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पशपुति के्षत्र विकास कोष ऐन, २०४४ 

लालमोहर र प्रकाशन तमति  

२०४४।४।२९ 

संशोधन गने ऐन  

१. पशपुति क्षेत्र विकास कोष (पवहलो संशोधन) ऐन, २०४९   २०५०।५।७ 

२. खेलकुद िथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५३ २०५३।९।३ 

                                                           प्रमाणीकरण र प्रकाशन तमति 

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

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

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

६.   नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल 

   ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५                               २०७५।११।१९ 

२०४४ सालको ऐन नं. ५ 

 

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

पशपुति क्षते्र विकास कोषको व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािना: श्री  पशपुतिनाथ क्षेत्रको सरुक्षा, सम्भार र विकास गनन िथा सिनसाधारण जनिाको सदाचार 
र सवुिधा कायम राख्न पशपुति क्षेत्र विकास कोष सम्बन्धी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजातधराज िीरेन्र िीर विक्रम शाहदेिबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्मतिले 
यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

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

  गणिन्त्र सदुृढीकरण  िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोतधि । 
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१. संझक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  

 १.१  यस ऐनको नाम “पशपुति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४” रहेको छ । 

 १.२  यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुछे । 

२. पररभाषा:  

२.१ विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, – 

२.१.१ “पशपुति क्षेत्र” भन्नाले पशपुति क्षेत्रको सरुक्षा, सम्भार र विकासको लातग 
नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाझशि गरी 
िोवकएको सीमानातभत्रको क्षेत्र सम्िन ुपछन । 

२.१.२ “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोझजम स्थापना भएको पशपुति क्षेत्र विकास 
कोष सम्िन ुपछन । 

२.१.३ “संरक्षक” भन्नाले कोषका संरक्षक सम्िन ुपछन । 

२.१.४ “अध्यक्ष” भन्नाले कोषका अध्यक्ष सम्िन ुपछन । 

२.१.५ “पररषद्” भन्नाले कोष सञ्चालनका तनतमत्त दफा ८ बमोझजम गठन भएको 
पशपुति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक पररषद सम्िन ुपछन ।  

२.१.६ “सदस्य” भन्नाले पररषद्का उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य िथा सदस्य–

सझचिलाई समेि जनाउँछ । 

२.१.७ ............ 

२.१.८ ............ 

२.१.९ ............ 
                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 

  पवहलो संशोधनद्वारा झिवकएको। 

 
 



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

२.१.१० “चन्दा” भन्नाले कोषलाई सहयोग स्िरूप दािाले प्रदान गने नगद, झजन्सी 
र चल अचल सम्पझत्त समेि सम्िन ुपछन । 

२.१.११ “िोवकएको” िा “िोवकए बमोझजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको 
तनयममा िोवकएको िा िोवकए बमोझजम सम्िन ुपछन । 

३. कोषको स्थापना: 

३.१ पशपुति क्षेत्रको विकासको लातग पशपुति क्षेत्र विकास कोष नामको एक कोष 
स्थापना हनुेछ । 

३.२ कोषको कायानलय काठमाडौंमा हनुेछ । 

४. कोष स्िशातसि संस्था हनु:े 

४.१ कोष अवितछन्न उत्तरातधकारिाला स्िशातसि र संगठठि संस्था हनुेछ । 

४.२ कोषको सबै काम कारिाईको तनतमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ । 

४.३ कोषको छाप िथा प्रिीक पररषद्ले तनणनय गरे बमोझजम हनुेछ । 

४.४ कोषले व्यझि सरह चल अचल सम्पझत्त खरीद गनन, प्राप्त गनन उपभोग गनन बेच–विखन 
गनन िा आिश्यकिानसुार अन्य वकतसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ । 

४.५ कोषले व्यझि सरह नातलस उजूर गनन र कोष उपर पतन सोही नामबाट नातलस उजूर 
लाग्न सक्नेछ । 

५. संरक्षक: प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हनुेछ । 

६. कोषको उद्दशे्य: 

६.१ कोषको उदे्दश्य देहाय बमोझजम हनुेछ:- 

                                                                                                                                                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा झिवकएको। 

  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 

  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोतधि । 



www.lawcommission.gov.np 

4 
 

६.१.१ ........आराध्यदेि श्री पशपुतिनाथको पशपुति क्षेत्र वहन्दू मात्रको 
उपासना केन्र र सनािन िीथनस्थलका रूपमा रवहआएकोले यस 
पशपुति क्षेत्रलाई सोही बमोझजम कायम गने, 

६.१.२ श्री पशपुतिनाथको आदशन गररमा एिं महत्ि अनरुूप पशपुति क्षेत्रको 
योजनाबद्ध रूपमा सरुक्षा, सम्भार िथा विकास गने, 

६.१.३ पशपुति क्षेत्रको प्राचीन, ऐतिहातसक, धातमनक, साँस्कृतिक िथा राविय 
महत्िका िस्ि ु िा स्थलहरू, श्री पशपुतिनाथको चल अचल 
श्रीसम्पझत्त िथा प्राकृतिक सम्पदाको सम्भार, संरक्षण िथा सम्बद्र्धन 
गने । 

