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जग्गा प्राप्ि ऐन, २०३४
लालमोहर र प्रकाशन मममि
२०३४।५।२२
संशोधन गने ऐन
१.

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

२०४८।२।१६

२.

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८

२०४९।१।८

३.
४.

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०५५

२०५५।१०।७
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि

गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल
कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६

५.
६.

२०६६।१०।७

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही

.........

२०३४ सालको ऐन नं. ६

जग्गा प्राप्ि सम्बन्धी प्रचमलि नेपाल कानूनलाई सं शोधन िथा एकीकरण गनन बनेको ऐन
प्रस्िािना M जग्गा प्राि गने सम्बन्धी प्रचमलि नेपाल कानूनलाई सं शोधन िथा एकीकरण गनन
िाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजामधराज िीरे न्र िीर विक्रम शाहादे िबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र
सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१.

संप्िप्त नाम, विस्िार र प्रारम्भ M (१) यस ऐनको नाम “जग्गा प्राप्ि ऐन, २०३४” रहे को
छ ।
(२) यस ऐनको विस्िार नेपाल

.................

भर हुनेछ ।

(३) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा M विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,—
(क)

“जग्गा” भन्नाले कसै को हकभोगमा रहे को जुनसुकै जग्गा र त्यसमा
स्थायी रूपले रहे को पर्ानल, घर, रुर् समेि सम्झनु पछन र सो शब्दले



यो ऐन सं िि् २०६५ साल जेठ १५ गिे दे प्र् लागू भएको ।



गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा प्झवकएको ।
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त्यस्िो जग्गामा स्थायी रूपले जडान भएको जुनसुकै िस्िुलाई समेि
जनाउँछ ।
(र्)

“सािनजमनक काम” भन्नाले सिनसाधारण जनिाको वहि, लाभ िा उपयोगको
लामग हुने काम िा नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको िर्नबाट हुने
काम सम्झनु पछन र सो शब्दले दे हायको कामलाई समेि जनाउँछ M–
(१)  नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले स्िीकृि गरे को पररयोजना,
(२)

(ग)

स्थानीय िहद्वारा सञ्चालन गररने पररयोजना ।



“ स्थानीय अमधकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले िोकेको अमधकृि सम्झनु
पछन । त्यसरी कुनै अमधकृि निोकोमा प्रमुर् प्जल्ला अमधकारी सम्झनु
पछन ।

(घ)

“ सरोकारिाला व्यप्ि” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि जग्गा प्राि गरे िापि
ददइने िमिपूमिन िा मुआब्जामा हक पुग्ने व्यप्ि सम्झनु पछन ।

(ङ)

“ सं स्था” भन्नाले प्रचमलि कानुन बमोप्जम स्थापना िा गठन भएको
कम्पनी, विकास समममि र सं स्थान सम्झनु पछन ।



(ङ१)

३.

स्थानीय िह भन्नाले गाँउपालीका िा नगरपालीका सम्झनु पछन ।

सािनजमनक कामको लामग जग्गा प्राि गने नेपाल सरकारको अमधकार M नेपाल सरकारले
कुनै सािनजमनक कामको मनममत्त कुनै जग्गा प्राि गनन आिश्यक ठहराएमा यस ऐन
बमोप्जमको मुआब्जा ददने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जमिसुकै जग्गा प्राि
गनन सक्नेछ ।

३क.

प्रदे श िा स्थानीय िहको लामग जग्गा उपलब्ध गराइददनु पने M प्रदे श िा स्थानीय िहद्वारा
सञ्चालन गररने पररयोजनाको लामग जग्गा आिश्यक पने भएमा सम्बप्न्धि प्रदे श िा
स्थानीय िहले यस ऐन बमोप्जमको मुआब्जा र अन्य सबै र्चन व्यहोने गरी कुनै जग्गा
प्राि गराई ददन नेपाल सरकार समि अनुरोध गरे मा नेपाल सरकारले त्यस्िो जग्गा
प्रदे श िा स्थानीय िहलाई जग्गा प्राि गराई ददने गरी मनणनय गनन सक्नेछ ।

४.

संस्थाको लामग जग्गा प्राि गराई ददन सक्ने M (१) कुनै सं स्थाले यस ऐन बमोप्जमको
मुआब्जा र अन्य सबै र्चन व्यहोने गरी दे हाएको कामको लामग कुनै जग्गा प्राि गराई






नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि ।

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
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ददन नेपाल सरकार समि अनुरोध गरे मा नेपाल सरकारले त्यस्िो सं स्थालाई जग्गा प्राि
गराई ददने गरी मनणनय गनन सक्नेछ M–
(क)

सं स्थाको कमनचारी, मजदू र िा कामदार बस्ने घर बनाउन िा
मनजहरूको सुर् सुविधाको अरू बन्दोबस्ि गनन िा सिनसाधारण
जनिाको वहि हुने कुनै काम गनन,

(र्)

नेपाल

सरकारले

पररयोजना

पूण न स्िाममत्ि भएको

सञ्चालन

गनन िा

त्यस्िो

सं स्थामसि
सं स्थाको

सम्बप्न्धि

कारोबारमसि

सम्बप्न्धि िा त्यस्िो सं स्थाले उत्पादन गरे को कुनै मालिस्िु
सञ्चय गननको लामग गोदामघरको मनमानण गनन ।
(१क) प्रदे श सरकारको पूण न स्िाममत्ि भएका सं स्थासँग सम्बप्न्धि पररयोजना



सञ्चालन गनन िा त्यस्िो सं स्थाको कारोबारसँग सम्बप्न्धि िा त्यस्िो सं स्थाले उत्पादन
गरे को कुनै मालिस्िु सञ्चय गननको लामग गोदाम घर मनमानण गनन यस ऐन बमोप्जमको
मुआब्जा र अन्य सबै र्चन व्यहोने गरी कुनै जग्गा प्राि गराई ददन त्यस्िो सं स्थाले
प्रदे श सरकार समि अनुरोध गरे मा प्रदे श सरकारले त्यस्िो जग्गा प्राि गराई ददन नेपाल
सरकार समि अनुरोध गनन सक्नेछ । त्यसरी अनुरोध प्राि भएमा नेपाल सरकारले
त्यस्िो सं स्थालाई जग्गा प्राि गराई ददने गरी मनणनय गनन सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) िा (१क) बमोप्जम जग्गा प्राि गराई ददन गने सं स्थाले
दे हायका विषयहरूमा मन्जुरीको मलर्ि नगरुन्जेल यस ऐन बमोप्जम जग्गा प्राि गने
कारबाही चलाइने छै न M–
(क)

