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प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ 

      नपेाल राजपत्रमा प्रकाशन मममि 

      २०१३।७।२७ 

संशोधन गने ऐन             लालमोहर र प्रकाशन मममि 

१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०      २०२०।११।१६ 

२. प्राचीन स्मारक संरक्षण (संशोधन) ऐन, २०२०          २०२०।११।१६ 

३. प्राचीन स्मारक संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२७          २०२७।६।१८ 

४. न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३           २०४३।७।२४ 

५. प्राचीन स्मारक संरक्षण (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४३            २०४३।८।१५ 

६. प्राचीन स्मारक संरक्षण (चौथो संशोधन) ऐन, २०४४              २०४४।६।९ 

७. प्राचीन स्मारक संरक्षण (पााँचौं संशोधन) ऐन, २०५२         २०५२।१०।२५ 

                                                  प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

८. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन,  

 २०६६                 २०६६।१०।७ 

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

१०.  नेपालको संववधान अनूकुल बनाउन केही नेपाल 

      ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५               २०७५।११।१९ 

 
 

२०१३ सालको ऐन नं. १२ 

  ........... 
 

प्राचीन स्मारक र परुाित्व सम्बन्धी ऐमिहामसक वा कलात्मक वस्िहुरूको 
संरक्षणको मनममत्त बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावना : प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, परुािात्त्वक वस्िहरूको व्यापार र प्राचीन 
स्मारकहरू भएका ठाउाँको खनाई समेिमा मनयन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र 

                                                           
  यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेत्ख लागू भएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा त्िवकएको । 
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परुाित्वसम्बन्धी, ऐमिहामसक वा कलात्मक वस्िहुरूको उपलत् ध र संरक्षण समेि गरी शात्न्ि 
र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले,  

  श्री ५ महाराजामधराजबाट मत्न्त्रमण्डलको सल्लाह अनसुार यो ऐन बनाई जारी 
गररबक्सेको छ । 

 

1. छोटकरी नाम ववस्िार िथा प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, 

२०१३” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन नपेाल भर मलुकुमा िरुुन्ि लागू हनुेछ । 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको नलागेमा यस ऐनमा, - 
(क) “प्राचीन स्मारक” भन्नाले इमिहास, कला, ववज्ञान, वास्िकुला वा स्थापत्यकलाको 

दृविकोणले महत्व राख्न े एकसय वषष नाघेको मत्न्दर स्मारक, घर, देवालय, 

त्शवालय, मठ, गमु्बा, ववहार, स्िपु आदद सम्िन ु पछष र सो श दले स्मारक 
रहेको ठाउाँ र राविय वा अन्िराषविय दृविकोणले ववत्शि मूल्य राख्न े एक 
अकोसाँग जोमडएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवत्स्थि मानव 
वस्िी वा स्थल र प्राचीन मानव वस्िीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको 
भग्नावशेष, गफुा आदद समेिलाई जनाउाँछ । 

(ख) “परुािात्त्वक वस्ि”ु भन्नाले प्रागऐमिहामसक कालमा मामनसले मनमाषण गरी 
उपभोग गरेको वस्ि ुवा कुनै पमन देशको इमिहास बोध गराउने हस्िमलत्खि 
वंशावली, हस्िमलत्खि ग्रन्थ, स्वणषपत्र, त्शलापत्र, िाम्रपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, 

िाडपत्र, कागजपत्र, मदु्रा वा ऐमिहामसक घटना घटेको वा ऐमिहामसक ववत्शि 
व्यत्ि बसेको घर र त्यस्िो व्यत्िले प्रयोग गरेको वस्ि ु ढंुगा, काठ माटो, 
हस्िीहाड, हाड, कााँच, कपडा, कागज, धाि ु आदद वा बेलबटु्टा भरी आकषषक 
ढंगले बनाएको घरको कुनै महत्वपूणष भाग वा सो घरमा उपयोग गररएका 
वस्ि ुवा बेलबटु्टा भरी वा नभरी बनाइएको मूमिष, देवी देविाको मत्न्दर, चैत्य, 

                                                           
  केही नेपाल कानून (संशोधन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पााँचौं संशोधनद्वारा थप । 
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शामलक, पौभात्चत्र, ......... , पशपंुछी, स्थावर जंगमको प्रमिकृमि र नपेाल 
सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्शि गरी िोवक ददएको 
वस्ि ुसमेि सम्िन ुपछष । 

(ग) “कू्यररयो” भन्नाले एकसय वषष ननाघेको आधमुनक हस्िकला सम्बन्धी वस्िहुरू 
सम्िनपुछष । 

(घ) “संरत्क्षि स्मारक क्षेत्र” भन्नाले दफा ३ बमोत्जम संरत्क्षि स्मारक क्षेत्र भनी 
घोवषि प्राचीन स्मारक रहेको ठाउाँ वा क्षेत्र सम्िनपुछष । 

(ङ) “मखु्य परुाित्व अमधकृि” भन्नाले परुाित्व ववभागको महामनदेशक सम्िनपुछष 
। 

(च) “संरक्षण” भन्नाले संरत्क्षि स्मारकलाई बाने, ढाक्ने, ममषि गने, सफा राख्न े
समेिको प्रबन्ध गरी स्मारकलाई मौमलक रूपमा दरुुस्ि राख्न े काम 
सम्िनपुछष । 

(छ)  “स्थानीय िह“ भन्नाले गाउाँपामलका वा नगरपामलका सम्िन ुपछष । 

 (ज) “िोवकएको” वा “िोवकएबमोत्जम” भन्नाले यस ऐन अन्िगषि बनेको मनयममा 
िोवकएको वा िोवकएबमोत्जम सम्िनपुछष । 