६.१.३क.श्री पशपुतिनाथ मझन्दर लगायि पशपुति क्षेत्रतभत्र रहेका राजगठुी 
अन्िगनिका सबै देि देिीको मझन्दरहरूमा परम्परागि धातमनक 
रीतिझस्थति बमोझजम पूजाआजा, साँस्कृतिक चाडपिन िथा सामाझजक र 
लोककल्याणकारी कायन सञ्चालनको व्यिस्था तमलाउन,े 

६.१.४ स्िदेश िथा विदेशका िमाम वहन्दू धमानिलम्बीहरू िथा पयनटक 
समेिको सवुिधाको लातग यस पािन िीथनस्थललाई यथोझचि रूपमा 
योजनाबद्ध रूपले सधुार गरी अन्िरानविय िीथनस्थलको रूपमा विकास 
गने, र  

६.१.५ यस ऐन बमोझजमको उदे्दश्य अनरुूप अन्य कायनहरू सवु्यिझस्थि रूपले 
गने । 

                                                           
  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा झिवकएको ।  
  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोतधि । 
  पवहलो संशोधनद्वारा थप । 
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७. कोषको अध्यक्ष: संस्कृति, पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्री िा राज्यमन्त्री कोषको अध्यक्ष 
हनुेछ । 

८. पशपुति क्षते्र विकास सञ्चालक पररषद्को गठन:  

८.१ कोषको सम्पूणन काम कारिाहीको सञ्चालन िथा रेखदेख गननका लातग संस्कृति, 

पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्री िा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षिामा एक पशपुति क्षेत्र 
विकास कोष सञ्चालक पररषद् गठन गररनेछ । 

८.२ उपदफा ८.१ बमोझजम गठन हनुे पररषद्मा देहायका सदस्यहरू रहनेछन–् 

८.२.१ .......... 

८.२.२  

 .........  

८.२.३  

 .........  

८.२.४  

 .........  

८.२.४क. सदस्य, राविय योजना आयोग (संस्कृति  हेने)   – सदस्य 

८.२.५  मूलभट्ट, श्री पशपुतिनाथ मझन्दर     – सदस्य 

८.२.६  सझचि, संस्कृति, पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय – सदस्य 

८.२.६क. सझचि, गहृ मन्त्रालय       – सदस्य 

                                                           
  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोतधि । 
  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 

  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा झिवकएको ।  
  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिवकएको । 

  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

  नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोतधि । 

 
 
  नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोतधि । 
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८.२.७ सझचि, भौतिक पूिानधार िथा यािायाि मन्त्रालय  – सदस्य 

८.२.८ ............. 

८.२.९ प्रमखु, काठमाडौं नगरपातलका     – सदस्य 

८.२.१० अध्यक्ष िा प्रशासक, गठुी संस्थान    – सदस्य 

८.२.११ अध्यक्षबाट संस्कृतिविज्ञ र धातमनक पयनटन विज्ञमध्येबाट  

 मनोनीि बढीमा सािजना व्यझिहरू    – सदस्य 

८.२.१२ अध्यक्षबाट मनोनीि व्यझि     – कोषाध्यक्ष 

८.२.१३ अध्यक्षबाट मनोनीि व्यझि     –सदस्य–सझचि 

८.३ ......... अध्यक्षबाट पररषद्का सदस्यहरूमा आिश्यक थपघट िा हेरफेर हनु सक्नेछ । 
यसरी थपघट िा हेरफेर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाझशि गनुन पनेछ । 

८.४ ............. 

८.५ उपदफा ८.२.११ बमोझजम सदस्यहरू मनोनीि गदान कम्िीमा एकजना सदस्य पशपुति 
क्षेत्रतभत्र स्थायी बसोबास गरेका समाजसेिीहरू मध्येबाट गररनेछ । 

८.६ मनोनीि सदस्यहरूको पदाितध चार िषनको हनुेछ र पदाितध समाप्त भएपतछ तनजहरू पनुः 
मनोनीि हनु सक्नेछन ्। 

९. ............ 

१०. पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार: 

                                                           
  नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोतधि । 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा झिवकएको । 
  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोतधि । 
  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा झिवकएको ।  
  पवहलो संशोधनद्वारा खारेज । 
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 १०.१ पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार देहायबमोझजम हनुेछ:- 

१०.१.१ यो ऐन बमोझजम कोषको उदे्दश्य पूरा गननका लातग प्रयत्नशील रहन,े 

१०.१.२ अध्यक्षबाट समय समयमा हनुे मागनदशननको पालन गने, गराउने, 

१०.१.३ पशपुति क्षेत्र गरुुयोजना र बावषनक योजना िथा िद्नरुूपका 
कायनक्रमहरू स्िीकृि गरी ....... कायानन्ियन गराउने, 

