कारवाई चलाउने वा संस्थान 
उपर चलेको कुनै काननुी कारवाईको प्रमिरिा गने र अदालिको फैसला 
बमोझजम गने, 

(११) राजगठुीको आयस्िा रकमबाट गठुी चलाउने, खचन गने, बाुँकी रकमबाट जगेडा 
कोष खडा गने र सो कोषबाट सरुझिि लगानी गने, 

(१२) गठुी िैनाथी जग्गामा संस्थानले आफै खेिी गनन वा मोही लगाई खेिी गनन 
ठदने, 

(१३) यो ऐन र प्रचमलि काननुबमोझजम राजगठुीको व्यवस्था सञ्चालन गदान 
पररआएको अरू काम गने । 

१८. संस्थानले गनन नहनु ेकामः संस्थानले देहायको काम गनन हुुँदैनः– 

(१) गठुी जग्गामा नेपाल सरकारको स्वीकृमि बेगर गठुीको स्वाममत्व छामडठदने, 

(२) गठुी ऐलानी जग्गा नेपाल सरकारको नीमि हवरुद्ध नम्बरीमा दिान गने, 

(३) संस्थानलाई नोक्सान वा राजगठुीको धमन–कायनमा बाधा पने कुनै काम 
कारवाई, आमथनक कारोबार वा अन्त्य व्यवस्था सम्बन्त्धी काम गने । 

                                                                                                                                                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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१९. छुट गठुीको हक दाहयत्व संस्थानमा सनेः सबै छुट गठुी राजगठुीमा पररणि भई त्यस्िो छुट 
गठुीको चल अचल जायजेथा, देवमूमिन समेि उपर छुट गठुीको भइराखेको सबै अमधकार 
संस्थानमा सनेछ र त्यस्िा छुट गठुीका गठुठयार खान्त्गीदारको सबै हक अमधकार समाप्त 
हनुेछ । 

१९क. मनजी गठुीको लगिः (१) मनजी गठुीका गठुीयारले गठुीको लगि िोहकए बमोझजमको ढाुँचामा 
संस्थानमा ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम लगि प्राप्त भएपमछ संस्थानले व्यझिगि वा पाररवाररक 
रूपमा र सामाझजक हहिको लामग राझखएका मनजी गठुीको लगि िोहकए बमोझजम छुट्टाछुटै्ट 
राख्न ुपनेछ । 

२०. मनजी गठुीको हक दाहयत्व संस्थानले मलन सक्नःे (१) कुनै मनजी गठुीको दािा समेि सबै वा 
अमधकांश गठुीयारहरूले त्यस्िो मनजी गठुीको हक दाहयत्व संस्थानले नै व्यहोने गरी 
बन्त्दोबस्ि र सञ्चालन संस्थानबाट नै हनु मलझखि अनरुोध गरेमा संस्थानले त्यस्िो गठुीको 
हक दाहयत्व मलई बन्त्दोवस्ि र सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(२) व्यझिगि वा पाररवाररक रूपमा राझखएका मनजी गठुी बाहेक सामाझजक हहिको 
लामग राझखएका मनजी गठुीका गठुीयारले झशलापर, धमनपर, दानपर आठदमा लेझखए बमोझजम 
सो गठुीको सञ्चालन नगरी गठुीको सम्पझि हहनाममना गरेको देझखएमा गठुठयारले मलझखि 
अनरुोध नगरे पमन संस्थानले त्यस्िो गठुीको झजम्मा मलई बन्त्दोवस्ि सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(३) पशपुमि अमालकोट कचहरीमा कूि बिुाउन ु पने वा पशपुमि गहेु्यश्वरीसुँग 
सम्बझन्त्धि सबै खालका गठुीको जग्गाको जग्गा प्रशासन गठुी संस्थानले झजम्मा मलई 
बन्त्दोबस्ि र सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोझजम संस्थानले हक दाहयत्व मलएपमछ त्यस्िो मनजी 
गठुी राजगठुीमा पररणि भई त्यस्िो मनजी गठुीको चल, अचल जायजेथा, देवमूमिन समेि उपर 

                                                           
  दोस्रो संशाधनद्वारा संशोमधि । 
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मनजी गठुी वा दािा गठुठयारको भैरहेको सबै अमधकार संस्थानमा सनेछ र त्यस्िो मनजी 
गठुीका दािा, गठुीयार, खान्त्गीदारको सबै हक अमधकार समाप्त हनुेछ ।  

२१. राजगठुीमा पररणि भएको छुटगठुी र मनजीगठुीको हववरण जायजेथा बिुाउनःे दफा १९ र 
२० बमोझजम राजगठुीमा पररणि भएको छुट गठुी वा मनजी गठुीका दािा, गठुठयार वा गठुी 
चलाइआएका व्यझिले संस्थानले सूचना प्रकाझशि गरेको छ महहनामभर संस्थानले 
िोकेबमोझजम त्यस्िो गठुीको चल अचल, जायजेथाको हववरण र स्याहा शे्रस्िा लगायि सबै 
मलखि संस्थानलाई बिुाउन ुपछन । 