जग्गा

प्राि

गदान

लागेको

िा

लाग्ने

भएको

र्चन

नेपाल

सरकारलाई ददने,
(र्)

मजदुर िा कामलगडहरू बस्ने घर िा मनजहरूको सुर् सुविधाको
कुनै कामको मनममत्त बनाउने भए कवहले सम्ममा र के कस्िो बनी
ियार हुने हो र कमि अिमधसम्म कायम राप्र्ने हो,

(ग)

अरू कुनै बनाउने कामको मनममत्त भए सो कवहले सम्ममा बनी
ियार हुने हो र के कसरी उपयोग गनन पाउने हो ।

(३) उपदर्ा (१) िा (१क) मा जुनसुकै कुरा ले प्र्एको भए िापमन त्यस्िो
सं स्थाले आफ्नो पररयोजना सञ्चालन गनन र्ेिी गनुन पने रहे छ भने अनुसन्धानको लामग




नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
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प्रयोगात्मक र्ेिीको मनममत्त बाहे क अन्य र्ेिीको मनममत्त ऐन अन्िगनि नेपाल सरकारले
जग्गा प्राि गराई ददने छै न ।
५.

जग्गा प्राि गने कुराको मनणनय र प्रारप्म्भक कारबाही चलाउने अमधकारी M (१) दर्ा ३,
३क. िा ४ को प्रयोजनको लामग जग्गा प्राि गने नेपाल सरकारले मनणनय गरे पमछ जुन
कायानलयको मनममत्त जग्गा प्राि गररने हो सो कायानलयको कम्िीमा राजपराविि िृमिय
श्रे णी िा अमधकृिस्िरको कमनचारी िा राजपराविि िा अमधकृिस्िरको कमनचारी नभएमा
कायानलय प्रमुर्ले र कुनै पररयोजनाको लामग प्रारप्ममक कारबाही चलाउन सक्ने छ ।
ु ै कुरा लेप्र्एको भए िापमन सं स्थाको मनममत्त जग्गा
(२) उपदर्ा (१) मा जुसक
प्राि गदान उपदर्ा (१) बमोप्जमको प्रारप्म्भक कारबाही गननको मनममत्त सं स्थाकै
कमनचारीको मनोनयन होस् भमन सम्बप्न्धि सं स्थाबाट अनुरोध भएमा सं स्थाले िोकेको
कम्िीमा अमधकृि स्िरको कुनै कमनचारीले त्यस्िो प्रारप्म्भक कारबाही चलाउन पाउने
गरी नेपाल सरकारले आदे श ददन सक्नेछ ।

६.

जग्गा प्राि गने सम्बन्धी प्रारप्म्भक कारबाही M (१) दर्ा ५ बमाप्जम प्रारप्म्भक कारबाही
चलाउने अमधकारीले सरोकारिाला व्यप्िको जानकारीको मनममत्त दे हायका कायानलय िा
स्थानमा एक एक प्रमि सूचना टाँस गनुन पनेछ M(क)

सम्बप्न्धि

जग्गाको

आसपासमा

सिनसाधारण

जनिाको

बढी

आिागमन हुने स्थान,
गाउँपामलका िा नगरपामलका कायानलय,

(र्)

सम्बप्न्धि

(ग)

घर र त्यसले चचे को कुनै कम्पाउण्ड समेि प्राि गनुन पने भएमा



त्यस्िो घर दै ला िा कम्पाउण्डको पर्ानल ।
(२) उपदर्ा (१) बमोप्जम सूचना जारी भएको िीन ददनपमछ कारबाही चलाउने
अमधकारीले दे हाएको कुनै काम कारबाही गननको मनममत्त आर्ूले चाहे को सङ्ख्यामा
कमनचारी िा कामदार मलई सम्बप्न्धि जग्गा िा घर कम्पाउण्ड मभर प्रिेश गनन सक्नेछ M–
(क)

त्यस्िो जग्गाको नाप नक्सा मलने िा सभे गने,

(र्)

त्यस्िो जग्गा प्राि गनन उपयुि छ छै न यवकन गननको लामग
माटो, ढु ङ्गा आददको नमूना सिलन गने, र्ाडल र्न्ने िा बोररङ्ग
गने,




नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि ।
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(ग)

प्राि गनन उपयुि ठहररएको जमि जग्गा छु ट्याउन साँध, वकल्ला
र्डा गनन िा अरू कुनै प्रकारले मनशाना लगाउने,

(घ)

र्ण्ड (क) िा (र्) सम्बन्धी कुनै काम कारबाहीको लामग
आिश्यक पने कुनै उपकरण जडान गने िा र्डा गने ।

(३) उपदर्ा (२) को र्ण्ड (क) दे प्र् र्ण्ड (घ) समयको कुनै काम कारबाही
गदान त्यस्िो जग्गामा लगाएको कुनै बाली िा रुर् काट्न िा उर्ेल्नु परे मा िा कुनै
छे कबार िा पर्ानल हटाउनु िा भत्काउनु परे मा प्रारप्म्भक कारबाही चलाउने अमधकारीको
आदे श प्राि गरी कुनै व्यप्िले सो काम गनन सक्नेछ र त्यस्िो काम गदान भरसक
सरोकारिाला व्यप्िको उपप्स्थमिमा गनुन पनेछ ।
७.