३. संरत्क्षि स्मारक क्षते्र घोवषि गनष सक्न े : (१) नेपाल सरकारले कुनै प्राचीन स्मारक रहेको 
ठाउाँ वा क्षेत्रलाई संरत्क्षि स्मारक क्षेत्र घोवषि गनष चाहेमा चार वकल्ला खोली सो को सूचना 
स्मारक रहेको ठाउाँ र सो ठाउाँ नत्जकैको सावषजमनक स्थलमा समेि एक एक प्रमि टााँस्न ु
पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोत्जमको सूचनामा त्चत्त नबझु्ने व्यत्िले सो सूचना टााँस भएको 
मममिले पैंिीस ददनमभत्र नपेाल सरकार समक्ष उजूरी ददन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोत्जम परेको उजूरीमा नेपाल सरकारले अत्न्िम मनणषय ददन 
सक्नेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोत्जमको सूचनामा उजूरी परेमा उपदफा (३) बमोत्जम अत्न्िम 
मनणषय भैसकेपमछ र उजूरी नपरेमा उजूरी गने हदम्याद समाप्त भैसकेपमछ नेपाल सरकारले 

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

  नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्शि गरी कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउाँ वा क्षेत्रको चार 
वकल्ला खोली सो ठाउाँ वा क्षेत्रलाई संरत्क्षि स्मारक क्षेत्र घोवषि गनष   सक्नेछ । 

  (५) संरत्क्षि स्मारक क्षेत्रमभत्र कसैले टेमलफोन वा ववद्यिु लाईन जडान गनष, खानेपानी 
वा ढलको लामग जममन खन्न, सडक बनाउन वा ममषि गनष, चलत्चत्र सवुटङ्ग गनष, पवष–मेला, 
नाच–गान वा सवारीको साधन पावकष ङ्ग गनष वा पोिर िस्वीर टााँस्न परुाित्व ववभागबाट 
िोवकएबमोत्जम स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

  िर परम्परागि नाच–गान, पवष–मेला गनष–चलाउन परुाित्व ववभागको स्वीकृमि मलन ु
पनेछैन । 

  (६) संरत्क्षि स्मारक क्षेत्रमभत्र कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गामा नयााँ घर वा भवन 
मनमाषण गदाष वा साववक आकारमा पररविषन हनुे गरी आफ्नो घर वा भवनको ममषि, थपघट 
वा पनुमनमाषण गदाष त्यस्िो क्षेत्रमभत्रको घर वा भवनको शैलीमसि ममल्ने गरी परुाित्व ववभागले 
िोकेको मापदण्ड बमोत्जम मनमाषण, ममषि थपघट वा पनुमनमाषण गनुष पनेछ । 

  (७) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र पने संरत्क्षि स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको मनमाषण, 

ममषि, थपघट वा पनुमनमाषण गनष चाहने व्यत्िले पेश गरेको नक्सा  नगरपामलकाले प्रचमलि 
काननुबमोत्जम पास गनुषभन्दा अगावै त्यस्िो नक्सामा परुाित्व ववभागको स्वीकृमि मलन ुपनेछ 
। नगरपामलकाबाट कसरी स्वीकृमिको लामग प्राप्त नक्सा अध्ययन गरी परुाित्व ववभागले 
स्वीकृमि ददन, नददन वा संशोधन सवहि स्वीकृमि ददन सक्नेछ । 

  (८)  संरत्क्षि स्मारक क्षते्रमा घर वा भवनको मनमाषण, ममषि, थपघट वा पनुमनमाषण 
कायष गदाष स्वीकृि नक्सा बमोत्जम नगरेमा त्यस्िो घर वा भवनको मनमाषण, ममषि, थपघट वा 
पनुमनमाषण गने कायषलाई रोक्न परुाित्व ववभागले आदेश ददन सक्नेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोत्जम परुाित्व ववभागले ददएको आदेश नमानी मनमाषण, ममषि, 

थपघट वा पनुमनमाषण गरेको घर वा भवनलाई नगर योजना स्वीकृि भएको ठाउाँमा 
नगरववकास योजना कायाषन्वयन समममिले र नगरयोजना स्वीकृि नभएको ठाउाँमा सम्बत्न्धि 
त्जल्लाको प्रमखु त्जल्ला अमधकारीले पैिीस ददनको म्याद ददई भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ 

                                                           
  पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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। त्यस्िो आदेश उपर त्चत्त नबझु्ने व्यत्िले पैंिीस ददनमभत्र नेपाल सरकारमा उजूरी ददन 
सक्नेछ । त्यस्िो उजूरीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मनणषय अत्न्िम हनुछे । 

   (१०) उपदफा (९) बमोत्जम घर वा भवन भत्काउने गरी भएको आदेश उपर कुनै 
उजूरी नै नपरेमा त्यस्िो उजूरी गनष पाउने म्याद समाप्त भएको मममिले साि ददनमभत्र र कुनै 
उजूरी परी नेपाल सरकारबाट त्यस्िो घर वा भवन भत्काउने मनणषय गरेमा सो मनणषय भएको 
मममिले एक्काइस ददनमभत्र सम्बत्न्धि व्यत्िले घर वा भवन भत्काउन ुपनेछ । सो म्यादमभत्र 
घर वा भवन नभत्काएमा त्यस्िो आदेश ददने मनकाय वा अमधकारीले उि घर वा भवन 
भत्काउनेछ र त्यसरी भत्काउाँदा लागेको सम्पूणष खचष सम्बत्न्धि व्यत्िबाट असूल उपर 
गररनेछ । 