पररच्छेद–४ 

गठुी झजमीदारी उन्त्मूलन 

२२. गठुी झजमीदारी उन्त्मूलनः गठुी झजमीदारी उन्त्मूलन गररएकोछ । त्यस्िो उन्त्मूलनको 
पररणामस्वरूप सम्बझन्त्धि गठुी मौजाको झजमीदारीमसि सम्बझन्त्धि झजमीदार पटवारीको सबै 
हक अमधकार स्विः समाप्त भएको मामननेछ । 

   िर झजमीदारी साथको जग्गाका हकमा झजमीदारी उन्त्मूलन भएको झजमीदारको नाउुँमा 
गठुी रैिान नम्बरीमा दिान हनुेछ । 

२३. झजमीदारी सम्बन्त्धी कागजपरः गठुी झजमीदारीको कागजपर झजम्मा भएको व्यझिले सो 
कागजपर संस्थानले आदेश ठदएका बखि संस्थानलाई बिुाउन ुपछन । 

२४. मालपोि असलु िहसील गने अन्त्िररम व्यवस्थाः उन्त्मूलन भएको गठुी झजमीदारीको मालपोि 
असलु िहसील गने सम्बन्त्धमा संस्थानले व्यवस्था ममलाई सूचना नठदएसम्म सम्बझन्त्धि 
झजममदार पटवारीले साहवक बमोझजम मालपोि असूर िहसील गरी संस्थानमा बिुाउन ुपनेछ 
। 

पररच्छेद–५ 

राजगठुी जग्गा 
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२५. गठुी िैनाथी जग्गाको बन्त्दोबस्िः  (१) गठुी िैनाथी जग्गा संस्थानले आफै खेिी गनन वा 
मललाम बढाबढ गराई दिान गररठदन सक्नेछ । 

(२) गठुी िैनाथी जग्गामध्ये ऐलानी बाुँिो जग्गाको हकमा संस्थानले अवस्था अनसुार 
देहायबमोझजम कुनै पमन व्यवस्था गनन सक्नेछ:– 

(क) संस्थान आफैले आवाद गने, 

(ख)  िोहकएबमोझजम केही वषनको कूिसम्म माफी गरी खास हकसानलाई 
 ........ आवादी गनन ठदने, र 

(ग)  ..................... 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन कुनै गठुी िैनाथी 
जग्गा घर घडेरी वा उद्योग व्यापारको लामग उपयिु देझखएमा त्यस्िा गठुी जग्गा र संस्थान 
आफैले खेिी गरे गराएको गठुी िैनाथी जग्गा आवादी वा ऐलानी जे भएपमन उपयोग र 
ठाउुँको महत्व हेरी संस्थानले िोहकएबमोझजम .............. बढाबढ गराई गठुी रैिान नम्बरी 
जग्गामा पररणि गरी दिान गरी ठदन सक्नेछ र २०४६ चैर २६ गिे भन्त्दा पहहले नै गठुी 
िैनाथी जग्गामा आफनै पूुँजी लगाई घर बनाई बसोवास गररसकेकाको हकमा त्यस्िो घर 
घडेरी यसै ऐनमा अन्त्यर व्यवस्था गररए अनसुार मूल्याङ्कन समममिले िोकेको मूल्यको 
आधारमा मनजकै नाममा रैिान नम्बरीमा पररणि गरी दिान गनन सहकनेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन देवस्थल रहेका 
वा देवी देविा देवस्थल पवन पूजा जारासुँग सम्बझन्त्धि धाममनक एवं सावनजमनक पमिन जग्गा 
कुनै व्यझिको नाममा दिान गररने छैन । त्यस्िो जग्गा दिान गररएको रहेछ भने पमन 
संस्थानले त्यस्िो जग्गाको दिान बदर गनन सक्नेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशाधनद्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा झिहकएको । 

  केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेज गने ऐन, २०७२ द्वारा झिहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।  
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२६. गठुी अधीनस्थ जग्गाको बन्त्दोबस्िः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ काठमाडौं उपत्यका र पहाड 
इलाकामा जोिाहाले दिानवालालाई कूि बिुाई दिानवाला मोहीले राजगठुीलाई पूरै झजन्त्सी वा 
आुँझशक झजन्त्सी र आुँझशक गठुीको भाउले नगदीमा बिुाउन ु पने गठुी अधीनस्थ जग्गामा 
दिानवालाको सबै हक अमधकार समाप्त भई त्यस्िो जग्गामा संस्थानको पूणन स्वाममत्व कायम 
हनुेछ र त्यस्िो जग्गामा खास जोिाहा हकसानले प्रचमलि काननु बमोझजम मोहहयानी हक 
पाउनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोझजम हक समाप्त हनुे दिानवाला मोहीले मनजको सामबक 
जग्गामा प्रचमलि काननु बमोझजम लाग्ने मालपोिको दश गणुाले हनुे रकम िमिपूमिनवापि 
िोहकएबमोझजम पाउनेछ । त्यसरी िमिपूमिन पाउने दिानवालाले गठुीलाई मिनुनपने बक्ौिा 
रकम भए सो कट्टा गरी िमिनपूमिनको रकम पाउनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोझजम दिानवाला मोहीलाई ठदइने िमिपूमिनको रकम 
दिानवालाको हक समाप्त भई आफ्नो हक हनु आउने खास जोिाहा हकसानले संस्थानमा 
िोहकएबमोझजम बिुाउन ुपनेछ । 

