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खर्क  जग्गा राष्ट्रियर्रण ऐन, २०३१ 

लालमोहर र प्रर्ाशन मममि 

२०३१।६।२० 

संशोधन गने ऐन                                         प्रमाणीर्रण र प्रर्ाशन मममि 

१. गणिन्त्र सदुृढीर्रण िथा रे्ही नेपाल र्ानून 

 संशोधन गने ऐन, २०६६       २०६६।१०।७ 

२. रे्ही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२      २०७२।११।१३ 

 

२०३१ सालर्ो ऐन नं. १२ 

=............ 

खर्क  जग्गालाई राष्ट्रियर्रण गनक बनरे्ो ऐन 

 

प्रस्िावनााः सवकसाधारण जनिार्ो सषु्ट्रवधा र आमथकर् ष्ट्रहि र्ायम राख्न खर्क  जग्गालाई राष्ट्रियर्रण गनक 

वान्त्छनीय भएर्ोले, 

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्त्र वीर ष्ट्रवक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायिर्ो सल्लाह र सम्ममिले 

यो ऐन बनाइवक्सेर्ो छ । 

 

१. संक्षिप्त नाम, ष्ट्रवस्िार र प्रारम्भाः (१)  यस ऐनर्ो नाम “खर्क  जग्गा राष्ट्रियर्रण ऐन, 

२०३१” रहेर्ोछ । 

(२) यो ऐन नपेाल =............भर लागू हनुेछ । 

                                                           

    यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेक्षख लागू भएर्ो । 

 गणिन्त्र सदुृढीर्रण िथा रे्ही नेपाल र्ानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिष्ट्रर्एर्ो । 
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(३) यो ऐन नेपाल सरर्ारले िोष्ट्रर्ददएर्ो क्षजल्लामा िोष्ट्रर्एर्ो मममिदेक्षख प्रारम्भ 

हनुेछ । 

 

२. पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसंगले अर्ो अथक नलागेमा यस ऐनमा– 

(र्) “खर्क  जग्गा” भन्नाले अड्डा खानामा दिाक गराइ वा नगराइ खर्क , खर्क चोर् 

आदद रु्नै नामले पशचुरनलाई मार प्रयोग गरी आएर्ो जग्गालाई  

सम्िनपुछक । 

(ख) “दिाकवाला” भन्नाले प्रचमलि नेपाल र्ानूनबमोक्षजम नेपाल सरर्ारमा मालपोि 

वा खचकरी रर्म मिनुक पने गरी आफ्नो नाममा वा सामषु्ट्रहर् रूपले खर्क  जग्गा 

दिाक गरी सो दिाकर्ो नािाले खर्क  जग्गामा हर् हनुे व्यक्षि वा व्यक्षिहरू 

सम्िनपुछक । 

(ग) “माल र्ायाकलय” भन्नाले माल र्ायाकलय रहेर्ो ठामामा माल र्ायाकलय र सो 

नरहेर्ो ठामामा भमूम प्रशासन र्ायाकलयलाई सम्िनपुछक । 

 

३. खर्क  जग्गार्ो राष्ट्रियर्रण : यो ऐन प्रारम्भ भएर्ो मममिदेक्षख नेपाल =............. मा 

भएर्ा सबै खर्क  जग्गा राष्ट्रियर्रण भै सो जग्गार्ो स्वाममत्व नेपाल सरर्ारमा सनेछ र यो 

ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अक्षि त्यस्िो खर्क  जग्गामा रहेर्ो दिाकवालार्ो स्वाममत्वसम्बन्त्धी हर् 

स्विाः समाप्त हनुेछ । 

िर– 

                                                           
  मममि २०३३।९।२७ र्ो नेपाल राजपरमा प्रर्ाक्षशि सूचनाबमोक्षजम र्ाभ्रपेलान्त्चोर्, मसन्त्धपुाल्चोर् र रसवुा 

क्षजल्लाहरूमा मममि २०३३।१०।१ देक्षख ऐन प्रारम्भ हनुेगरी िोष्ट्रर्एर्ो ।   

 गणिन्त्र सदुृढीर्रण िथा रे्ही नेपाल र्ानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिष्ट्रर्एर्ो । 
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(र्) मनजी मपयोगर्ा लामग चरनमा मार प्रयोग गरी आएर्ो भए पमन 

प्रचमलि नपेाल र्ानूनले िोष्ट्रर्एर्ो हदबन्त्दी मभरर्ो जमीन भए 

दिाकवालाले राख्न पामनेछ । 

(ख) यो ऐन लागू भएपमछ पमन देहायर्ो र्ामर्ो लामग नेपाल सरर्ारले 

प्रचमलि ऐन र्ानूनबमोक्षजम छुट ददन सक्नेछाः– 

(र्) फलफूल खेिी, 

(ख) पशपुालन, 

(ग) जडीबटुी खेिी, 

(ि) क्षचया खेिी । 

४. िमिपूमिक ददन े : (१) दफा ३ बमोक्षजम राष्ट्रियर्रण भएर्ो खर्क  जग्गार्ो दिाकवालालाई 

मनयमद्वारा गदठि समममिर्ो मसफाररशमा नेपाल सरर्ारले िमिपूमिकर्ो न्त्यायोक्षचि रर्म 

मनधाकरण गनेछ । 

त्यस्िो समममिमा सम्बक्षन्त्धि ==............ स्थानीय गामा र्ायकपामलर्ार्ो अध्यि वा 