 

३क. प्राचीन स्मारकको वगीकरण: (१) नेपाल सरकारले स्वाममत्वको दृविले प्राचीन स्मारकलाई 
सावषजमनक प्राचीन स्मारक र मनजी प्राचीन स्मारक गरी दईु वकमसमले वगीकरण गनष सक्नेछ 
। 

  (२) नेपाल सरकारले प्राचीन स्मारकलाई महत्त्वको दृविले अन्िरा्षविय महत्त्व, राविय 
महत्व, प्रादेत्शक महत्व र स्थानीय महत्व गरी चार वकमसमले वगीकरण गनष सक्नेछ । 

३ख. सावषजमनक प्राचीन स्मारकहरूको स्वाममत्व, संरक्षण, ममषि िथा जीणोद्धार: सावषजमनक प्राचीन 
स्मारकको स्वाममत्व परुाित्व ववभागमा रहनेछ । त्यस्िा सावषजमनक प्राचीन स्मारकहरूको 
संरक्षण, ममषि िथा त्जणोद्धार परुाित्व ववभागले गनेछ । 

 ३ग. मनजी स्वाममत्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, ममषि िथा जीणोद्धार: (१) संरत्क्षि 
स्मारक क्षेत्रमभत्रका मनजी स्वाममत्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, ममषि िथा 
जीणोद्धार सम्बत्न्धि व्यत्िले गनेछ ।  

  िर राविय िथा अन्िराषविय दृविले महत्वपूणष मामनएका मनजी प्राचीन स्मारकहरूको 
संरक्षण, ममषि िथा जीणोद्धार परुाित्व ववभागबाट हनु आवश्यक छ भने्न लागेमा त्यस्िा 
प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, ममषि िथा जीणोद्धार परुाित्व ववभागले गनेछ । 

                                                           
  पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 

  पााँचौं संशोधनद्वारा थप । 
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  (२) उपदफा (१) बमोत्जम प्राचीन स्मारकहरूको मौमलक स्वरूपमा पररविषन, ममषि 
िथा जीणोद्धार गनष वा त्यस्िा प्राचीन स्मारकहरू भत्काउन सम्बत्न्धि व्यत्िले परुाित्व 
ववभागको स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

  (३) संरत्क्षि स्मारक क्षते्र बावहरका मनजी स्वाममत्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको 
संरक्षण ममषि िथा जीणोद्धार परुाित्व ववभागको मनदेशनमा स्थानीय िह वा सम्बत्न्धि 
व्यत्िले गनेछ । 

  िर गठुी संस्थान अन्िगषि रहेका मनजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, ममषि िथा 
जीणोद्धार परुाित्व ववभागको मनरीक्षण, प्राववमधक सेवा िथा मनदेशनमा गठुी संस्थानले गनेछ 
। गठुी संस्थानबाट त्यस्िा मनजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, ममषि िथा जीणोद्धार नभएमा 
गठुी संस्थानको स्वीकृमि ववना परुाित्व ववभाग आफैले वा  स्थानीय िह वा कुनै व्यत्िद्वारा 
त्यस्िा नीत्ज प्राचीन स्मारकहरुको संरक्षण, ममषि िथा त्जणोद्वार गनष गराउन सक्नेछ । 

  (४) कसैले उपदफा (२) वा (३) बमोत्जम स्वकृमि नमलई वा मनदेशन ववपररि कुनै 
कायष गरेमा मनजलाई दशहजार रूपैयााँदेत्ख एकलाख रूपैयााँसम्म जररवाना वा छ मवहनासम्म 
कैद वा दबैु सजाय हनु सक्नेछ । 

३घ. प्राचीन स्मारक स्थल िथा परुािात्त्वक स्थलको संरक्षण: राविय िथा अन्िराषविय दृविले 

महत्वपूणष मामनएका प्राचीन स्मारक स्थल िथा परुािात्त्वक स्थलहरूको संरक्षण परुाित्व 
ववभागले गनेछ । 

३ङ. धाममषक मत्न्दर, गमु्बा आददको सञ्चालन: (१) धाममषक मत्न्दर, गमु्बा आददको सञ्चालकले त्यस्िो 
मत्न्दर िथा गमु्बामा चढाइएको दान दत्क्षणाको रकममध्ये पचास प्रमिशिसम्म रकम सोही 
मत्न्दर िथा गमु्बाको संरक्षण िथा यसको पयाषवरणको सधुारमा लगाउन ुपनेछ । 

  (२) धाममषक मत्न्दर िथा गमु्बामा चढाइएको दान दत्क्षणाको आय व्यय र त्यसको 
सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोत्जम हनुेछ । 

३च. घरजग्गा कर छुट ददन सक्न:े नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मनजी 
प्राचीन स्मारकमा प्रचमलि काननु बमोत्जम लाग्ने घरजग्गा कर छुट ददन सक्नेछ । 

                                                           
  पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पााँचौं संशोधनद्वारा थप । 
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३छ. समममि गठन गनष सक्न:े (१) प्राचीन स्मारकहरूको सभेक्षण एवं वगीकरण गनष िथा संरत्क्षि 
स्मारक क्षेत्रमभत्र मनजी हक भोगको जग्गामा बनाइने घर वा भवनको शैली वा मापदण्डका 
सम्बन्धमा परुाित्व ववभागलाई परामशष ददन र ऐमिहामसक िथा कलात्मक दृविले महत्वपूणष 
मामनएका प्राचीन स्मारकहरूको उत्चि संरक्षण गने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनष 
ववमभन्न समममिहरू गठन गनष सवकनेछ । 