नोक्सानी बापि िमिपूमिन ददइने M (१) दर्ा ६ बमोप्जम बाली, रुर्, पर्ानल आदद काटे को
िा भत्काए बापिको नोक्सानीको लामग र माटो, ढु ङ्गा, प्झक्दा, र्ाडल र्न्दा िा बोररङ्ग
गदान नोक्सानी भएमा सो बापि िमिपूमिन ददइनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोप्जमको िमिपूमिनको रकम प्रारप्म्भक कारबाही चलाउने
अमधकारीले मनधानरण गरी सरोकारिाला व्यप्िलाई ददनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोप्जम मनधानरण गररएको िमिपूमिनमा प्चत्त नबुझ्ने व्यप्िले
त्यस्िो िमिपूमिन मनधानरण भएको कुराको जानकारी प्राि गरे को मममिले पन्र ददनमभर
प्रमुर् प्जल्ला अमधकारी समि उजुर गनन सक्ने छ र त्यस्िोमा प्रमुर् प्जल्ला अमधकारीको
मनणनय अप्न्िम हुनेछ ।

८.

प्रारप्म्भक कारबाहीको ठहर सम्बन्धी प्रमििेदन पठाउनु पने M (१) प्रारप्म्भक कारबाही
चलाएको मममिले पन्र ददनमभर प्रारप्म्भक कारबाही चलाउने अमधकारीले सो कारबाही
पुरा गरी प्राि गनन उपयुि दे प्र्एको जग्गा यवकन गरी सो सम्बन्धी अन्य आिश्यक
वििरण सवहिको प्रमििेदन यथाशीघ्र स्थामनय अमधकारी समि पठाउनु पने छ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोप्जम प्रमििेदन पठाउँदा दर्ा ७ को उपदर्ा (२)
बमोप्जम मनधानररि िमिपूमिनको रकम र नोक्सानीको सम्पूण न वििरण समेि उल्लेर् गनुन
पनेछ ।

९.

जग्गा प्राप्ि गने कुराको सूचना M (१) दर्ा ८ बमोप्जम प्रारप्म्भक कारबाहीको प्रमििेदन
प्राि भएपमछ प्राि गररने जग्गाको सम्बन्धमा दे हायका कुराहरू र्ाली स्थानीय
अमधकारीले सूचना जारी गनेछ M(क)

कुन कामको लामग जग्गा प्राि गररने हो,
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(र्)

जग्गा मार प्राि गने हो िा त्यसमा रहे को घर पर्ानल आदद
समेि प्राि गने हो,

(ग)

जग्गा रहे को



गाउँपामलका िा नगरपामलकाको नाम र त्यसको

िडा नम्बर,
(घ)

नापी भइसकेको ठाउँमा भए वकत्ता नम्बर,

(ङ)

नापी भइनसकेको जग्गा भए जग्गा प्चन्हाउन सहायक हुने
आिश्यक वििरणहरू र

जग्गाको चार वकल्ला,

(च)

जग्गाको िेरर्ल िा माटो मुरी,

(छ)

अन्य आिश्यक वििरण ।

(२) उपदर्ा (१) बमोप्जको सूचनाको एक एक प्रमि दे हाएको कायानलय िा
स्थानमा टाँस्नु पनेछ M(क)

जुन पररयोजनाको लामग जग्गा प्राि गररने हो सो पररयोजनाको
स्थानीय कायानलय,

(र्)

प्जल्ला प्रशासन कायानलय,

(ग)

सम्बप्न्धि गाउँपामलका िा नगरपामलका कायानलय,

(घ)

भूमम प्रशासन कायानलय िा माल अड्डा,

(ङ)

सम्बप्न्धि

जग्गाको

आसपासमा

सिनसाधारण

जनिाको

बढी

आिागमन हुने स्थान,
(च)

स्थानीय अमधकारीले आिश्यक दे र्ेमा अन्य कुनै स्थान ।

(३) उपदर्ा (१) बमोप्जमको सूचना प्रकाप्शि गदान कुनै सरोकारिाला व्यप्िले
जानकारी पाउन नसक्ने कुरामा स्थानीय अमधकारी विश्िस्ि भई त्यस्िो सरोकारिाला
व्यप्िलाई

व्यप्िगि

ििरले

सूचना

पठाउन

उपयुि

र

सम्भि

दे र्ेमा

त्यस्िो

सरोकारिाला व्यप्िको हकमा व्यप्िगि ििरले सूचना पमन ददन सक्नेछ र त्यसरी
सूचना ददँदा मुआब्जा मनधानरण भई सकेको भए मुआब्जाको रकम बुझ्नको लामग कमि
ददनमभर कुन कायानलयमा उपप्स्थि हुनपु ने हो सो समेि उल्लेर् गररददनु पछन ।
(४) उपदर्ा (१) बमोप्जम सूचना टाँस भएपमछ सम्बप्न्धि भूमम प्रशासन
कायानलय िा माल अड्डाले त्यस्िो जग्गाको कुनै वकमसमले हक छोड्ने मलर्िको रप्जिे शन



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि ।
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रोक्का र्ुकुिा गनन स्थानीय अमधकारीबाट भूमम प्रशासन कायानलय िा माल अड्डामा ले प्र्
आएको रप्जिेशन र्ुकुिा गररनेछ ।
१०.

जग्गा प्राि गने सूचनामा र्ुलाउनु पने अन्य कुराहरू M दर्ा ९ को उपदर्ा (१)
बमोप्जम जारी हुने सूचनामा सरोकारिाला व्यप्िको जानकारीको मनममत्त दे हायका
कुराहरू समेि र्ोमलददनु पछन M(क)

सरोकारिाला व्यप्िले मुआब्जामा दाबी गनन आ-आफ्नो हकदै या
िा भोग चलन सम्बन्धी मनस्सा प्रमाण सवहि मनिेदन गननको लामग
कम्िीमा पन्र ददनको म्याद,

(र्)

सरोकारिाला व्यप्िले त्यस्िो जग्गामा लगाएको बाली िा रुर्
काट्न िथा त्यसमा रहे का घर, पर्ानल आदद भत्काई लै जान पाउने
भए त्यस्िो िाली रुर् घर पर्ानल आदद लै जान पाउने म्याद ।

११.