१०.१.४ श्री पशपुतिनाथ मझन्दर लगायि पशपुति क्षेत्रतभत्र रहेका राजगठुी 
अन्िगनिका सबै देि देिीका मझन्दरहरूमा पूजा आजा, पिन, उत्सि 
लगायिका परम्परादेझख चतलआएका सबै वकतसमका धातमनक कायनहरू 
र सो क्षेत्रमा परम्परागि रीतिझस्थतिका अन्य कायनहरू सञ्चालनको 
व्यिस्था गने,  गराउने । 

१०.१.४क.आिादी जग्गा बाहेक पशपुति अमालकोट कचहरी, पशपुति भण्डार 
िहबील र जयबागेश्वरी भण्डार िहबीलले गने अन्य कायन सम्बन्धी 
व्यिस्थाको रेखदेख गने र िी तनकायहरूको कायन सम्बन्धी नीति 
तनधानरण गने िथा आिश्यक तनदेशन ठदने । 

१०.१.४ख.पशपुति क्षेत्रको विकास िथा धतमनक रीतिझस्थति बमोझजम कायन सञ्चालन 
गने सम्बन्धमा समय समयमा अध्ययन, अनसुन्धान, कायनशाला, गोष्ठी 
आठदको आयोजना गने गराउने, 

१०.१.४ग.श्री पशपुतिनाथको मझन्दर र पशपुति क्षते्रतभत्र रहेका देि देिीसंग 
सम्बझन्धि पशपुति क्षेत्रतभत्रका सबै प्रकारका घर जग्गा, मठ, मझन्दर, 

देिालय, सत्तल, पाटी, पौिा समेिको संरक्षणको व्यिस्था तमलाउने, 

                                                           
  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोतधि । 
  पवहलो संशोधनद्वारा झिवकएको। 

  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 

  पवहलो संशोधनद्वारा थप । 
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१०.१.४घ. पशपुति क्षेत्रतभत्रको मठ मझन्दर, सत्तल, पाटी, पौिा, ढुङ्गेधारा, घाट, बगैंचा, 
िन जंगल र श्री पशपुतिनाथ र पशपुति क्षेत्रतभत्र रहेका सबै देि 
देिीसंग सम्बझन्धि सबै वकतसमका गठुी अन्िगनि पशपुति क्षेत्रतभत्र िा 
बावहर रहेका ऐलानी र पतिन जग्गाको क्षेत्रफल समेि खलुाई लगि 
ियार गने, 

१०.४.१ङ.श्री पशपुतिनाथको गठुी जग्गाको उपभोग र उपयोगको आधारमा समय 
समयमा कुि, रैिान–ठेक्का, भाडा िा झजन्सी िा नगदी महसलु तनधानरण  
गने । 

१०.१.५ योजना र कायनक्रमहरू कायानन्ियन गनन चावहने वित्तीय साधनहको 
आिश्यक व्यिस्था गने, 

१०.१.६ कोषको उदे्दश्य पररपूतिनका लातग नेपाल राज्यतभत्र िा बावहर 
आिश्यकिानसुार वितभन्न सतमति िथा उपसतमतिहरू गठन गने, 

१०.१.७ उपदफा १०.१.६ बमोझजम गठठि वितभन्न सतमति िथा 
उपसतमतिहरूको तनतमत्त नीति तनधानरण गरी आिश्यक मागनदशनन िा 
तनदेशन ठदने िथा तिनीहरूको कामको समीक्षा र मूल्याङ्कन गने, 

१०.१.८ पशपुतिक्षेत्रको योजना र पशपुति क्षेत्रतभत्रको कुनै स्थान विशेषको 
महत्ि, मान्यिा र सम्बेदनशीलिालाई ध्यानमा राखी त्यस्िा 
स्थानहरूमा गनन नहनुे कायनहरू िोकी तनषधे  र तनयन्त्रण गने, 

१०.१.९ यस ऐन बमोझजम कोषको उदे्दश्य पररपूतिनका लातग गनुन पने कायनहरू 
सम्बझन्धि तनकाय र व्यझिहरूबाट यथाशीघ्र कायानन्ियन गनन लगाउने 
। 

                                                                                                                                                                                           
 
  केही नेपाल कानुन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोतधि । 
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१०.१.१० योजना र कायनक्रम कायानन्ियन गदान स्थानीय इकाई िथा जनिाको 
सहभातगिा जटुाउने र कायानन्ियन गररने योजना र कायनक्रम बारे 
जनिामा भ्रम र अन्यौल नहनुे गरी जनसाधारणलाई समय समयमा 
स्पष्ट जानकारी गराउने, 

१०.१.११ पशपुति क्षेत्रको योजनाबद्ध रूपमा विकास गदान सवु्यिझस्थि रूपले 
तनमानण, ममनि, सम्भार र सरसफाई गरी स्िच्छ िािािरण कायम गने 
। 

१०.१.१२ खानेपानी, पानीढल, तनकास ढल, विजलुी, टेतलफोन, सडक अठद जस्िा 
अन्य आधारभिू सािनजतनक उपयोतगिाका साधनहरू सवु्यिझस्थि गने 
र फोहर मैला हनु नपाउने गरी स्िच्छिा कायम गनन तनयतमि एिं 
प्रभािकारी कायनवितध अपनाउने, 