 (३क) दिानवाला मोहीले संस्थानमा बिुाउन ुपने कूि नबिुाई बक्ौिा रहन गएको 
देझखएमा जोिाहा हकसानले त्यस्िो बक्ौिा रहेको अवमधको कूि दिानवाला मोहीलाई 
बिुाएको मनस्सा संस्थानमा पेश गनुन पनेछ । 

  (३ख) उपदफा (३क) बमोझजम कूि बिुाएको मनस्सा पेश गनन नसकेमा मनस्सा 
पेश गनन नसके जमिको कूि संस्थानमा बिुाउन ुपनेछ । 

 (४) दिानवाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हनु आउने खास जोिाहा 
हकसानले उपदफा (३) मा िोहकए बमोझजमको िमिपूमिनको रकम दाझखल नगरेमा वा 
उपदफा (३ख) बमोझजम बक्ौिा कूि िोहकएबमोझजम नमिरेमा सो जग्गाको कूि नमिरे सरह 
कारवाई गरी सो जग्गामा िोहकएको दस्िूर मलई अको मोही कायम गनन सहकनेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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 (५) उपदफा (४) बमोझजम कारवाई गरी अको मोही कायम हनु आएमा त्यस्िो 
मोहीले उपदफा (३) बमोझजम हक समाप्त भएको दिानवाला मोहीलाई मिनुनपने िमिपूमिनको 
बाुँकी रकम र उपदफा (३ख) बमोझजमको कूि समेि संस्थानमा िोहकएबमोझजम बिुाउन ु
पनेछ । 

(६)  ............. 

(७) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन कुनै गठुी अधीनस्थ जग्गामा 
कसैले काननुबमोझजम अमधकार पाई घर–बारी बनाई बसोबास गरी आएको भए प्रचमलि 
नेपाल काननुबमोझजम घर–बारी वापि राख्न पाउने जग्गाको हदसम्म जग्गा सोही व्यझिको 
नाममा मोहहयानीमा दिान हनुेछ । 

पररच्छेद–६ 

मोहीको व्यवस्था 

२७. मोहहयानी हक लाग्नःे गठुी जग्गामा खास जोिाहा हकसानले प्रचमलि कानून बमोझजम 
मोहहयानी हक पाउनेछ । 

 िर, 

(क) गठुीको कुनै मनझिि काम गरे बापि जोिी भोग गनन पाउने रकमीले त्यस्िो 
जग्गामा मोहहयानी हक पाउने छैन । 

(ख) साहवकदेझख खेिी गरी नआएको बाग बगैचा भएको वा िोहकएको शहर 
बजारको पमिन गठुी जग्गामा मोहहयानी हक पाउने छैन । 

२८. गठुी जग्गामा लाग्न ेकूि मिरोः (१) संस्थानलाई कूि मिनुन पने गठुी जग्गामा सरकारी रैकर 
जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको ठाउुँ र हकमसम अनसुार पाउने सरह कूि लाग्नेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पहहलो संशोधनद्वारा झिहकएको । 
  दोस्रो संशाधनद्वारा संशोमधि । 
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िर यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका वखि हकमसम अनसुारको कूिभन्त्दा कम बिुाई आएको 
रहेछ भने सोही बमोझजम नै कूि मलइनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाको अवस्थामा मोहीले धान, चामल, मकै, कोदो, गहुुँ आठद 
अनाज बाहेक अरू प्रकारको झजन्त्सी बिुाई आएकोमा मोहीले सामबक बमोझजमकै झजन्त्सी 
बिुाउन ुपनेछ । 

िर यस उपदफा बमोझजम झजन्त्सी सामानको मूल्य प्रमि रोपनी वा मबगाहामा उपदफा 
(१) बमोझजम मोहीले बिुाउने कूिको मूल्य भन्त्दा बढी पने गरी असलु गररने छैन । 

 (३) उपदफा (२) बमोझजम मोहीले बिुाउने झजन्त्सीको मूल्य मनझिि गने अमधकार 
संस्थानलाई हनुेछ । 

 (४) गठुी जग्गामा लागेको कूि मोहीले स्थानीय बजार भाउले नगदीमा पमन 
बिुाउन सक्नेछ । 

 (५) दफा २९ को उपदफा (१) मा िोहकएको कूि मिने समयमा कूि 
बिुाउनेलाई संस्थानले कूिको पन्त्र प्रमिशिसम्म छुट ठदनेछ । 

२९. कूि मिने सम्बन्त्धी व्यवस्थाः (१) संस्थानलाई कूि मिनुन पने गठुी जग्गाको मोहीले सरकारी 
रैकर जग्गाको मोहीले कूि मिने याम समयसम्ममा संस्थानलाई गठुी जग्गाको मोहीले कूि 
बिुाउन ु पनेछ । सो म्यादमभर कूि नबिुाएमा त्यस्िो मोहीको मोहहयानी हक संस्थानले 
समाप्त गनन सक्नेछ । 