जग्गा िालाले उजुर गनन सक्ने M (१) दर्ा ९ बमोप्जम सूचना टाँस भएको मममिले
बाटोको म्याद बाहेक साि ददनमभर आफ्नो जग्गा प्राि नगनुन पने कुनै कारण भए
त्यसको कारण र्ोमल सम्बप्न्धि जग्गािालाले स्थानीय अमधकारीको कायानलय मार्नि

नेपाल सरकार, गृह मन्रालयमा उजुर गनन सक्नेछ । जग्गािालाको स्िीकृमि मलई
मोहीले पक्की घर बनाएको रहेछ भने त्यस्िो घर र सो घरले चचे को जग्गाको सम्बन्धमा
त्यस्िो मोहीले पमन यस उपदर्ा बमोप्जम उजुर गनन पाउनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोप्जमको उजुरी उपर  नेपाल सरकार, गृह मन्रालयले
मनणनय गनुन अप्घ प्रारप्म्भक कारबाही चलाउने अमधकारी र आिश्यक दे र्ेमा स्थानीय
अमधकारीको समेि राय बुझी मनणनय गनुन पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोप्जम परे को उजुरीको सम्बन्धमा मनणनय ददनको लामग
सािी सरजममन बुझ्न िा कुनै मलर्ि कागजपर दाप्र्ल गराउन परे मा यस दर्ा
बमोप्जम उजुरी सुन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्रालयलाई प्जल्ला अदालिलाई भए
सरहको अमधकार हुनेछ ।
(४) उपदर्ा (२) बमोप्जमको उजुरीको मनणनय त्यस्िो उजुरी प्राि गरे को
साधारणिया पन्र ददनमभर गनुन पनेछ ।
१२.

जग्गा कब्जामा मलने अमधकार M (१) दर्ा ९ को उपदर्ा (१) बमोप्जमको सूचना जारी
भएपमछ दर्ा ११ को उपदर्ा (१) बमोप्जमको उजुरी परे कोमा उजुरी टु ङ्गो लागेपमछ र



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।
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उजुरी नपरे कोमा उजुर गने म्याद नाघेपमछ जुनसुकै बर्ि स्थानीय अमधकारीले सम्बप्न्धि
जग्गालाई कब्जामा मलई जुन कायानलय िा सं स्थाको मनममत्त जग्गा प्राि गररएको हो सो
कायानलय िा सं स्थालाई ददन सक्नेछ र ित्पश्चाि सो जग्गालाई सम्बप्न्धि कामको
मनममत्त उपयोगमा ल्याउन सवकनेछ।यसरी जग्गा कब्जामा मलएपमछ स्थामनय अमधकारीले
सो कुराको सूचना नेपाल सरकारलाई ददनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले प्र्एको भए िापमन

कुनै जग्गा प्राि गदान

घर समेि प्राि गररएकोमा सो घरमा घरधनी आर्ै बसी आएको भए मनजले पाउने
मुआब्जाको रकम मनधानरण भइसकेको भए त्यसको पचास प्रमिशि रकम नददई र
मुआब्जाको रकम मनधानरण भइ नसकेको भए मनजलाई आफ्नो

िासस्थान अन्यर साननको

मनममत्त आिश्यक पने मनामसब मावर्कको रकम पेश्की नददई त्यस्िो घर कब्जा मलन
हुँदैन ।
१३.

मुआब्जाको वकमसम र सो मनधानरण गने अमधकारी M (१) यस ऐन बमोप्जम

प्राि गररने

जग्गाको मुआब्जा नगदीमा ददइनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोप्जमको मुआब्जाको रकम मनधानरण गनन दे हायका
पदामधकारीहरू भएको एउटा समममि रहनेछ M(क)

प्रमुर् प्जल्ला अमधकारी,

(र्)

भूमम प्रशासक िा माल अड्डाको हावकम,

(ग)

पररयोजनाको लामग जग्गा प्राि गररएको भए पररयोजना प्रमुर् र
अन्य कामको लामग जग्गा प्राि गररएको भए प्रमुर् प्जल्ला
अमधकारीले िोकेको एक जना अमधकृि,

(घ) सम्बप्न्धि गाउँपामलका िा नगरपामलकाको प्रमिमनमध ।



(३) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले प्र्एको भएिापमन मुआब्जा मनधानरण गदान
सम्पूण न जग्गा पने र केही जग्गा मार पने व्यप्िको हकमा बेग्लाबेग्लै मुआब्जाको दर
कायम गनन सवकनेछ ।
१४.

जग्गा सट्टामा ददन सवकने M यस ऐन बमोप्जम जग्गा प्राि गदान त्यस्िो जग्गा प्राि
गररएको ठाउँमा सम्पूणन जग्गा पने व्यप्िले मुआब्जा बापि जग्गा नै मलन चाहे कोमा
ऐलानी िा नेपाल सरकारको स्िाममत्ि भएको िा नेपाल सरकारले प्रचमलि कानुन




केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।
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बमोप्जम मबक्री वििरण गने व्यिस्था भएको कुनै जग्गा उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले
त्यस्िो जग्गा नै सट्टामा ददन सक्नेछ ।
१५.

गुठी जग्गाको मुआब्जा M यस ऐन बमोप्जम गुठी जग्गा प्राि गदान सो जग्गाको मुआब्जा
सम्बन्धमा गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ मा िोवकए बमोप्जम हुनेछ ।

१६.

मुआब्जा मनधानरण गदान विचार रा्नु पने कुराहरू M (१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार,
स्थानीय िह िा नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूण न स्िाममत्ि भएको सं स्थाको लामग
प्राि गररने जग्गाको मुआब्जा मनधानरण गदान मुआब्जा मनधानरण गने समममिले दे हायको
कुराको विचार रा्नु पनेछ M(क)

नेपाल सरकारले मुआब्जा मनधानरण गने सम्बन्धमा समय-समयमा
ददएको मागन दशनन, र

(र्)

जग्गा

प्राि

गरे को

कारणले

सरोकारिाला

व्यप्िले

आफ्नो

बसोबास िा कारोबारको ठाउँ अन्यर सानुन परे बाट बेहोनुन परे को
नोक्सानी ।
(२)स्थानीय िह र नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूण न स्िाममत्ि भएको
सं स्था बाहे क अन्य सं स्थाको लामग प्राि गररने जग्गाको मुआब्जा मनधानरण गदान मुआब्जा
मनधानरण गने समममिले दे हायका कुराको विचार रा्नु पनेछ M(क)

दर्ा ९ बमोप्जम जग्गा प्राि गने सूचना प्रकाप्शि गदानको
समयमा प्रचमलि जग्गाको मोल,

(र्)

जग्गामा लागेको बाली िथा घर, पर्ानल, टहरो आदद सवहि जग्गा
प्राि गरे कोमा त्यसको मोल,

(ग)

जग्गा प्राि गरे को कारणले

सरोकारिाला व्यप्िले

आर््नो

बसोबास िा कारोबारको ठाउँ अन्यर सानुन परे बाट बेहोनुन परे को
नोक्सानी ।
१७.

हकबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राि गदान मनधानरण गररने मुआब्जा M दर्ा १६ मा जुनसुकै
कुरा ले प्र्एको भए िापमन नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय िह िा नेपाल सरकार
िा प्रदे श सरकारको पूणन स्िाममत्ि भएको सं स्थाको मनममत्त यस ऐन बमोप्जम प्राि गररने
जग्गा भूमम सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोप्जम रा्न पाउने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा




नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि ।
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भएमा त्यस्िो जग्गाको मुआब्जा मनधानरण गदान भूमम सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोप्जम पाउने
मुआब्जाको अि भन्दा बढी हुने छै न ।
१८.

मुआब्जा पाउनेको नामािली र त्यस उपरको उजुरी M (१) दर्ा ९ बमोप्जमको सूचनामा
िोवकएको म्यादमभर प्राि भएका मनिेदनहरूबाट मुआब्जा पाउने ठहररएका व्यप्िहरूको
नामािली ियार पारी सरोकारिाला व्यप्िहरूको जानकारीको लामग स्थानीय अमधकारीले
सूचना टाँस गनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोप्जम टाँस गररएको नामािलीमा प्चत्त नबुझ्ने व्यप्िले
त्यस्िो सूचना जारी भएको मममिले पन्र ददनमभर नेपाल सरकार, गृह मन्रालयमा उजुर
गनन सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोप्जम परे का उजुरी िे रो मेरो िा हकभोग सम्बन्धी बाहे क
अरू विषयको भए  नेपाल सरकार, गृह मन्रालयले साधारणिया पन्र ददनमभर वकनारा
लगाउने पनेछ ।
िर त्यस्िो उजुरी िेरो मेरो िा हकभोग सम्बन्धी भएमा त्यस उपर कुनै कारबाही
नगरी अदालिको अप्न्िम मनणनयबाट हकदै या कायम गरी आउने व्यप्िलाई यस ऐन
बमोप्जम पाउने मुआब्जा ददइनेछ भमन मुआब्जा धरौट रहने कायानलयको नाम समेि
उल्लेर् गरी सम्बप्न्धि व्यप्िलाई सूचना ददनु पछन ।
(४) िेरो मेरो िा हकभोग सम्बन्धमा अदालिमा कारबाही चली त्यसको अप्न्िम
मनणनयबाट हकदै या कायम गरी आउने व्यप्िले त्यस्िो अप्न्िम मनणनय भएको २ िषनमभर
उपदर्ा (३) बमोप्जम धरौटी रहे को रकम बुझी मलनु पनेछ । सो म्याद नाघेपमछ
त्यस्िो धरौटी रहेको मुआब्जाको रकम मलन पाउने छै न र सो रकम सप्ञ्चि कोषमा
दाप्र्ल हुनेछ ।

१९.

मुआब्जा मनधानरण भएपमछ सूचना गने M मुआब्जा मनधानरण गने समममिले मुआब्जा मनधानरण
गरे पमछ सम्बप्न्धि प्रमुर् प्जल्ला अमधकारीले सो कुराको सूचना नेपाल सरकार िा प्रदे श
सरकारलाई ददनु पनेछ ।

२०.

मोहीले पाउने मुआब्जा M यस ऐन बमोप्जम जग्गा प्राि गदान सो जग्गामा मोवहयानी
लागेको भए सो जग्गा बापि ददइने मुआब्जाको

पचास

प्रमिशि रकम मोहीले पाउनेछ

।





केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा सं शोमधि ।
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िर, जग्गािालाको स्िीकृमि मलई मोहीले बनाएको घर समेि प्राि गररएकोमा सो
घर बापिको मुआब्जा मनजले पूरै पाउनेछ ।
२१.

मुआब्जाबाट सरकारी बाँकी कट्टा गनन सवकने M यस ऐन बमोप्जम प्राि गररएको जग्गाको
मुआब्जा वििरण गदान सरोकारिाला व्यप्िमसि मालपोि, कर िा अन्य कुनै सरकारी
रकम असुल गनन बाँकी रहेछ भने त्यस्िो असुल गनन बाकी

रहे को रकम मुआब्जाबाट

कट्टा गनन सवकनेछ ।
२२.

जग्गाको स्िाममत्ि सने M दर्ा १२ बमोप्जम जग्गा कब्जामा मलएपमछ त्यस्िो जग्गाको
स्िाममत्ि नेपाल सरकारको मनममत्त प्राि गरे कोमा नेपाल सरकारमा र कुनै सं स्थाको
मनममत्त प्राि गरे कोमा त्यस्िो सं स्थामा सनेछ ।

२३.

जग्गाको नामसारी र मालपोिको लगि कट्टा गने M (१) दर्ा २२ बमोप्जम नेपाल
सरकार िा सं स्थाको स्िाममत्िमा आएको जग्गा नेपाल सरकारको लामग प्राि गररएकोमा
मालपोिको लागि कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गनन र सं स्थाको लामग
प्राि गररएकोमा त्यस्िो सं स्थाको नाममा नामसारी र दाप्र्ल र्ारे ज गनन स्थानीय
अमधकारीले जग्गा कब्जामा मलएको पन्र ददनमभर त्यस्िो जग्गाको दिानको लगि रहे को
कायानलयलाई ले र्ी पठाउनु पनेछ र त्यस्िो कायानलयले पमन सो बमोप्जमको कायन
यथाशीघ्र सम्पन्न गरी त्यसको जानकारी स्थानीय अमधकारी र सामबक जग्गािालालाई
ददनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोप्जमको लगि कट्टा गने िा नामसारी गने कायन जुनसुकै
मममिमा सम्पन्न भए िापमन त्यस्िो जग्गाको स्िाममत्ि सरे को मममिदे प्र् नै उि जग्गाको
लगि कट्टा भएको िा नामसारी भएको मामननेछ ।
ु न्दा अगािै ित्काल प्रचमलि कानुन बमोप्जम प्राि
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनभ
गररएको जग्गाको लगि कट्टा भएको रहे नछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ त्यस्िो जग्गाको
लगि स्ििः कट्टा भएको मामननेछ ।

२४.