१०.१.१३ पशपुति क्षेत्रमा बकृ्षारोपण, िन, बगैंचा, उद्यान, िन्य जीिजन्ि ुिथा िन 
सम्पदा आठद समेिको व्यिस्था गने, 

१०.१.१४ पशपुति क्षेत्रको घाट, झचिास्थल, नदीको जलमागन, जलपदाथन, जलप्रिाह 
िथा बालिुा आठदको सवु्यिझस्थि रूपमा संरक्षण र सम्बद्र्धन गने, 

१०.१.१५ पशपुति क्षेत्रमा प्रदूषण हनु नठदई स्िच्छ िािािरण कायम गनन 
आिश्यक मापदण्ड बनाई नेपाल सरकारबाट स्िीकृति प्राप्त गरी लागू 
गने, 

१०.१.१६ पशपुति क्षेत्रलाई िीथनस्थलको रूपमा रक्षा गनन र सदपुयोगका लातग 
व्यापक जनचेिना ल्याउन उपयिु माध्यमबाट प्रचार प्रसार गने र 
जनसहभातगिा पररचालन गने, 

                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा थप । 
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१०.१.१७ पशपुति क्षेत्रमा गररने तनमानण सम्बन्धमा आिश्यक मापदण्ड िोक्ने र 
प्रचतलि काननु बमोझजम नेपाल सरकारमाफन ि घर जग्गा प्राप्त गने 
िथा वितभन्न कायनका लातग जग्गा छुट्याउने आठद कायनहरू गने, 

 १०.१.१८ श्री पशुपतिनाथ र पशपुति क्षेत्रतभत्रका मठ मझन्दरमा चढाइएको दान, 

भेटी, उपहार िथा तनयतमि र विशेष पूजाको वहसाब िोवकए बमोझजम 
पारदशी बनाउने र कोषमा दाझखला गराउने, 

१०.१.१९ कोषको आम्दानीको िोवकए बमोझजमको वहस्सा झशक्षा, स्िास््य, 

िािािरण संरक्षण जस्िा सामाझजक र कल्याणकारी काममा  लगाउने 
। 

१०.क. मूल पूजारी िथा अन्य पूजारीको तनयझुि: 

१०.क.१  श्री पशपुतिनाथको मझन्दरको मूल पूजारी िथा अन्य पूजारी र िासवुकनाथको 
 मझन्दरको पूजारीको तनयझुि पररषद्को तसफाररसमा संरक्षकबाट हनुेछ । 

१०.क.२   उपदफा १०क.१ मा उल्लेख भएका बाहेक अन्य मठ मझन्दरको पूजारी, 
 भण्डारी र विसेटको तनयझुि पररषद्बाट हनुेछ ।  

११. पररषद्को बैठक:  

११.१ अध्यक्ष िा पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा गने व्यझिको तनदेशन 
अनसुार पररषद्को सदस्य–सझचिले तमति, समय र स्थान िोकी 
पररषद्को बैठक बोलाउनेछ । 

                                                                                                                                                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा थप । 
  केही नेपाल कानुन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 
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११.२ पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र तनजको 
अनपुझस्थतिमा बैठकमा उपझस्थि सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट छानेको 
सदस्यले गनेछ । 

११.२क. उपदफा ११.२ मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भए िापतन पररषद्को 
बावषनक कायनक्रम, बजेट र चौमातसक प्रगति समीक्षा बारे छलफल हनुे 
पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनुन पनेछ । 

११.३ बैठक बस्ने सूचना गदान आिश्यकिानसुार मनुातसि समय िोकी 
सचुना गनुन पनेछ । 

११.४ पररषदको बैठक साधारणिः िषनको दईु पटक बस्नेछ । िर 
अध्यक्षबाट तनदेशन भएमा जतिसकैु पटक पतन बस्न सक्नेछ । 

११.५ सदस्य–सझचिले बैठकको तनणनय पझुस्िका राख्नछे । 

११.६ बैठक सम्बन्धी आिश्यक अन्य कायनवितध पररषद् आफैले तनधानरण 
गरे बमोझजम हनुेछ । 

१२. कमनचारीको व्यिस्था: 

१२.१ पररषद्को सदस्य–सझचिले पररषद्को प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा काम गनेछ । 

१२.२ पररषद्ले आिश्यकिानसुार अन्य कमनचारीहरू तनयझुि गनन सक्नेछ । 

१२.३ कोषाध्यक्ष, सदस्य–सझचि र अन्य कमनचारीहरूको पाररश्रतमक, सेिाको शिन िथा 
सवुिधा िोवकए बमोझजम हनुेछ । 

१३. ..... 