  (२) उपदफा ( १) बमोत्जमका समममिहरूको गठन िथा काम, किषव्य र अमधकार 
िोवकएबमोत्जम हनुेछ । 

३ज. प्राचीन स्मारकको प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट संरक्षण:  (१) यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखि 
नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापन गरेका प्राचीन स्मारकमध्ये प्रादेत्शक महत्त्वका प्रात्चन 
स्मारक सम्बत्न्धि प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय महत्वका प्रात्चन स्मारक सम्बत्न्धि स्थानीय 
िहलाई हस्िान्िरण गनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोत्जम हस्िान्िरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षण िथा 
व्यवस्थापन ववभागले िोकेको मापदण्ड बमोत्जम सम्बत्न्धि प्रदेश र स्थानीय िहले गनुष पनेछ 
।  

  (३) उपदफा (१) बमोत्जम हस्िान्िरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षणको 
प्रयोजनको लामग प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहले दफा ३ बमोत्जम संरत्क्षि स्मारक क्षेत्र 
घोषणा गनष सक्नेछन ्। 

४. मनजी स्वाममत्वमा रहेका प्राचीन स्मारक वकन्न वा आफ्नो संरक्षणमा राख्न सक्न:े (१) कुनै 
व्यत्िको मनजी सम्पत्त्तको रूपमा रहेको प्राचीन स्मारक वा कुनै प्राचीन स्मारक क्षेत्रमभत्र 
रहेको मनजी वा संस्थागि स्वाममत्वको घर जग्गा नेपाल सरकारले स्मारक िथा स्मारक 

                                                                                                                                                                                           
 
  पााँचौं संशोधनद्वारा थप । 

  नेपालको संववधान अनकुुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनष बनेको ऐन, २०७५ द्धारा थप । 

  पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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क्षेत्रको वािावरण संरक्षणको दृविकोणले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकनको आधारमा मूल्य ददई 
वकन्न  सक्नेछ । 

  (२) कुनै संरत्क्षि प्राचीन स्मारकको धनीले मोल नमलई त्यसै ददएमा मखु्य परुाित्व 
अमधकृिले मलई नेपाल सरकारमा सूचना ददई सावषजमनक प्राचीन स्मारकमा दिाष गरी राख्न े
गनुषपछष । 

५. नपेाल सरकारको पूवष स्वीकृमि मलई मखु्य परुाित्व अमधकृिले प्राचीन स्मारकका धनीहरूको 
त्जम्मेवारीको कागज गराउन पाउन:े (१) सदर मोफसलका कुनै त्जल्लामा भएको संरत्क्षि 
प्राचीन स्मारकको स्थायी बचाउको मनममत्त नेपाल सरकारको पूवष स्वीकृमि मलई मखु्य 
परुाित्व अमधकृिले वा मनजले खटाएको व्यत्िले सो प्राचीन स्मारकका धनीहरूसाँग 
त्जम्मेवारीको कागज गराउन सिछ । त्यस्िोमा प्राचीन स्मारकका धनीले सो कागज गरी 
नददएमा प्रमखु त्जल्ला अमधकारीलाई सो प्राचीन स्मारकको सरुक्षा गरी गराई त्यसका धनी र 
सम्बत्न्धि नगरपामलकाको प्रमखु, उपप्रमखु वा सदस्य वा गाउाँपामलकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
वा सदस्यबाट समेि उपदफा  (२) मा लेत्खए बमोत्जमको त्जम्मेवारीको कागज गराई पठाई 
ददन ु भनी लेखी पठाउन ु पछष र त्यस्िो लेखी आएमा प्रमखु त्जल्ला अमधकारीले पमन सो 
बमोत्जम गनुष गराउन ुपछष । 

  (२) उपदफा (१) मा लेत्खए बमोत्जमको त्जम्मेवारीमा देहायका कुराहरू र उत्चि 
देत्खएका अरू कुराहरू समेि पानुषपछष :– 

(क) स्मारकको हेरचाह । 

(ख) स्मारकको त्जम्मा र त्यसको पालो पहरा गने व्यत्िको किषव्य । 

(ग) स्मारकका धनीले त्यसलाई भत्काउन,े हटाउने, पररविषन गने ववरूप 
गने नेपालसरकार बाहेक अरूलाई हस्िान्िरण गने वा स्मारकको 
नत्जकमा अरू कुनै स्मारक खडा गने कुरामा   बन्देज । 

                                                           
  पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(घ) जनिा वा नेपाल सरकारलाई वा मालधनीले खटाएका व्यत्िलाई 
स्मारकको संरक्षण वा मनरीक्षण गनषका मनममत्त जाने आउने सवुवधा । 

(ङ) स्मारक रहेको जग्गा जममन बेच्न परेमा पञ्चकीमिष मोलमा नेपाल 
सरकारलाई ददनपुने । 

(च) कबमुलयिबाट उठेको िगडा हेनषको मनममत्त नेपाल सरकारबाट 
अमधकारी मनयिु हनुे । 

६. प्रमखु त्जल्ला अमधकारीले आफ्नो इलाकामा रहेको परुािात्त्वक वस्िहुरुको वववरण ददनःे सदर 
मोफसलका सबै ठाउाँका प्रमखु त्जल्ला अमधकारीले आफ्नो इलाकामा रहे भएको परुािात्त्वक 
वस्िहुरूको पत्ता लगाई सो वस्िकुो संरक्षणका मनममत्त मखु्य परुाित्व अमधकृिलाई सबै 
वववरण खोली लेखी पठाउन ुपछष । 