िर संस्थानले आवश्यक देखेमा दईु महहनासम्म कूि बिुाउन म्याद थप गनन सक्नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोझजम मोहहयानी हक समाप्त भएकोमा झचि नबझु्न े मोहीले 
पैिीस ठदनमभर नेपाल सरकारसमि उजूर गनन सक्नेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(३) उपदफा (२) बमोझजम पनन आएको उजूरीमा नेपाल सरकार ले गरेको मनणनय 
अझन्त्िम हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोझजम मोहहयानी हक समाप्त भएको जग्गाको बाुँकी कूि 
साहवक मोहीबाट सरकारी बाुँकी सरह संस्थानले असलु–उपर गनन सक्नेछ । 

(५) संस्थानलाई बिुाउन ु पने कूि ममन्त्हा गने सम्बन्त्धमा प्रचमलि नेपाल 
काननुबमोझजम हनुेछ । 

३०. मोहहयानी हक खरीद–मबक्री गनन सहकन े हवशषे व्यवस्थाः भमूमसधुार ऐन, २०२१ िथा अन्त्य 
प्रचमलि नपेाल काननुमा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन यस ऐन बमोझजम मोहहयानीमा 
कमाई आएको जग्गाको मोहहयानी हक खरीद–मबक्री हनु सक्नेछ । 

३०क.खान्त्गीको जग्गा बेचमबखन गनन नपाउनःे गठुीको खान्त्गी जग्गा खान्त्गीवालाले मधिो बन्त्धक 
राख्न ेवा अन्त्य कुनै प्रकारले हक छाडी ठदन पाउने छैन र त्यसरी हक छाडी ठदएमा हक 
छाडी ठदएको मलखि स्विः बदर भएको मामननेछ । 

३१. उकास हनु आएको जग्गाको सम्बन्त्धमाः संस्थानलाई बिुाउन ु पने कूि वा अन्त्य रकम 
नबिुाई छाडी उकास हनु आएको जग्गा संस्थानले आफै खेिी गनन वा अन्त्य कुनै काममा 
लगाउन सक्नेछ । 

३२. गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा मालपोि लाग्न:े (१)सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको 
हकमसम अनसुार नपेाल सरकारमा मालपोि बिुाए सरह गठुी रैिान नम्बरी जग्गाको 
जग्गावालाले संस्थानमा मालपोि बिुाउनेछ । 

(२) गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैमसयि प्रचमलि काननु 
बमोझजम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हनुेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको लामग जग्गावाला भन्नाले यस ऐन बमोझजम संस्थानलाई 
मालपोि मिनुन पने गरी गठुी जग्गा आफ्नो नाममा दिान भई सो दिानको नािाले उि जग्गामा 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशाधनद्वारा संशोमधि । 
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हक हनुे व्यझि र त्यस्िो व्यझिको हकवाला वा अंझशयार भएको नािाले वा त्यस्िो व्यझिले 
प्रचमलि नेपाल काननु बमोझजम आफ्नो हक छोडी ठदएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दिान 
गराउने हक पगेुको व्यझि सम्िन ुपछन । 

३३. मालपोि असलु गने व्यवस्था: (१) संस्थानले मालपोि असलु गने व्यवस्था गनेछ । 

(२) मालपोि असलु गने म्याद प्रचमलि नेपाल काननुमा िोहकए बमोझजम   हनुेछ । 
मालपोि असलु गनन म्याद नाघेमा जररवाना गने, मालपोि बाुँकीमा जग्गा मललाम गने र 
ममन्त्हा ठदने समेिमा प्रचमलि नपेाल काननुमा भएको व्यवस्था संस्थानले असलु गने 
मालपोिका हकमा पमन लागू हनुेछ । गठुीको मालपोि असलु िहसील गनन िोहकएको 
कायानलयहरूले समेि प्रचमलि नेपाल काननु बमोझजम मालपोि असलु गने सम्बन्त्धी 
अमधकारको प्रयोग गनन पाउनेछ । 

३४. बहाल र भबूहाल असलु–उपर गने व्यवस्थाः (१) गठुी जग्गामा घर पसल बनाउन ठदई 
भबूहाल मलई आएको वा गठुीले नै घर पसल बनाई वा पाटी पौवाहरू बहालमा ठदई बहाल 
मलई आएकोमा यो दफा प्रारम्भ भएपमछ संस्थानले त्यस्िो भबूहाल वा बहालको सम्बन्त्धमा 
नयाुँ कबमुलयि गराउन सक्नेछ । यसरी नयाुँ कबमुलयि गराउुँदा भबूहाल वा बहालको अड्ढ 
संस्थानले िोकेबमोझजम हनुेछ । 

(२) बहाल वा भबूहालमा बस्ने व्यझिले संस्थानले िोहकठदएको म्यादमभर नयाुँ 
कबमुलयि गनुन पनेछ । सो म्यादमभर कबमुलयि नगरेमा सो बहालवाला वा भबूहालवाला 
व्यझिका घर वा पसलमा भोगचलन गने हक स्विः समाप्त हनुेछ र संस्थानले सो घर पसल 
अन्त्य व्यझिलाई बहालमा ठदन वा आफैले भोग चलन गनन सक्नेछ । 