१४. ..... 
                                                           
  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोतधि । 
  पवहलो संशोधनद्वारा खारेज । 
 
 



www.lawcommission.gov.np 

12 
 

१५. कायन सञ्चालन वितध: पररषद्को आन्िररक कायन सञ्चालन वितध िथा ........ उपदफा 
१०.१.६ अन्िगनि गठठि वितभन्न सतमति िथा उप–सतमतिहरूको बैठक सम्बन्धी कायनवितध र 
आन्िररक कायन सनचालन वितध पररषद्ले तनधानरण गरे बमोझजम हनुेछ । 

१६. नपेाल सरकारको तनयन्त्रणमा रहन:े 

१६.१ पशपुतिक्षेत्रतभत्रका िन, जंगल, र पतिन जग्गाहरू नेपाल सरकारको तनयन्त्रणमा 
रहनेछन ्। िनकाली, मगृस्थली, िीलगंगा, कैलाश िेद विद्याश्रम, देि उद्यान लगायि 
पशपुति क्षेत्रतभत्रका पाटी, पौिा, सत्तल, मठ, मझन्दर िा देिालय र तिनीहरूले चचेका 
जग्गा, पोखरी, खोलाको बगर र िन जंगल कुनै व्यझि िा संस्थाका नाउँमा दिान 
गरेको भए त्यस्िो दिान बदर हनुेछ । नेपाल सरकारको तनयन्त्रणमा भएको िन, 

जंगल, पतिन जग्गा कुनै व्यझि िा संघ संस्थालाई हक छाडी िा नछाडी भोग चलन 
गनन ठदन पाइने छैन । 

१६.२ पररषद्ले पशपुति क्षेत्रको विकास गननको लातग पशपुति क्षेत्रतभत्रको िन जंगल र 
ऐलानी, पतिन जग्गाहरूको योजनाबद्ध रूपमा विकास गनन र प्रयोगमा ल्याउन उपदफा 
१६.१ को व्यिस्थाले कुनै बाधा प¥ुयाएको मातनन ेछैन । 

१७. पररषद्को स्िीकृति तलन ुपने: 

१७.१ कोषको उदे्दश्य पररपूतिनका लातग स्िीकृि योजना िथा कायनक्रमहरू आिश्यकिानसुार 
कायानन्ियन गनन प्रचतलि नेपाल काननु, लालमोहर, सनद, सिाल िथा अन्य तलखिहमा 
जनुसकैु कुरा लेझखएको भए िापतन पशपुति क्षेत्रतभत्र पररषद्ले तनषधे गरेको ठाउँमा 
कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गा कुनै प्रकारले हक हस्िान्िरण गनन र तनमानण 
सम्बन्धी कुनै कायन गनुन हुँदैन । त्यसरी पररषद्ले तनषधे गरेको ठाउँमा बाहेक अन्य 

                                                                                                                                                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा झिवकएको। 

  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 
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ठाउँमा तनमानण सम्बन्धी कायन गदान सतमतिले समय समयमा तनधानरण गररठदएको 
मापदण्ड बमोझजम मात्र गनुन   पनेछ । 

१७.२ उपदफा १७.१ बमोझजम पररषद्ले मापदण्ड तनधानरण गदान भिन, सडक, बाटो, पलु, 

पानी ढल, तनकास ढल, शोचालय िथा टेतलफोन लाइन खम्बा र अन्य आधारभिू 
सािनजतनक उपयोतगिाको विषयहरूमा समेि मापदण्ड तनधानण गरी लागू गनन सक्नेछ 
। 

१७.३ उपदफा १७.१ र १७.२ बमोझजम मापदण्ड तनधानरण गरी छुट्याई ठदएको 
ठाउँहरूमा पररषद्को पूिन स्िीकृति विना कसैले आफ्नोेे हक भोगको जग्गामा पतन 
नयाँ तनमानण, पनुः तनमानण, साविक आधार र शैलीमा पररििनन, थपघट, ममनि िा अन्य 
तनमानण सम्बन्धी कायन गनन पाउने छैन । 

१७.४ तनमानण सम्बन्धी विषयमा नक्सा सवहि िा रवहि स्िीकृति ठदने िा नक्सा पास गने 
दावयत्ि भएका काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कायानन्ियन पररषद्, 

नगरपातलका िा अन्य तनकायहले पररषद्को पूिन स्िीकृति नतलई तनमानण सम्बन्धी 
नक्सा पास गनन िा स्िीकृति ठदन हुँदैन । 

१७.५ पररषद्को पूिन स्िीकृति तलई गनुन पने तनमानण कायन सम्बन्धमा पररषद्को पूिन 
स्िीकृति नभई कुनै व्यझिले नक्सा पास गराई िा नगराई तनमानण कायन गरेमा िा 
नक्सा पास गरी ठदएमा त्यस्िो तनमानण कायन गने व्यझि र नक्सा पास गररठदने 
सम्बझन्धि व्यझि िा तनकायलाई पररषद्ले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १८ 
को उपदफा १८.१ मा उझल्लझखि हकसम्म सजाय गनन सक्नेछ । त्यसरी 
पररषद्को पूिन स्िीकृति नतलइृ गरेको तनमानण सम्बन्धी कायन र उपदफा १०.१.१७ 