७. मनजी स्वाममत्वका प्राचीन स्मारक वा परुािात्त्वक वस्ि ु मलन सक्न:े (१) कसैले मनजी 
स्वाममत्वमा रहेका प्राचीन स्मारक वा परुािात्त्वजक वस्िहुरू कुनै वकमसमले हानी नोक्सानी 
गरेमा वा बेरूप पानष खोमा परुाित्व ववभागले पंचवकिे मोल ददई मलन सक्नेछ । सम्बत्न्धि 
व्यत्िले त्यस्िा प्राचीन स्मारक वा परुािात्त्वक वस्िहुरू यथावि रूपमा संरक्षण गछुष भनी 
परुाित्व ववभाग समक्ष सो ववभागले िोवकददए बमोत्जम मलखि गरी संरक्षण गनष सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोत्जम मलखि गरी सकेपमछ पमन सम्बत्न्धि व्यत्िले 
मलखिबमोत्जम त्यस्िा प्राचीन स्मारक वा परुािात्त्वक वस्िहुरूको संरक्षण नगरेमा परुाित्व 
ववभागले ववना मोलमा िी प्राचीन स्मारक वा परुािात्त्वक वस्िहुरू मलई आफ्नो मनयन्त्रणमा 
राख्न सक्नेछ । 

८. प्राचीन स्मारकको संरक्षणको लामग जमीन खन्न नददन:े (१) प्राचीन स्मारक संरक्षणको मनममत्त 
प्राचीन स्मारक रहेको ठाउाँ वररपरर सरुुङ्ग खने्न वा ववष्फोटक पदाथष हाली जमीन फाने 
काममा मनयन्त्रण गनष आवश्यक छ भने्न नपेाल सरकारलाई लागेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना 

                                                           
  पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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प्रकात्शि गरी त्यसरी सरुुङ्ग खन्न वा ववष्फोटक पदाथष हाली जमीन फोनष नपाउने गरी िोक्न 
सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) उल्लंघन गने व्यत्िलाई दश हजार रूपैयााँसम्म जररवाना वा डेढ 
वषषसम्म कैद वा दबैु सजायाँ हनुेछ । 

९. िीथष स्थान िथा देवालयहरुको बचाउ: यस ऐन बमोत्जम नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको 
वा परुाित्व सम्बन्धी वा ऐमिहामसक महत्वको िीथष स्थान वा देवालयलाई दरुूपयोग वा 
त्यसमा कुनै वकमसमको बेवहसाव हनु गनष नददन े जो चावहने प्रबन्ध नेपाल सरकारले गनष 
सिछ । 

१०. प्राचीन ऐमिहामसक कलात्मक वा धाममषक महत्वको स्थानमा प्रवेश गनष पाउन ेअमधकार: नेपाल 
सरकारको वा मनजी स्वाममत्वमा रहेको जनुसकैु प्राचीन ऐमिहामसक, कलात्मक वा धाममषक 
महत्वको स्थानमा कसैले प्रवेश गनष चाहेमा सम्बत्न्धि व्यत्िको धाममषक भावना वा 
चमलआएको रीमि त्स्थमिमा आघाि नपयुाषई प्रवेश गनष पाउाँछ । 

११. अनतु्चि वकमसमसाँग रोकेमा जररवाना: दफा १० मा उल्लेख भएको स्थानमा प्रवेश गनष नददई 
अनतु्चि वकमसमसाँग रोकिोक गरेमा पााँच सय रूपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ । 

१२. सजाय: यस ऐन बमोत्जम नेपाल सरकारको क जामा रहेको वा दफा ५ बमोत्जम  
त्जम्मेवारीको कागज भएको कुनै प्राचीन स्मारकको सम्बन्धमा  वा कुनै परुािात्त्वक वस्िकुो 
सम्बन्धमा देहायको कुनै काम गरेमा देहायबमोत्जम सजाय हनुेछ:– 

(क) कुनै प्राचीन स्मारकलाई नि गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, पररविषन गरेमा, ववरूप 
पारेमा वा चोरी गरेमा त्यस्िो प्राचीन स्मारकको मबगो बमोत्जम रकम असूल 
उपर गरी पच्चीस हजार रूपैयााँदेत्ख एकलाख रूपैयााँसम्म जररवाना वा पााँच 
वषषदेत्ख पन्र वषषसम्म कैद वा दबैु सजाय,  

                                                           
  पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  चौथो संशोधनद्वारा थप । 

  पााँचौं संशोधनद्वारा थप । 
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(ख) कुनै प्राचीन स्मारकलाई अनामधकृि काममा लगाएमा वा अरू कुनै 
वकमसमसाँग हानी नोक्सानी पयुाषएमा त्यस्िो प्राचीन स्मारकको ववगो 
बमोत्जमको रकम असलु उपर गरी पच्चीस हजार रूपैयााँसम्म जररवाना वा 
पााँच वषषसम्म कैद वा दबैु सजाय हनुेछ । 

 (ग) कुनै परुािात्त्वक वस्िलाई नि गरेमा भत्काएमा, ववरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा 
अनमधकृि रूपमा हटाएमा वा पररविषन गरेमा वा कुनै वकमसमले हानी 
नोक्सानी गरेमा त्यस्िो परुािात्त्वक वस्िकुो मबगो बमोत्जमको रकम असलु 
उपर गरी पााँच हजार रूपैयााँदेत्ख एकलाख रूपैयााँसम्म जररवाना वा पााँच 
वषषसम्म कैद वा दबैु सजाय हनुेछ । 