३५. दस्िूर मलई मोहहयानीमा दिान गनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अझघ गठुी जग्गामा भबूाहल 
लगाई आएकोमा भबूहालवालाले मोहहयानीमा दिान गराउन चाहेमा संस्थानले िोकेबमोझजम 
दस्िूर मलई मोहहयानीमा दिान गररठदन सक्नेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाको बखि संस्थानको स्वीकृमि नमलई कसैले गठुी जग्गामा 
घर बनाइसकेको रहेछ भने त्यस्िो जग्गा संस्थानले िोके बमोझजम दस्िूर मलई मोहहयानीमा 
दिान गररठदन सक्नेछ । 
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(३) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ कसैको नाममा मोहहयानीमा दिान भएको गठुी जग्गा वा 
कसैको नाममा दिान नभएको ऐलानी वा बाुँिो गठुी जग्गा वा गठुीको बाग बगैचामा कसैले 
घर बनाउन संस्थानको स्वीकृमि मागेमा संस्थानले िोके बमोझजम दस्िरु मलई स्वीकृमि ठदन 
सक्नेछ । यसरी संस्थानको स्वीकृमि नमलई त्यस्िो जग्गामा कसैले घर बनाएमा सो जग्गा 
र सो जग्गामा बनाएको घरमा त्यस्िो व्यझिको हक समाप्त भई संस्थानको हक कायम 
हनुेछ । 

िर यो प्रमिबन्त्धात्मक वाक्ांश प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अझघ घर बनाएकोमा त्यस्िो घर 
बनाउने व्यझिको कुनै बदमनयि मथएन भने्न संस्थानलाई लागेमा संस्थानले नेपाल सरकारको 
स्वीकृमि मलई िोहकएको अमिररि दस्िरु मलई मोहहयानीमा दिान गरी ठदन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन गठुी रैिान 
नम्बरी जग्गामा घर बनाउन संस्थानको स्वीकृमि मलन पने छैन । 

३६. ..................... 

पररच्छेद–७ 

हवहवध 

३७. हदबन्त्दी सम्बन्त्धी व्यवस्थाः गठुी रैिान नम्बरी जग्गाको जग्गावाला र गठुी जग्गाका मोहीका 
सम्बन्त्धमा हदबन्त्दीसम्बन्त्धी प्रचमलि नपेाल काननुको सबै व्यवस्था लागू हनुेछ र सो 
प्रयोजनका लामग गठुी जग्गा र सरकारी रैकर जग्गा दबैुको हहसाब गरी हदबन्त्दी कायम गनुन 
पछन । 

३८. गठुी िैनाथी जग्गाका सम्बन्त्धमा हवशषे व्यवस्थाः यस ऐनबमोझजम गठुी िैनाथी हनुे जग्गा 
राजगठुी र संस्थानको हहि हवपररि कुनै व्यझिले कुनै हकमसमले बन्त्दोबस्िीमा मलएको भए 
पमन गठुी संस्थान ऐन, २०२१ लागू भएपमछ बन्त्दोबस्िी पाएको त्यस्िो हक अमधकार स्विः 
समाप्त भई त्यस्िोमा संस्थान र राजगठुीको हक र स्वाममत्व पनुः कायम हनुेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेज गने ऐन, २०७२ द्वारा झिहकएको । 
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िर– 

(१) बन्त्दोबस्िीमा पाएको जग्गा घरबारीको लामग प्रयोग भएकोमा अन्त्य प्रचमलि 
काननुले पाएको हदसम्म त्यस्िो व्यझिको नाउुँमा गठुी रैिान नम्बरीमा दिान हनुेछ बाुँकी 
जग्गामा संस्थानलाई यस ऐन बमोझजम कूि मिरो बिुाउन पनेछ । 

(२) नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलई गठुी संस्थानले दश मबगाहासम्म कसैको 
नाममा गठुी रैिान नम्बरीमा दिान गरेको जग्गाको हकमा यो दफा लागू हनुे छैन । 

३९. गठुी घर वा जग्गा साहवक बमोझजम दिान हनुःे (१) गठुी िैनाथी जग्गा गठुी अधीनस्थ 
जग्गामा, गठुी अधीनस्थ जग्गा गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा वा गठुीको घर वा जग्गा रैकरमा 
दिान भएको प्रमाझणि हनु आएमा प्रशासकले वा प्रशासकको काम गने प्रशासकीय प्रमखुले 
त्यस्िो गठुीको घर वा जग्गा साहवकको गठुी िैनाथी जग्गा, गठुी अमधनस्थ जग्गा वा गठुी 
रैिान नम्बरीमा नै दिान गनन सक्नेछ । त्यसरी दिान भइसकेपमछ सो घर वा जग्गाको पहहले 
दिान भएको लगि कट्टा हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम प्रशासकले वा प्रशासकको काम गने प्रशासकीय प्रमखुले 
गरेको मनणनयमा झचि नबझु्ने व्यझिले सो मनणनय उपर पैिीस ठदन मभर झजल्ला अदालिमा 
पनुरावेदन ठदन सक्नेछ । 

४०. जायजेथा रोक्का राख्न पनेः संस्थानमा मधिो राखेको अचल सम्पझि रोक्का गनन संस्थानबाट 
लेझखआएमा सम्बझन्त्धि कायानलयले त्यस्िो अचल सम्पझिको सकु्री–मबक्री, भोगबन्त्धकी, 
दृहष्टबन्त्धकी वा अन्त्य कुनै प्रकारले कसैलाई हक छोडी ठदन नपाउने गरी रोक्का गनुन पनेछ । 