                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 
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बमोझजम तनधानररि मापदण्ड िा नीति तनदेशन विपरीि स्िीकृति ठदइएको तनमानण 
सम्बन्धी कायन पररषद्ले रोक्न र तनमानण भइसकेकोमा सो भत्काउन सक्नेछ र 
त्यसरी भत्काउँदा लागेको खचन समेि सम्बझन्धि व्यझिबाट असूल उपर गरी तलन 
सक्नेछ । 

१७.६ उपदफा १७.५ बमोझजम तनमानण सम्बन्धी अनतधकृि कायनहरू रोक्ने, भत्काउने िा 
सजायको आदेश उपर झचत्त नबझु्ने पक्षले त्यस्िो आदेश सनुेको िा पाएको तमतिले 
पन्र ठदनतभत्र पनुरािेदन अदालि समक्ष पनुरािेदन ठदन सक्नेछ । ित्सम्बन्धमा 
सो अदालिले गरेको तनणनय अझन्िम हनुेछ । 

१७.७ पशपुति क्षेत्रतभत्र सिारी साधनको अिािागमन गनन, विसाउन, चलझचत्र झखच्न, फोटो 
झखच्न, पोस्टर िा िस्िीर टाँस्न, कुनै वकतसमको मेला गनन िा अन्य प्रचार प्रसार गनन 
पररषद्को स्िीकृति तलन ुपने गरी पररषद्ले व्यिस्था, तनयन्त्रण िथा तनषधे गनन 
सक्नेछ । 

 िर परम्परागि नाच–गान, चाड पिन, मेला गनन िा चलाउन पररषद्को स्िीकृति तलन 
पनेछैन । 

१७.८ तनमानण सम्बन्धी कायनको स्िीकृति ठदने सम्बन्धमा पररषद्ले तनधानरण गररठदएको 
मापदण्ड, नीति तनदेशन विपरीि स्िीकृति ठदएमा त्यसरी स्िीकृति ठदने काठमाडौं 
उपत्यका नगर विकास योजना कायानन्ियन पररषद्का सम्बझन्धि व्यझिलाई विभागीय 
सजाय हनुेछ । 

                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 
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१७.९ मातथका उपदफाहरू बमोझजम पररषद्ले गनुन पने कायन काठमाडौं उपत्यका नगर 
विकास योजना कायानन्ियन पररषद्ले गनेछ । 

  िर पररषद्ले चाहेमा त्यस्िो कायन जनुसकैु बखि आफैले िा अन्य कुनै 
तनकाय िा अतधकारीबाट गनन गराउन सक्नेछ । 

१७.१० पशपुति क्षेत्रतभत्रका वितभन्न गठुी िा सािनजतनक िा सरकारी जग्गाहरूका 
सम्बन्धमा प्रचतलि काननुद्वारा प्राप्त अतधकार बमोझजम हक हस्िान्िरण गनन िा 
पररििनन गनन िा अन्य कुनै पतन वकतसमबाट कसैलाई भोग चलन गने गरी ठदन ुभन्दा 
अझघ पररषद्को स्िीकृति विना तलने ठदने गरी गरेको काम नेपाल सरकारले जनुसकैु 
बखि बदर गनन सक्नेछ । 

१७. क श्री पशपुतिनाथको पूजा आजा र मझन्दरको रेखदेख सम्बन्धी व्यिस्था: 

१७क.१ श्री पशपुतिनाथको मझन्दरको रेखदेख गने किनव्य कोषको हनुेछ र श्री 
पशपुतिनाथको मझन्दरको तबतभन्न पूजाआजा चलाउने किनव्य मूल भटृको हनुेछ । 

१७क.२ उपदफा १७क.१ मा लेझखएदेझख बाहेक पशपुतिका मूल भट्टको िालकुमा रहेका 
सबै काम कुरा पररषद् अन्िगनि रहनेछ र त्यसको सञ्चालन, असूल, िहसीलको 
रेखदेख र तनयन्त्रण िथा व्यझि विशेषबाट मझन्दरमा गररने पूजाआजा, दझक्षणा, 
भेटी, दस्िरु िथा पशपुति क्षेत्रतभत्र गररने वितभन्न कामको लातग हनुे खचन सम्बन्धी 
व्यिस्था पररषद्ले िोके बमोझजम हनुेछ ।  

    .......... 

                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा थप । 

  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोतधि । 

  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा झिवकएको ।  
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१८. कोष िथा खािा: 

१८.१ पररषद्ले कोषका तनतमत्त नेपाल ......... तभत्र िा बावहर कुनै पतन क्षेत्र संस्था 
िा व्यझिबाट चन्दा उपलब्ध गनन िा गराउन सक्नेछ । त्यस्िो कायनमा पररषद् 
आफैले ........ िा उपदफा १०.१.६ अन्िगनि गठठि वितभन्न सतमति िा 
उपसतमति िा अन्य कुनै तनकाय िा व्यझिद्वारा सम्पकन  राखी चन्दा प्राप्त गनन 
सक्नेछ । 

१८.२ चन्दा प्राप्त गने प्रवक्रयाका सम्बन्धमा अन्य आिश्यक कुराहरू पररषद्ले तनधानरण 
गररठदए बमोझजम हनुेछ । 