१३. प्राचीन स्मारक र परुािात्त्वक वस्ि ुवा कु्यररयोको सारफेर, खरीद ववक्री मनकासी वा संग्रहमा 
प्रमिबन्ध: (१) नपेाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्शि गरी िोकेको ऐमिहामसक 
परुाित्व सम्बन्धी वा कलात्मक वस्ि ुनेपाल .........बाट ववदेश मनकासी गनष िथा नेपाल 
........मभत्र पमन एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा सानष वा कुनै ठाउाँमा संग्रह गनष हुाँदैन, कुनै 
ठाउाँमा सानष संग्रह गनष परेमा नेपाल सरकारको पूवष स्वीकृमि मलन ु पनेछ । िर उपदफा 
(३) बमोत्जम उल्लेख भए बमोत्जम नेपाल सरकारको स्वीकृि मनस्सा लागेको कू्यररयो 
मनकासी गनष वा नेपाल ........ मभत्र वा एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा सानष वा कुनै ठाउाँमा 
संग्रह गनष यसले कुनै बाधा पयुाषएको मामनने छैन । 

  (२) कुनै व्यत्ि वा संस्थाको व्यत्िगि, परम्परागि वा पखु्र्यौली संग्रहहरूमा एकसय 
वषषभन्दा परुानो परुािात्त्वक वस्ि ु रहेको छ भने त्यस्िो संग्रहको धनीले सो वस्ि ु नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्शि गरी िोवकददएको म्यादमभत्र िोवकददएको 
कायाषलयमा दिाष गराउन ुपनेछ । 

  िर यस उपदफाबमोत्जम कुलदेविाका मूमिषहरू दिाष गराउन आवश्यक पने छैन । 

                                                           
  चौथो संशोधनद्वारा थप । 

  पााँचौं संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा त्िवकएको । 
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   (२क) उपदफा (२) बमोत्जमको म्यादमभत्र कुनै व्यत्ि वा संस्थाले सम्बत्न्धि 
कायाषलयमा परुािात्त्वक वस्िहुरू दिाष नगराएमा सो कायाषलयले सम्बत्न्धि व्यत्ि वा 
संस्थालाई उपदफा (२ख) बमोत्जम लाग्ने जररवाना मिरेमा सो परुािात्त्वक वस्िहुरू दिाष गनष 
सवकने व्यहोरासमेि उल्लेख गरी पैंिीस ददनको म्याद ददनेछ । 

  (२ख) उपदफा (२क) बमोत्जम ददइएको म्यादमभत्र कुनै व्यत्ि वा संस्थाले 
आफूसाँग भएको परुािात्त्वक वस्िहुरू सम्बत्न्धि कायाषलयमा दिाष गराउन ल्याएमा सो 
कायाषलयले त्यस्िा व्यत्ि वा संस्थालाई पााँचसय रूपैयााँदेत्ख पााँचहजार रूपैयााँसम्म जररवाना 
गरी त्यस्िा परुािात्त्वक वस्िहुरू दिाष गनेछ । त्यसरी ददएको म्यादमभत्र पमन कसैले 
परुािात्त्वक वस्िहुरु दिाष नगराएमा सम्बत्न्धि कायाषलयको मसफाररशमा परुाित्व ववभागले 
त्यस्िा परुािात्त्वक वस्िहुरू मबना मोलमा मलन सक्नेछ । 

  (३) कू्यररयोको उत्पादन वा मबक्री व्यवसाय गनष चाहने वा त्यस्िो उत्पादन वा 
मबक्री व्यवसाय गरररहेको कुनै व्यत्ि वा संस्थाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकात्शि गरी िोवकददएको म्यादमभत्र िोवकददएको कायाषलयमा आफ्नो नाम दिाष गरी 
इजाजि–पत्र मलन ुपनेछ र त्यस्िो उत्पाददि प्रत्येक कू्यररयोमा मबके्रिाको नामसवहिको नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृि मनस्सा लगाएको हनुपुछष । 

  (४) कू्यररयो खरीद गनेले पमन उपदफा (३) बमोत्जम स्वीकृि मनस्सा भएको कू्यररयो 
खरीद गनुषपछष । 

  (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) को उल्लंघन गने वा उल्लंघन गनष उद्योग गने 
व्यत्ि वा संस्थाको सम्बत्न्धि व्यत्िहरूलाई पच्चीसहजार रूपैयााँसम्म जररवाना वा ५ 
वषषसम्म कैद वा दबैु हनुेछ र अपराधसम्बन्धी वस्ि ुजफि हनुेछ । 

  (६) यस ऐनबमोत्जम भए नभएको जााँचबिु गनष आवश्यक छ भनी ठानेमा प्रमखु 
त्जल्ला अमधकारी वा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्शि गरी 
िोवकददएको अमधकारीले प्राचीन स्मारक वा परुािात्त्वक वस्ि,ु प्राचीन हस्िकला खरीद मबक्री 
गने, पसल संग्रहालय वा कू्यररयो उत्पादन गने, खरीद मबक्री गने पसल कारखाना वा त्यस्िो 

                                                           
  पााँचौं संशोधनद्वारा थप । 
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वस्िहुरू रात्खएको गोदाम घर वा सवारीमभत्र वारेण्ट मलई पसी, खानिलासी गनष र कसूर गने 
व्यत्िलाई पक्राउ गरी काननुबमोत्जम प्रहरी वहरासिमा राख्न सक्नेछ । यस उपदफा 
बमोत्जम वारेण्ट जारी गने अमधकार मदु्दा हेने अमधकारीलाई हनुेछ । 

  (७) यस दफा अनसुारका अपराध कसैले गरेको वा गनष लागेको भनी कसैले 
सम्बत्न्धि अमधकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहररएमा मनजलाई भएको 
जररवानाको दश प्रमिशि जाहेर गने व्यत्िलाई ददइनेछ । 