 

४१. बाुँकी बक्ौिा असलु गनेः (१) संस्थानले असलु उपर गनुन पने मालपोि, कूि, बहाल, भबूहाल, 

पेश्की, ठेक, जररवाना, मबगो, शलु्क, अमिररि शलु्क, दस्िरु आठद बाुँकी–बक्ौिा संस्थानले 
सरकारी बाुँकी सरह सम्बझन्त्धि व्यझिको मधिो वा अन्त्य जायजेथा मललाम मबक्री गरी 
असलु–उपर गनन सक्नेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशाधनद्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोझजमको बाुँकी–बक्ौिा असलु गदान संस्थानले मनामसब देखेमा 
दश प्रमिशिसम्म ब्याज समेि लगाई हकस्िाबन्त्दीमा असलु उपर गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१), (२) र दफा २८ मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन 
िोहकएको अवमधसम्मको बक्ौिा रकम संस्थानले िोहकठदए बमोझजमको दरमा हकस्िाबन्त्दीमा 
नगदीमा असलु गनन सक्नेछ । 

४२. नपेाल सरकारले जग्गा अमधग्रहण गरे वापि सोध भनान गनेः नेपाल सरकारले गठुी जग्गा 
अमधग्रहण गरेमा सो जग्गाको मआुव्जा रकमको सट्टा जग्गा नै सोधभनान गनन सक्नेछ । 

   िर गठुी रैिान नम्बरी जग्गा अमधग्रहण गरेमा नेपाल सरकारले संस्थानलाई 
सो जग्गाको लाग्ने मालपोि वापि िमिपूमिन ठदन ुपनेछ । 

४२क.नपेाल सरकारले गठुी जग्गा मलन सक्न:े नेपाल सरकारले संस्थानको स्वाममत्वमा रहेको गठुी 
जग्गा सामाझजक कल्याण वा सामदुाहयक हहिको लामग उपलब्ध गनन वा गराउन आवश्यक 
देखेमा व्यवहाररकिा हेरी सहमुलयि मूल्यमा मलन सक्नेछ । 

४३. मिजान व्यवस्था हटाउन सहकनःे गठुीका महन्त्ि, पूजारी, गठुठयार र अन्त्य रकमीहरूले खान्त्गी वा 
मिजान व्यवस्थाबाट झजन्त्सी खाई आएकोमा त्यसको सट्टा संस्थानले मनजहरूलाई पाररश्रममकको 
व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

४४. प्राचीन मूमिन िथा गरगहनाको सम्बन्त्धमाः (१) राजगठुीका महन्त्ि, पूजारी, गठुठयार िथा अन्त्य 
रकमीहरूले आफ्नो झजम्माको देवी–देविाको प्राझचन मूमिन गरगहना, भाुँडा–विनन आठद सरुझिि 
हनुे गरी त्यसको अद्यावमधक लगि बनाई संस्थानबाट जुँचाई राख्न ुपनेछ । 

(२) त्यस्िो महन्त्ि, पूजारी, गठुठयार, िथा अन्त्य रकमीहरूको अदलीबदली हुुँदा आफ्नो 
झजम्माको लगि बमोझजमको मालसामान बरबिुारथ गनुन पनेछ । 

(३) राजगठुीका देवी–देविाको बेचल्िीका गरगहना, भाुँडा–विनन आठद सामानहरू 
झजम्मा मलने व्यझिले सो सामानहरू संस्थानमा सरुझििसाथ राख्न चाहेमा मनजले सो 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।  



www.lawcommission.gov.np 

23 
 

सामानहरू संस्थानमा बिुाउन सक्नेछ । संस्थानले चाहेमा त्यस्िो गरगहना भाुँडा–विननहरू 
संस्थानमा बिुाउन लगाउन सक्नेछ । 

४५. गहना र अन्त्य सम्पझिको व्यवस्था गनन: (१) राजगठुीका देवी–देविालाई चढाएको गहना, 
भाुँडाकुुँ डा र अन्त्य झजन्त्सी सम्पझिको सरुिाको लामग संस्थानले आवश्यक व्यवस्था गनेछ । 

(२) देवी–देविालाई चढाएको गहना र अन्त्य सम्पझि जाुँच्दा मनामसब कारणले बाहेक 
नपगु भएको देझखएमा संस्थानले सो झजम्मा मलने व्यझिबाट भनान हाल्न लगाउन सक्नेछ र 
त्यसरी सट्टा भनान नहालेमा संस्थानले मबगो बमोझजमको रकम त्यस्िो व्यझिबाट सरकारी 
बाुँकी सरह असलु उपर गनेछ । 

४६. गठुी जग्गाको हाट–बजार सम्बन्त्धमाः (१) प्रचमलि नेपाल काननुमा जनुसकैु कुरा लेझखएको 
भएिापमन गठुीको जग्गामा लाग्ने हाट, मेला वा बजारबाट गाउुँपामलका वा नगरपामलकाले 
उठाएको रकम वा दस्िरुको पचास प्रमिशि रकम संस्थानमा बिुाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन संस्थानले चाहेमा त्यस्िो 
हाट, मेला वा बजार लाग्ने गठुी जग्गा संस्थानले आफैं  व्यवस्था गनन वा उपयोग गनन सक्नेछ 
। 