मनजहरूर्ो प्रमिमनमध पमन रहनेछन ्। 

(२) मपदफा (१) बमोक्षजमर्ो िमिपूमिकर्ो रर्म मलन आमन ुभनी माल र्ायाकलयले 

सम्बक्षन्त्धि दिाकवालाहरूर्ो जानर्ारीर्ो लामग सूचना टाास गनुक पनेछ । 

(३) मपदफा (२) बमोक्षजमर्ो सूचना टाास भएर्ो मममिले एर् वषकमभर दिाकवालाले 

िमिपूमिक पामनर्ो लामग आफ्नो हर् भोगर्ो सबदु प्रमाण संलग्न गरी सम्बक्षन्त्धि माल 

र्ायाकलयमा मनवेदन ददनपुनेछ । 

                                                           
         रे्ही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा क्षिष्ट्रर्एर्ो । 
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िर रु्नै व्यक्षिले सूचना टाास भएर्ो एर् वषकसम्म पमन मनवेदन ददन नआएमा सो 

िमिपूमिक पमछ मनजर्ो रु्नै दावी लाग्नेछैन । 

(४) मपदफा (३) बमोक्षजम पनक आएर्ो मनवेदन मामथ आवश्यर् जााचबिु गरी माल 

र्ायाकलयले दिाकवालाहरूलाई मिरो दामासाहीले िमिपूमिक ददनेछ । 

िर िमिपूमिक पामने हर् वा िमिपूमिकर्ो अङ्कसम्बन्त्धी प्रश्न मठेमा अदालिबाट ठहर 

भएबमोक्षजम माल र्ायाकलयले िमिपूमिक ददन ुपनेछ । 

५. खर्क  जग्गार्ो व्यवस्था : (१) नेपाल सरर्ारले दफा ३ बमोक्षजम राष्ट्रियर्रण गररएर्ो खर्क  

जग्गार्ो छुटै्ट लगि माल र्ायाकलयमा राख्न लगाइ सो जग्गार्ो संरिण र पशचुरनर्ो लामग 

स्थानीय गामापामलर्ार्ो क्षजम्मा ददनेछ । 

िर एर्भन्त्दा बढी गामापामलर्ाहरूर्ो सक्षन्त्ध सपकन पने खर्क  जग्गा एर्भन्त्दा बढी 

गामापामलर्ालाई ददन नपेाल सरर्ारलाई यस मपदफाले बाधा प¥ुयाएर्ो मामननेछैन । 

(२) मपदफा (१) बमोक्षजम आफ्नो क्षजम्मामा आएर्ो खर्क  जग्गार्ो संरिण र सधुार 

गरी स्थानीय गामपामलर्ाले चरनर्ो र्ाममा बाहेर् सो जग्गा अन्त्य र्ाममा प्रयोग गनक वा 

गरामन पामनेछैन । 

 

६. चरी रर्म मलई वस्ि ु भाम चरामन ददइन े : (१) गामापामलर्ाले आफ्नो अमधनस्थ खर्क  

जग्गामा चौरीगाई, गाई, भैंसी, िोडा, खच्चर आदद ठूलो जनावर प्रत्येर्र्ो बढीमा िीन 

रूपैयाासम्म र बाख्रा, खसी, बोर्ा, भेडा, च्यााग्रा आदद सानो जनावर प्रत्येर्र्ो बढीमा एर् 

रूपैयाासम्म वाष्ट्रषकर् चरी रर्म मलई अक्षिदेक्षख सो खर्क मा चराइ आएर्ो समेि सबैर्ो 

बस्िभुाम चरामन ददन ुपनेछ । 

                                                           
     रे्ही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(२) मपदफा (१) बमोक्षजम असूल भएर्ो चरी रर्म गामा सभा र्ोषमा जम्मा 

गररनेछ । 

 

७. गामापामलर्ालाई मनदेशन ददन ेअमधर्ार : नेपाल सरर्ारले आवश्यर् देखेमा खर्क  जग्गार्ो 

संरिण, सधुार र चरनर्ो लामग गामापामलर्ालाई आवश्यर् मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्िो 

मनदेशनर्ो पालना गनुक सो गामापामलर्ार्ो र्िकव्य हनुेछ । 

 

८. मनयम बनामन ेअमधर्ार : यस ऐनर्ो मदे्दश्य र्ायाकक्षन्त्वि गनक नेपाल सरर्ारले मनयम बनामन 

सक्नेछ । 

 

                                                           
 रे्ही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  गणिन्त्र सदुृढीर्रण िथा रे्ही नेपाल र्ाननु संशोधन गने ऐन, २०६६, संशोमधि । 

रष्टब्य: – (१) गामा ष्ट्रवर्ास समममि ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्त्िर गररएर्ा शब्दहरूाः– 
“गामा सभा” वा  “गामा पञ्चायि” र्ो सट्टा “गामा ष्ट्रवर्ास समममि” । 

(२) क्षजल्ला ष्ट्रवर्ास समममि ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्त्िर गररएर्ा शब्दहरूाः– 
(र्) “क्षजल्ला सभा” र्ो सट्टा “क्षजल्ला पररषद्” । 

(ख) “क्षजल्ला पञ्चायि” र्ो सट्टा “क्षजल्ला ष्ट्रवर्ास समममि” । 

(३) रे्ही नेपाल र्ानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर गररएर्ा शब्दहरूाः–  
“श्री ५ र्ो सरर्ार” र्ो सट्टा “नेपाल सरर्ार” । 