१४. नोक्सानी वा वहनाममना हनु ेसम्भव भएमा बेच्न कर लगाई नपेाल सरकारले खरीद गनष सक्न े: 
दफा १३ (१) अन्िगषिको सूचनामा उत्ल्लत्खि कुनै वस्ि ु नोक्सानी वा वहनाममना हनु े
सम्भावना देखेमा त्यस्िो वस्ि ुपञ्चकीमिष मोलमा बेच्न कर लगाई नेपाल सरकारले खरीद गने 
आदेश ददन सिछ । 

१५. मनरीक्षण गनष र संरक्षण गराउन े मखु्य परुाित्व अमधकृिको अमधकार: पूजा गरी आएको 
िीथषस्थानका देव देविाहरू उत्चि वकमसमसाँग राखे नराखेको मनरीक्षण गनष सो बमोत्जम 
नराखेको देत्खएमा चावहने संरक्षण गराउन मखु्य परुाित्व अमधकृिलाई अमधकार हनुेछ । 

१६. परुािात्त्वक उत्खनन ्गनष स्वीकृमि मलन ुपने : (१) प्राचीन स्मारक रहेको ठाउाँमा परुािात्त्वक 
उत्खनन ्गनष चाहने व्यत्ि वा संस्थाले िोवकएबमोत्जम नेपाल सरकारको पूवष स्वीकृमि मलन ु 
पनेछ । 

  (२) कुनै व्यत्ि वा संस्थाले उपदफा (१) बमोत्जम स्वीकृमि मलई उत्खनन ् गदाष 
परुािात्त्वक महत्वको कुनै वस्ि ु वा स्मारक भेवटन आएमा त्यसको सूचना अठ्चालीस 
घण्टामभत्र परुाित्व ववभाग वा प्रमखु त्जल्ला अमधकारीलाई ददन ु पनेछ र प्रमखु त्जल्ला 
अमधकारीले ित्कालै परुाित्व ववभागलाई उि कुराको जानकारी ददन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोत्जम उत्खनन ्गदाष प्राप्त भएको परुािात्त्वक सम्पत्त्त नेपाल 
सरकारको हनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोत्जम स्वीकृमि नमलई उत्खनन ्कायष गने व्यत्िलाई पच्चीस 
हजार रूपैयााँसम्म जररवाना वा पााँच वषषसम्म कैद वा दबैु सजाय हनुेछ । 
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  (५) उपदफा (२) बमोत्जम परुाित्व ववभाग वा प्रमखु त्जल्ला अमधकारीलाई सूचना 
नददई उत्खनन ्कायष गने व्यत्िलाई पन्रहजार रूपैयााँसम्म जररवाना वा िीन वषषसम्म कैद 
वा दबैु सजाय हनुेछ । 

१६क.कलाकृमि िथा स्मारकसम्बन्धी ववशषे व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्खएको 
भए िापमन एकसय वषष ननाघेका अदद्विीय वकमसमका कलाकृमि िथा कुनै समयको महत्व 
दशाषउने स्मारकहरू परुाित्व ववभागले संरक्षण गनष गराउन सक्नेछ । 

१७. कुनै इलाकालाई सरुत्क्षि स्थान भनी नपेाल सरकारले सूचना गने अमधकार: (१) परुािात्त्वक 
वस्िहुरूको अनसुन्धानको वहिका लामग सो वस्िहुरू खोज्ने खोदाई गने काममा मनयन्त्रण 
गनष वा प्रमिवन्ध लगाउन ुपछष भने्न नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले चार वकल्ला 
िोकी कुनै इलाकालाई सरुत्क्षि स्थान भनी सूचना जारी गनष सिछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोत्जम कुनै इलाकालाई सरुत्क्षि स्थान भनी सूचना जारी 
गरेपमछ नेपाल सरकारले त्यस स्थानका जग्गाधनी वा जग्गावालासाँग खनाई खोदाईका मनममत्त 
जो चावहने बन्दोबस्ि ममलाई पने घर जग्गाको मनामसव मावफकको क्षमिपूमिष गने छ । 
त्यसपमछ मखु्य परुाित्व अमधकृि वा मनजले खटाएको व्यत्ि गई खनाई खोदाईको काम गने 
गराउने छन ्र सो स्थानमा खोज्दा खन्दा पाएका सबै वस्िहुरू नेपाल सरकारको हनुेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा लेत्खएबमोत्जम सरुत्क्षि स्थानमा गररने काम कारवाईमा 
कसैले बाधा पयुाषएमा नेपाल सरकारलाई हजाषना मिनुष पनेछ र रू. ५००।– सम्म जररवानाको 
पमन भागी हनुेछ । 

१७क. परुािात्त्वक वस्िकुो संरक्षण: (१) मनजी स्वाममत्वको परुािात्त्वक वस्ि ु बाहेक अन्य 
परुािात्त्वक वस्ि ुजनुसकैु ठाउाँबाट प्राप्त भए िापमन परुाित्व ववभागको संरक्षणमा रहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोत्जम परुाित्व ववभागको संरक्षणमा रहेको परुािात्त्वक वस्ि ु
कुनै परम्परागि जात्रा, पवष वा उत्सव चलाउन मनत्िि अवमधको लामग प्रमखु त्जल्ला 
अमधकारीको मसफाररशमा जमानि मलई परुाित्व ववभागले ददन सक्नेछ । 