स्िाममत्ि सनुभ
न न्दा अप्घको अिस्थालाई असर नपाने M (१) यस ऐन बमोप्जम नेपाल
सरकार िा सं स्थाको नाउँमा कुनै जग्गाको स्िाममत्ि सनुन भन्दा अप्घल्लो ददन िकको
सामबक जग्गािालाबाट त्यस्िो जग्गामा लागेको मालपोि िा कर बापि कुनै रकम असूल
उपर गनन बाँकी रहेको भए त्यसरी जग्गाको स्िाममत्ि सरे पमछ पमन त्यस्िो बाँकी रकम
असूल उपर गने कारबाही चलाउन यस दर्ाले बाधा पुर्याएको मामनने छै न ।
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(२) मोवहयानी लागेको कुनै जग्गा प्राि गररएकोमा सामबक जग्गािालाले
ित्कालीन मोहीबाट त्यसरी जग्गा प्राि गनुभ
न न्दा अप्घको बक्यौिा कूि असूल गने
कारबाही चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मामनने छै न ।
२५.

विशेष पररप्स्थिमा जग्गा प्राि गनन सक्ने विशेष अमधकार M (१) नदीले एकाएक धार
बदलेको िा कुनै दै िी परे को कारणले यािायाि िा सञ्चारको साधनलाई यथािि् चालु
रा्न िा धनजनको व्यापक िमिबाट बचािट गनन िा अन्य कुनै सािनजमनक सम्पप्त्तको
सं रिणको मनममत्त िा अन्य कुनै असाधारण अिस्था परी नेपाल सरकारले कुनै जग्गा
ित्कालै प्राि गनुन परे मा यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले प्र्एको भए िापमन सो
सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मनणनय गरी त्यस्िो जग्गा प्राि गने िर्न कारबाही चलाउन
स्थानीय अमधकारीलाई आदे श ददन सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोप्जमको कामको मनममत्त प्राि गनुन पने जग्गाको
सम्बन्धमा दर्ा ९ को उपदर्ा (१) मा उप्ल्लप्र्ि कुराहरूमध्ये उपलब्ध भएसम्मका
कुराहरू र्ुलाई सरोकारिाला व्यप्िहरूको जानकारीको लामग सूचना जारी गनेछ र
त्यस्िो सूचना जारी गदान सरोकारिाला व्यप्िहरूले शीघ्रमिशीघ्र जानकारी पाउन सक्ने
भमन स्थानीय अमधकारीले उपयुि ठहराएको िरीकाबाट जारी गनन सवकनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोप्जमको सूचना टाँस भएपमछ जुनसुकै बर्ि स्थानीय
अमधकारीले जग्गा कब्जामा मलन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा मलएकै मममिदे प्र् त्यस्िो
जग्गामा नेपाल सरकारको स्िाममत्ि कायम हुन जानेछ ।
(४) यस दर्ाबमोप्जम जग्गा प्राि गदान त्यस्िो जग्गामा लागेको िाली िथा रुर्
र त्यसमा बनेको घर, पर्ानल आदद समेि प्राि गररने भएमा त्यस बापि सरोकारिाला
व्यप्िले िमिपूमिन पाउनेछ ।
(५) यस दर्ा बमोप्जम प्राि गररने जग्गाको मुआब्जाको मनधानरण दर्ा १३
बमोप्जमको मुआब्जा मनधानरण समममिले गनेछ ।
(६) यस दर्ाबमोप्जम प्राि गररएको जग्गाको मुआब्जा िा िमिपूमिनको रकममा
प्चत्त नबुझेकोमा बाहेक जग्गा प्राि गररनु नपने भन्ने विषयमा उजुर लाग्ने छै न ।
(७) िमिपूमिन िा मुआब्जामा प्चत्त नबुझ्ने व्यप्िले िमिपूमिन िा मुआब्जा मनधानरण
भएको सूचना जारी भएको मममिले पन्र ददनमभर नेपाल सरकार, गृह मन्रालय समि



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।

12

www.lawcommission.gov.np
उजुर गनन सक्नेछ र त्यस्िोमा नेपाल सरकार, गृह मन्रालयको मनणनय अप्न्िम हुनेछ
।
(८) यस दर्ा बमोप्जम प्राि गररएको जग्गाको मोलिोलको लगि कट्टा गने
सम्बन्धमा दर्ा २३ को कायनविमध अपनाई स्थानीय अमधकारीले कारबाही चलाउनेछ र
त्यस्िो जग्गाको सम्बन्धमा दर्ा २४ को कुरा पमन लागू हुनेछ ।
२६.

जग्गािालाको मञ्जुरी भएमा रीि पुगेको मामनने M नेपाल सरकारले कुनै जग्गा कुनै
सािनजमनक काममा लगाइसकेकोमा त्यस्िो जग्गा यस ऐनको रीि पुर्याई प्राि नगररएको
भए िापमन सम्बप्न्धि जग्गािालाले मञ्जुर गरे को अिस्थामा सो जग्गाको िमिपूमिन िा
मुआब्जा यस ऐन बमोप्जम मनधानरण गनन सवकनेछ । यसरी िमिपूमिन िा मुआव्जा
मनधानरण गररएपमछ सो जग्गा यस ऐन बमोप्जम प्राि गररए सरह मामननेछ ।

२७.

िािानद्वारा जग्गा प्राि गनन सवकने M यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले प्र्एको भए िापमन
नेपाल सरकारले सािनजमनक कामको लामग कुनै जग्गा सम्बप्न्धि जग्गािालामसि िािानद्वारा
प्राि गनन सक्नेछ र त्यसरी िािानद्वारा जग्गा प्राि गदान यस ऐनमा ले प्र्एको अन्य रीि
पुर्याई रहनु पने छै न।

२८.