१८.३ कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन ्:- 

१८.३.१  नेपाल सरकारले पशपुति क्षेत्रको विकासका तनतमत्त प्रदान गरेको 
रकम, 

१८.३.२  नेपाल ......... तभत्र िा बावहरका क्षेत्र, संस्था िा व्यझिहरूले 
कोषको तनतमत्त प्रदान गरेको चन्दा, 

१८.३.२क श्री पशपुतिनाथ र पशपुति क्षेत्रसंग सम्बझन्धि सबै प्रकारका गठुी 
जग्गाको आयस्िाबाट प्राप्त हनुे रकम, 

१८.३.२ख पशपुति क्षेत्रतभत्रका वितभन्न मझन्दरहरूबाट प्राप्त हनुे दझक्षणा र 
भेटीको रकम, 

१८.३.३  कोषको अतधकिम आयस्िा र सरुक्षा हनुे गरी लगानी गरी आजनन 
गरेको रकम, 

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

  पवहलो संशोधनद्वारा झिवकएको। 

  पवहलो संशोधनद्वारा थप । 
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१८.३.४  कोषले उपलब्ध गराएको सेिा िापि प्राप्त हनु आएको शलु्क िा 
रकम, र  

१८.३.५  अन्य स्रोिबाट प्राप्त रकम िा चन्दा । 

१८.४ कोष सञ्चालनको सवुिधाको तनतमत्त कोषले नेपाल राज्यतभत्र िा बावहरका 
बैंकहरूमा कुनैपतन मरुामा खािा खोली रकम जम्मा गरी खािा सञ्चालन गनन 
सक्नेछ । 

१८.५ कोषको िफन बाट गनुनपने सबै खचन कोषबाट बेहोररने छ । 

१८.६ कोषको खािाको सञ्चालन पररषद्ले तनधानरण गरे बमोझजम हनुेछ । 

१८क. सम्िौिा गदान नपेाल सरकारको स्िीकृति तलन ुपने: कोषले आफ्नो कायन सञ्चालनको 
तसलतसलामा कुनै स्िदेशी िा विदेशी संस्था िा तनकायसंग सम्िौिा गदान नेपाल सरकारको 
स्िीकृति तलन ुपनेछ । 

१९. लेखा र लेखापरीक्षण: 

१९.१ कोषको आय–व्ययको लेखा पररषद्ले तनधानरण गरे बमोझजम राझखनेछ । 

१९.२ कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हनुेछ । 

१९.३ महालेखा परीक्षकको विभागले चाहेमा कोषको वहसाि वकिाि सम्बन्धी कागजाि 
र अन्य नगदी झजन्सी समेि जनुसकैु बखि जाँच्न सक्नेछ । 

२०. अतधकार प्रत्यायोजन:  पररषद्ले आफ्नो अतधकार आिश्यकिानसुार पररषद्का सदस्य िा 
उपदफा १०.१.६ अन्िगनि गठठि सतमति िा उपसतमति िा त्यस्िो सतमति िा उपसतमतिका 
सदस्यलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

२०क.कोषको पूिन सहमति तलन ुपने: कुनै सरकारी िा गैर सरकारी तनकायले प्रचतलि काननु 
बमोझजम आफूलाई प्राप्त अतधकार पशपुति क्षेत्रतभत्र प्रयोग गनुनअझघ कोषको पूिन सहमति तलन ु

                                                           
  खेलकुद िथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५३ द्वारा संशोतधि । 

  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 
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पनेछ । त्यसरी कोषको पूिन सहमति नतलई पशपुति क्षेत्रतभत्र कुनै काम कारिाही गरेमा 
त्यस्िो काम कारिाही बदर हनुेछ । 

२१. तनयम बनाउन ेअतधकार: 

२१.१ यस ऐनको उदे्दश्य पूतिनका लातग कोषले देहायका विषयमा तनयमहरू बनाउन 
सक्नेछ र यसरी बनाएको तनयम नेपाल सरकारबाट स्िीकृि भएको हनु ुपनेछ:- 

२१.१.१ कोषले गनुन पने प्रशासतनक कामको सम्बन्धमा, 

२१.१.२ कोषले गनुनपने आतथनक कामको सम्बन्धमा, 

२१.१.३ कोषका कमनचारीको पाररश्रतमक, सवुिधा र सेिाको शिन सम्बन्धमा, 

२१.१.४ पशपुतिनाथ अमालकोट कचहरी िथा पशपुतिनाथ िहिीलको काम 
कारिाहीको सम्बन्धमा, 

२१.१.५ पशपुतिनाथ िथा गहेु्यश्वरीको परम्परागि धातमनक रीतिझस्थति बमोझजम 
पूजाआजा सञ्चालन गने सम्बन्धमा, 

२१.१.६ पशपुति क्षेत्रतभत्रको विकास तनमानण कायनको सम्बन्धमा, 

२१.१.७ पशपुति क्षेत्रतभत्रका गठुीको आयस्िाको सम्बन्धमा, 

२१.१.८ राजगठुी अन्िगनिका छुट गठुी एिं तनजी गठुी अन्िगनिका पशपुति 
क्षेत्रतभत्र रहेका देि देिीका मठ मझन्दरहरूको सञ्चालनका सम्बन्धमा, 