४७. गठुी जग्गाको नाप जाुँच सम्बन्त्धमाः (१) गठुी जग्गाको नाप–जाुँच गदान सम्बझन्त्धि 
अमधकारीले सो गनन अगावै सो कुराको सूचना संस्थानको कायानलयमा ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम संस्थानलाई सूचना नठदएमा त्यस्िो अमधकारीलाई 
मनजको सेवा–शिनसम्बन्त्धी प्रचमलि काननुबमोझजम हवभागीय कारवाई गररनेछ । 

४८. अस्थायी मनस्सा ठदनःे गठुी जग्गाको जोिाहा अस्थायी मनस्सा र जग्गा धनीको स्थायी प्रमाण–

पूजान रैकर जग्गाको मनस्सा ठदने कायानलयले ठदनेछ । 

४९. हकिा काटनःे गठुी जग्गाको हकिा काटन ु पदान सो हकिा काटने कायन रझजिेशन गने 
कायानलयले गनेछ । 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशाधनद्वारा संशोमधि । 
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५०. गठुी जग्गामा दिान गराउन ुपनेः यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अझघ कुनै व्यझिले गठुी जग्गा जानी 
जानी रैकरमा दिान गराएको भए त्यस्िो व्यझिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिले ६ महहनामभर 
सो जग्गा पनुः गठुी जग्गामा दिान गराउन ुपनेछ । 

५१. गठुी िैनाथी जग्गाको चक्लाबन्त्दी ममलाउनःे संस्थानले गठुी िैनाथी जग्गाको चक्लाबन्त्दी 
ममलाउन आवश्यक देखेमा जग्गा सट्टापट्टा गरी चक्लाबन्त्दी ममलाउन सक्नेछ । 

५२. संस्थानलाई मनदेशन ठदन ेअमधकारः नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा संस्थानलाई आवश्यक 
मनदेशनहरू ठदन सक्नेछ । त्यसरी मनदेशन भएमा संस्थानले त्यस्िो मनदेशनहरू पालना गनुन 
पनेछ । 

५३. संस्थानलाई सहयोग गनुन पनेः गठुीको परम्पराबमोझजम चलाउन ुपने काम गठुीको चल अचल 
सम्पझिको संरिण गने काम र संस्थानको घर जग्गा देवस्थल पाटी पौवामा संस्थानको 
स्वीकृमि बेगर जबरजस्िी भोगचलन गनेलाई हटाउन ेजस्िा काममा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र 
गाउुँपामलका वा नगरपामलकाले सहयोग गनुन पनेछ । 

५४. हववरण वा मालपोि नबिुाउनलेाई सजायः दफा २१, २३ वा २४ बमोझजम संस्थानलाई 
बिुाउन ु पने हववरण, मलखि वा मालपोि दाझखल नगरेमा त्यस्िो व्यझिलाई पच्चीस सय 
रुपैयाुँसम्म जररवाना हनुेछ । 

५५. गठुी जग्गा रैकरमा दिान गराउनलेाई सजायः यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ जानी जानी गठुी जग्गा 
रैकरमा दिान गराउने व्यझिलाई वा दफा ५० बमोझजम गठुी जग्गामा दिान नगराउने 
व्यझिलाई रैकरमा दिान भएको जग्गाको प्रचमलि दरभाउले हनु आउने मोल बराबरसम्म 
जररवाना हनुेछ । त्यसरी रैकरमा दिान गररएको जग्गा गठुीमा पनुः दिान गररनेछ र त्यस्िो 
जग्गामा घर पसल बनाइसकेको रहेछ भने सो जग्गामा भबूहाल लाग्नेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशाधनद्वारा संशोमधि । 
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५६. गरगहना आठद हहनाममना गनेलाई सजायः राजगठुीका देवी–देविालाई चढाएको गरगहना िथा 
अन्त्य सम्पझि कसैले हहनाममना गरेमा मनजबाट मबगो असलु गरी मनजलाई मबगो बमोझजम 
जररवाना हनुेछ । 

५७. धमनलोप गनेलाई सजायः गठुीको मलखि, झशलापर, दानपर आठद बमोझजम गनुन पने काम 
नगरी धमनलोप गरेमा त्यस्िो व्यझिलाई पाुँचसय रुपैयाुँसम्म जररवाना हनुेछ र त्यस्िो 
व्यझिलाई गठुीको मलखि, झशला–पर, दानपर, आठद बमोझजम काम गने गराउन  सहकनेछ । 
सो बमोझजम नगने महन्त्ि, पूजारी, गठुठयार र अन्त्य रकमीहरूलाई खारेज गरी अको व्यझि 
मनयझुि गने सहकनेछ । 

५८. अन्त्य सजायः दफा ५४, ५५, ५६, र ५७ मा लेझखएदेझख बाहेक कसैले यस ऐनको बझखनलाप 
अन्त्य कुनै काम गरेमा मनजलाई एक हजार रुपैयाुँसम्म जररवाना हनुेछ । 