कुटनैमिक मनयोग िथा अन्िरानविय सं स्थाको मनममत्त जग्गा प्राि गनन सवकने M (१)
िाप्णज्य दू िािास लगायि कुटनैमिक मनयोग िथा अन्िरानविय सं स्थाहरूको मनममत्त यस
ऐन बमोप्जम जग्गा प्राि गनन सवकनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोप्जम प्राि गररने जग्गाको मुआब्जा मनधानरण गदान दर्ा
१६ को उपदर्ा (२) बमोप्जम मनधानरण गररनेछ ।

२९.

घर आदद सवहिको जग्गा प्राि गदान M यस ऐन बमोप्जम जग्गा प्राि गदान सो जग्गामा
रहेको बाली, रुर्, पर्ानल, घर, आदद पूरै मलइयोस भमन सरोकारिाला व्यप्िले मनिेदन
गरे मा सो सबै मलने गरी कारबाही चलाउनु पनेछ ।

३०.

नेपाल सरकारले जग्गा प्राि नगने मनणनय गनन सक्ने M (१) यस ऐन बमोप्जम जग्गा प्राि
गने गरी कारबाही चलाएकोमा कुनै पमन अिस्थामा नेपाल सरकारले जग्गा प्राि नगने
गरी मनणनय गनन सक्नेछ र त्यस्िोमा सरोकारिाला व्यप्िको जानकारीको लामग स्थानीय
अमधकारीले दर्ा ९ को उपदर्ा (२) बमोप्जम सू चना टाँस्नु पनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले जग्गा नमलने गरी कारबाही थामे िापमन दर्ा ६ बमोप्जम
प्रारप्म्भक कारबाही गदान भइसकेको नोक्सानी बापि प्रारप्म्भक कारबाही चलाउने



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।
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अमधकारीले िमिपूमिन ददई नसकेको भए स्थानीय अमधकारीले दर्ा ७ बमोप्जम िमिपूमिन
मनधानरण गरी ददनेछ ।
३१.

कमाउन ददए बापि जग्गामा मोवहयानी हक प्राि नहुने M यस ऐन बमोप्जम प्राि गररएको
कुनै जग्गालाई जग्गा प्राि गररएको प्रयोजनमा नल्याएसम्म नेपाल सरकार िा सं स्थाले
कबुमलयि गराई कसै लाई ददन सक्नेछ । त्यसरी जग्गा कमाएको नािाले जग्गा कमाउने
व्यप्िलाई प्रचमलि कानुन बमोप्जम मोवहयानी हक प्राि हुने छै न ।

३२.

स्िीकृमि नमलई बनाएको घर िा लगाएको बाली जर्ि हुने M (१) यस ऐन बमोप्जम प्राि
गरे को जग्गाको स्िाममत्ि नेपाल सरकार िा सं स्थामा सरे पमछ नेपाल सरकार िा सं स्थाको
मलप्र्ि स्िीकृमि प्राि नगरी कसै ले कुनै प्रकारको घर, टहरो, पर्ानल आदद बनाउन िा
त्यस्िो जग्गा आबाद गनन हुँदैन ।
(२) उपदर्ा (१) को उल्लङ्घन गरी कसै ले कुनै घर, टहरो, पर्ानल आदद
बनाएमा िा जग्गा आबाद गरे मा त्यसरी बनाएको घर टहरो, पर्ानल आदद िा लगाएको
बालीको कुनै िमिपूमिन नददई नेपाल सरकार िा सं स्थाले जर्ि गनन सक्नेछ ।

३३.

एक कामको लामग मलएको जग्गा अन्य कामको लामग प्रयोग गनन सवकने M नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय िह िा नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूण न स्िाममत्ि
भएको सं स्था मार यस ऐन बमोप्जम प्राि गररएको जग्गा जुन कामको लामग प्राि
गररएको हो सोही कामका लामग आिश्यक नपरे मा िा त्यस्िो काममा प्रयोग गरे र बढी
हुन आएमा त्यसरी आिश्यक नपरे को िा बढी भएको जग्गालाई नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार िा स्थानीय िहले भए अन्य कुनै सािनजमनक काममा र त्यस्िो सं स्थाले भए दर्ा
४ को उपदर्ा (१) मा िोवकएको कामहरूमध्ये कुनै काममा प्रयोग गनन सक्नेछ ।

३४.

आिश्यक नभएको जग्गा सामबक जग्गािालालाई वर्िान गनुन पने M (१) यस ऐन बमोप्जम
प्राि गररएको जग्गा जुन कामको लामग प्राि गररएको हो, सो कामको लामग आिश्यक
नपरी िा प्रयोग गरे र बढी हुन आएको जग्गा दर्ा ३३ बमोप्जम नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार, स्थानीय िह िा नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूण न स्िाममत्ि भएको
सं स्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरे मा त्यस्िो आिश्यक नपरे को िा बढी भएको जग्गा
सामबक जग्गािालालाई वर्िान गररददनु पनेछ ।
(२)  नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूण न स्िाममत्ि भएको सं स्था बाहे क
अरू सं स्थाको लामग यस ऐनबमोप्जम प्राि गररएको जग्गा दर्ा ४ को उपदर्ा (२)
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बमोप्जम गररएको मलर्ि बमोप्जमको काममा प्रयोग नगरे मा त्यस्िो जग्गा सामबक
जग्गािालालाई वर्िान गररददनु पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले प्र्एको भए िापमन यस ऐन
बमोप्जम वििरण भएको मुआब्जामध्ये वर्िान गररने जग्गा जमिको मुआब्जाको रकम
सामबक जग्गािालाले वर्िान नबुझएसम्म यस दर्ा बमोप्जम जग्गा वर्िान गररने छै न ।
(४) यस दर्ाबमोप्जम सामबक जग्गािालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुप्झमलई
जग्गा वर्िान गने काम स्थानीय अमधकारीले गनेछ ।
(५) सामबक जग्गािालालाई जग्गा वर्िान गरे पमछ सो जग्गा मनजको नाउँमा
नामसारी र दाप्र्ल र्ाररज गननको लामग स्थानीय अमधकारीले सम्बप्न्धि कायानलयमा
लेर्ी पठाउनु पनेछ र त्यसरी लेर्ी आएपमछ उि कायानलयले पमन नामसारी र दाप्र्ल
र्ाररज गरी त्यसको सूचना स्थानीय अमधकारीलाई ददनु पनेछ।
३५.