                                                           
  पााँचौं संशोधनद्वारा थप । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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१७ख. ववदेशी नागररकले परुािात्त्वक वस्ि ुनपेाल ......... मभत्र ल्याउन प्रज्ञापन–पत्र भनुष पने:  (१) 
कुनै ववदेशी नागररकले इमिहास, कला, ववज्ञान आददको दृविकोणबाट महत्व भएको 
परुािात्त्वक वस्ि ु नपेाल ........ मभत्र ल्याउन चाहेमा प्रचमलि काननुबमोत्जम प्रज्ञापन–पत्र 
भरी ल्याउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोत्जम प्रज्ञापन–पत्र भरी ल्याएको परुािात्त्वक वस्ि ुसो व्यत्िले 
नेपाल ........ बावहर जााँदा आफ्नो साथमा लैजान सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोत्जम प्रज्ञापन–पत्र नभरी ल्याइएको परुािात्त्वक वस्ि ु नेपाल 
बावहर लैजान पाइने छैन । 

 १७ग. अमधकार प्रत्यायोजन: यो ऐन बमोत्जम मखु्य परुाित्व अमधकृिलाई प्राप्त अमधकारमध्ये वा 
कुनै अमधकार मनजले कुनै अमधकारीलाई प्रत्यायोजन गनष सक्नेछ । 

१७घ. प्राचीन स्मारक संरक्षण कोष: (१) ऐमिहामसक िथा कलात्मक दृविले महत्वपूणष मामनएका 
प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गनष िोवकए बमोत्जमको एउटा कोष रहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोत्जमको कोषमा रहने रकम िथा कोषको सन्चालन सम्बन्धी 
व्यवस्था िोवकएबमोत्जम हनुेछ । 

१८. यस ऐनबमोत्जम काम गने सरकारी कमषचारीको बचाउ: यस ऐनले ददएको अमधकारबमोत्जम 
असल मनयिले गरेको कुनै कामका लामग कुनै सरकारी कमषचारी उपर हजाषना वा कुनै 
वकमसमको मदु्दा कुनै अड्डा अदालिमा चल्न सिैन । 

१९. ......... 

२०. प्रचमलि नपेाल कानून बमोत्जम हनु:े यस ऐनमा लेत्खएको कुरामा यसै बमोत्जम र अरू 
कुरामा प्रचमलि नेपाल काननुबमोत्जम हनुेछ । 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

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

  पााँचौं संशोधनद्वारा थप । 

  न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । 
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   िर देहायमा लेत्खएको कुरामा देहायबमोत्जम गनुष पछष । 

(क) जनुसकैु अड्डा अदालिले अन्य प्रचमलि नेपाल काननुबमोत्जम गदाष गराउाँदा 
प्राचीन स्मारक वा परुािात्त्वक वस्िकुो हकमा भने मालधनी जोसकैु भए 
िापमन त्यस्िो वस्ि ु नेपाल सरकारको परुाित्व ववभाग वा उि ववभागले 
िोवकददएको ठाउाँमा पठाउनका लामग प्रमखु त्जल्ला अमधकारीकहााँ पठाउन ु
पछष र सो वस्ि ुमालधनीलाई ददने वा मललाम गररनेसमेि कुनै कारवाई गनुष 
पदैन । 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएको वस्िकुो ववगोको हकमा प्रमखु त्जल्ला 
अमधकारीद्वारा पञ्चकीमिष मोल कायम गरी मलई प्रचमलि नेपाल काननुबमोत्जम 
ददलाउने भराउने गनुष पछष । 

२०क.प्रमिस्थापन गने वा यथास्थानमा राख्न:े दफा २० को प्रमिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्डक (क) 
बमोत्जम परुाित्व ववभागमा प्राप्त हनु आएको प्राचीन स्मारक वा परुािात्त्वक वस्ि ुसम्बत्न्धि 
धनी वा गदुठयारहरूले प्रमिस्थापना गनष वा यथास्थानमै राख्न वफिाष पाउाँ भनी सम्बत्न्धि 
गाउाँपामलका वा नगरपामलका र प्रमखु त्जल्ला अमधकारीको मसफाररश सवहि प्रमिवेदन गरेमा 
त्यस्िो प्राचीन स्मारक वा परुािात्त्वक वस्ि ु वफिाष ददन मनामसव देखेमा परुाित्व ववभागले 
सम्बत्न्धि धनी वा गदुठयारहरूसाँग आवश्यक कागज गराई वफिाष ददन सक्नेछ । 

२१. मनयम बनाउन ेअमधकार: यस ऐनको उदे्दश्य कायाषत्न्वि गनष नेपाल सरकारले मनयम बनाउन 
सिछ । 

                                                                                                                                                                                           
  प्राचीन स्मारक संरक्षण (संशोधन) ऐन, २०२० द्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  द्रिव्य:  १. नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्िर गररएका श दहरू:- 

   (क) “गजेट” को सट्टा “राजपत्र” । 

   (ख) “अवफसर” को सट्टा “अमधकृि” । 

  २. प्राचीन स्मारक संरक्षण (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा रूपान्िर गररएका श दहरू:- 

   (क) “परुाित्व सम्बन्धी वस्ि”ु को सट्टा “परुािात्त्वक वस्ि”ु । 
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   (ख) “परुाित्व अमधकृि” को सट्टा “मखु्य परुाित्व अमधकृि” । 

  ३. प्राचीन स्मारक संरक्षण (पााँचौं संशोधन) ऐन, २०५२ द्वारा रूपान्िर गररएको श द :-  

   “स्थानीय हावकम” को सट्टा “प्रमखु त्जल्ला अमधकारी” ।  

             ४. केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर गररएको श द :- 

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