२१.१.९ अन्य आिश्यक विषयमा । 

२१क. आचार संवहिा बनाई लागू गने: पररषद्ले श्री पशपुतिनाथको मझन्दरको पूजाआजामा संलग्न 
हनुे पजुारी, भण्डारे, ससुारे लगायि सबै कामदारहरूको आचारसंवहिा ियार गनुनपनेछ र त्यस्िो 
आचारसंवहिा नेपाल सरकारको स्िीकृति भएपतछ लागू हनुेछ । 

                                                                                                                                                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा थप । 

  पवहलो संशोधनद्वारा संशोतधि । 
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२२. नपेाल सरकारसँग सम्पकन :  कोषले नेपाल सरकारसंग सम्पकन  राख्दा संस्कृति, पयनटन िथा 
नागररक उड्डयन मन्त्रालय माफन ि राख्नछे । 

२३. सवुिधा: 

२३.१ कोषको पंूजी, आम्दानी िथा सम्पझत्तमा कुनै वकतसमको आयकर, घर जग्गा कर, 

सिारी साधनकर, व्याज कर, विक्री कर, रझजिेशन दस्िरु, भन्सार महसलु लगायि 
सरकारी िा स्थानीय ............. िहबाट लगाउने कुनै प्रकारका प्रत्यक्ष िा 
अप्रत्यक्ष कर दस्िरु िा महसलु लगाइने छैन । 

 िर, 

२३.१.१ कोषको दैतनक कायन सञ्चालन गनन चावहने िस्िहुरू स्थानीय 
बजारमा खरीद गदान त्यसको मूल्यमा समािेश भएका भन्सार 
महसलु, विक्रीकर, अन्िशलु्क आठद कर िा महसलुको छुट ठदइने 
छैन । 

२३.१.२ कुनै सेिा िापि लाग्ने शलु्क महसलु कोषले बिुाउनेछ । 

२३.२ कोषको नाउँमा दिान भएको जग्गामा भतूम सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ 
बमोझजमको हदबन्दी सम्बन्धी व्यिस्था लागू हनुेछ । 

२४. बचाउ िथा बाधा अड्काउ फुकाउन ेअतधकार: 

२४.१ प्रचतलि नेपाल काननु, लालमोहर, सनद, सिाल िा अन्य तलखिहरूमा जनुसकैु 
कुरा लेझखए िापतन यो ऐनमा उझल्लझखि विषयहरूमा यसै ऐन बमोझजम हनुेछ । 

२४.२ यो ऐन कायानन्ियन गनन कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो बाधा अड्काउ फुकाउन 
नेपाल सरकारले आिश्यक सम्िेको आदेश जारी गनन सक्नेछ । 

२५. पशपुति क्षते्र विकास कोष अध्यादेश, २०४३ तनझरक्रय भएपतछ त्यसको पररणाम: 

                                                                                                                                                                                           
  पवहलो संशोधनद्वारा थप । 

  नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोतधि । 

  पवहलो संशोधनद्वारा झिवकएको। 
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२५.१ पशपुति क्षेत्र विकास कोष अध्यादेश, २०४३ तनझरक्रय भएपतछ अको अतभप्राय 
नदेझखएमा सो तनझरक्रयिाले,– 

२५.१.१ सो अध्यादेश तनझरक्रय हुँदाका बखि चल्िी नभएको िा कायम 
नरहेको कुनै कुरा पतन जगाउने छैन, 

२५.१.२ सो अध्यादेश बमोझजम चालू भएको कुरा िा सो बमोझजम रीि 
प¥ुयाई अझघ नै गररएको अन्य कुनै काम िा भोगी सकेको कुनै 
कुरालाई असर पाने छैन । 

२५.१.३ सो अध्यादेश बमोझजम पाएको, हातसल गरेको िा भोगेको कुनै 
हक, सवुिधा, किनव्य िा दावयत्िमा असर पाने छैन । 

२५.१.४ सो अध्यादेश बमोझजम गररएको कुनै दण्ड, सजाय, िा जफिलाई 
असर पाने छैन । 

२५.१.५ मातथ लेझखएको कुनै त्यस्िो हक, सवुिधा, किनव्य, दावयत्ि िा दण्ड 
सजायका सम्बन्धमा गररएको कुनै काम कारिाई िा उपायलाई 
असर पाने छैन र उि अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्िो कुनै 
काननुी कारिाई िा उपायलाई पतन शरुु गनन, चालू राख्न िा लागू 
गनन सवकनेछ । 

                                                           
 रष्टब्य:- १. खेलकुद िथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु:- 

  “झशक्षा, संस्कृति िथा समाज कल्याण” को सट्टा “यिुा, खेलकुद िथा संस्कृति” । 

            २. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूः–  

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

            ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूः–  

  ”पनुरािेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” । 