प्राि गररएको जग्गा मबक्री गनन सवकने M दर्ा ३४ बमोप्जम वर्िान गररने जग्गा सामबक
जग्गािालाले मलन नचाहेमा िा मनज र्ेला नपरे मा अरू कसै लाई मबक्री गनन सवकनेछ ।

३६.

िोवकएको म्यादमभर उठाई नलगेमा मालिस्िु वर्िान गनुन नपने M यस ऐनको विमभन्न
दर्ाहरू बमोप्जम कुनै जग्गामा लगाएको बाली, रुर् िथा त्यसमा बनेको घर, पर्ानल
आदद उठाई लै जान पाउनेमा िोवकएको म्यादमभर त्यस्िो मालबस्िु उठाई नलगेमा िी
मालबस्िु स्थानीय अमधकारीले आफ्नो कब्जामा मलन सक्नेछ र त्यस्िो मालबस्िुमा
सम्बप्न्धि मालधनीको कुनै दाबी लाग्ने छै न ।

३७.

िोवकएको म्यादमभर िमिपूमिन िा मुआब्जा बुप्झमलनु पने M यस ऐनको विमभन्न दर्ाहरूमा
िमिपूमिन िा मुआब्जा मलनको लामग िोवकएको म्यादमभर सरोकारिाला व्यप्िले सो रकम
मलन नआएमा िा मलन मञ्जुर नगरे मा स्थानीय अमधकारीले त्यस्िो िमिपूमिन िा
मुआब्जाको रकम बुझ्नको लामग िीन मवहनाको अप्न्िम म्याद ददई सूचना प्रकाप्शि गनुन
पनेछ । सो म्यादमभर पमन मलन नआउने सरोकारिाला व्यप्िले त्यस्िो िमिपूमिन िा
मुआब्जा पाउने छै न र सो िमिपूमिन िा मुआब्जाको रकम सप्ञ्चि कोषमा दाप्र्ल
गररनेछ ।

३८.

स्थानीय अमधकारीले मद्दि गनुन पने M यस ऐन बमोप्जम कुन काम गनन अमधकार पाएको
कुनै अमधकारीले आर्ूले गनुप
न ने कुनै कामको मसलमसलामा



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा प्झवकइको।
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प्जल्ला अमधकारी िा प्रहरीको मद्दि माग्न सकनेछ र त्यसरी मद्दि मामगएकोमा

.................

प्रमुर् प्जल्ला अमधकारी िथा प्रहरीले मद्दि ददनु पनेछ ।

३८क. नेपाल सरकारको स्िाममत्ि रहनेः यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले प्र्एको भए िापमन



नेपाल सरकारको मनणनयबाट प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहको लामग जग्गा प्राप्ि
भएकोमा त्यस्िो जग्गाको स्िाममत्ि नेपाल सरकारमा रहनेछ ।
३९.

दण्ड सजाय M (१) कसैले दर्ा ६ बमोप्जमको कुनै कारबाही गनन लाग्दा बाधा मबरोध
गरी त्यस्िो काम कारबाही गनन नददएमा िा त्यस्िो काम कारबाही गनन जाने
व्यप्िहरूलाई हुल हुज्जि गरे मा िा हािपाि गरे मा िा त्यस्िो काम कारबाहीको
मसलमसलामा जडान िा र्डा गररएको कुनै उपकरणलाई िोडर्ोड गरे मा िा लगाएको िा
बनाएको प्चन्ह िा नक्सा मेवटददएमा िा मबगारी ददएमा एक हजार रुपैयाँसम्म जररिाना
िा एक मवहनासम्म कैद िा दुिै सजाय हुनेछ ।
(२) कसै ले दर्ा ९ बमोप्जम सूचना टाँस गदान बाधा विरोध गरे मा िा हुल
हुज्जि गरे मा एक हजार रुपयाँसम्म जररिाना हुनेछ ।
(३) दर्ा १२ को उपदर्ा (१) िा दर्ा २५ को उपदर्ा (३) बमोप्जम
स्थानीय अमधकारीले जग्गा कब्जामा मलँदा कसै ले बाधा विरोध िा हुल हुज्जि गरे मा एक
हजार रुपयाँसम्म जररिाना िा एक मवहनासम्म कैद िा दुिै सजाय हुनेछ ।

४०.

मुद्दा हेने र पुनरािेदन सुन्ने अमधकारीहरू M (१) यस ऐन अन्िगनि सजाय हुने कसूर
सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र वकराना गने अमधकार प्रमुर् प्जल्ला अमधकारीलाई
हुनेछ ।
(२)

उपदर्ा (१) बमोप्जम प्रमुर् प्जल्ला अमधकारीले गरे को मनणनय उपर पैंिीस

ददनमभर प्जल्ला अदालिमा पुनरािेदन लाग्नेछ ।
४१.

नेपाल सरकार िादी हुने M यस ऐन अन्िगनिको मुद्दा नेपाल सरकार िादी हुनेछ ।

४२.

मनयम बनाउने अमधकार M यस ऐनको उद्देश्य कायानप्न्िि गनन नेपाल सरकारले मनयमहरू
बनाउन सक्नेछ ।





केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा प्झवकइको।
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४३.

र्ारे जी र बचाउ M (१) जग्गा प्राि ऐन, २०१८ र्ारे ज गररएको छ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदाँको बर्ि जग्गा प्राप्ि ऐन, २०१८ अन्िगनि कुनै जग्गा
प्राि गने सम्बन्धमा भइरहे को काम कारबाही यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ यसै ऐन अन्िगनि
भए गरे को मानी सो काम कारबाही चालू रा्न सवकनेछ1 ।

1

रष्टब्य M- (१) प्जल्ला मबकास समममि ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्िरण गररएका शब्दहरू M(क) “प्जल्ला सभा” को सट्टा “प्जल्ला पररषद्”।

(र्) “प्जल्ला पञ्चायि” को सट्टा “प्जल्ला मबकास समममि”।
(२) स्थानीय प्रशासन (िेस्रो सं शोधन) ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्िरण गररएका शब्दहरू M“प्जल्ला कायानलय” को सट्टा “प्जल्ला प्रशासन कायानलय” ।

(३)

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरू M“श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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