५९. सजाय गने अमधकारीः (१) दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोझजम सजाय गने अमधकार 
प्रशासकलाई हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) अन्त्िगनि प्रशासकले गरेको सजायको आदेश उपर नेपाल 
सरकारमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

६०. अदालिलाई भएसरहको अमधकार हनुःे दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोझजम कारवाई 
गदान प्रशासकलाई बयान मलन,े सािी प्रमाण बझु्ने र कागजपरहरू दाझखल गराउने 
सम्बन्त्धमा अदालिलाई भए सरहको अमधकार हनुेछ । 

६१. अन्त्य नपेाल ऐनबमोझजम कारवाई गनन सहकनःे यस ऐनमा लेझखएको कुनै कुराले देवी–देविाका 
मूमिन, गरहगना िथा संस्थानका अन्त्य सम्पझि हहनाममना गने व्यझिलाई भ्रष्टाचार मनवारण 
सम्बन्त्धी प्रचमलि काननुबमोझजम कारवाई चलाउन बाधा पने छैन । 

६२. ........................... 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज ।  
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६२क. ............................. 

६३. हवशषे छुटः (१) प्रचमलि नेपाल काननुमा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन संस्थान वादी 
भएको मदु्दामा कोटन फी लाग्ने छैन र संस्थान वादी वा प्रमिवादी भएको मदु्दा माममलामा 
संस्थानको वाररसलाई हाझजर नगराई नहनुे अवस्था परी सम्बझन्त्धि अड्डा अदालिले आदेश 
ठदएमा बाहेक संस्थानको वाररस िारेखमा हाझजर भैरहन ुपने छैन । 

(२) संस्थानले आफ्नो जायजेथाको हक कायम गराउन, लगानी असलु गनन, कमनचारी, 
महन्त्ि, पूजारी, रकमी, गठुठयार, ठेकदार आठदसुँग बाुँकी रहेको नगदी झजन्त्सी दाझखला गराउने 
कूि, ठेक, मालपोि, भबूहाल समेिको जनुसकैु रकम असलु गने सम्बन्त्धमा कुनै हदम्याद 
लाग्ने छैन । 

६३क.अमधकार प्रत्यायोजन गनन सक्नःे संस्थानले आवश्यकिानसुार आफ्नो अमधकार अध्यि, 

सदस्यहरूको उपसमममि, प्रशासक वा संस्थानको कुनै कमनचारीलाई समु्पन्न सक्नेछ । 

६३ख.झजल्ला कायानलयले गठुी र देवस्थलको रेखदेख गनुन पनेः प्रत्येक झजल्ला कायानलयले आफ्नो 
झजल्लामा रहेको गठुीहरूको काम कारवाईको आवश्यक रेखदेख र मनरीिण गनुनका साथै 
देवस्थलहरूमा रहेका प्राचीन मूमिन, गरगहना आठद सम्पझिको रेखदेख गनुन पनेछ । 

६३ग. झजल्ला गठुी सञ्चालन सहयोग समममिः (१) गठुी जग्गाको सवु्यवस्था गननको लामग नेपाल 
सरकारले आवश्यकिानसुार झजल्ला गठुी सञ्चालन सहयोग समममि गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको समममिको गठन, काम, किनव्य र अमधकार िथा अन्त्य 
कायनहवमध िोहकएबमोझजम हनुेछ । 

६४. हवघटन र त्यसको पररणामः (१) कुनै कारणवश संस्थानलाई हवघटन गनुन पछन भने्न नेपाल 
सरकारलाई लागेमा संस्थानलाई हवघटन गनन सक्नछे । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

 



www.lawcommission.gov.np 

27 
 

(२) उपदफा (१) बमोझजम संस्थान हवघटन भएमा संस्थानको सबै दाहयत्व र 
अमधकारहरू नेपाल सरकारमा सरेको मामननेछ । 

६५. हवमनयम बनाउन ेअमधकारः यस ऐनको उदे्दश्य कायानझन्त्वि गनन संस्थानले नपेाल सरकारबाट 
स्वीकृमि प्राप्त गरी हवमनमयहरू बनाउन सक्नेछ । 

६६. खारेजी र बचाउः (१) गठुी संस्थान ऐन, २०२९ खारेज गररएकोछ । 

(२) गठुी संस्थान ऐन, २०२९ अन्त्िगनि भए गरेका काम कारवाई यसै ऐन अन्त्िगनि 
भए गरेको मामननेछ ।  

 

                                                           
 द्रष्टव्य:   १. स्थानीय प्रशासन (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्त्िरण गररएका शब्दहरु :- 

  “झजल्ला कायानलय” को सट्टा “झजल्ला प्रशासन कायानलय” । 

 २. गाउुँ हवकास समममि ऐन, २०४९ द्वारा रुपान्त्िरण गररएका शब्दहरु :- 

  “गाउुँ पञ्चायि” को सट्टा “गाउुँ हवकास समममि” । 

 ३. केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िरण गररएका शब्दहरु :- 

  ”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 ४. केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्त्िरण गररएका शब्दहरु:-   

  ”कानून, न्त्याय िथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय” भन्ने शब्दको सट्टा “कानून, न्त्याय िथा संसदीय माममला 
  मन्त्रालय” । 


