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जग्गा (नाप जााँच) ऐन, २०१९ 

 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

                  २०१९।१२।३० 

संशोधन गने ऐन 

१. जग्गा (नाप जााँच) (पहहलो संशोधन) ऐन, २०२४           २०२४।७।६।२ 

२. जग्गा (नाप जााँच) (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२९      २०२९।६।५ 

३. जग्गा (नाप जााँच) (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०३३         २०३३।७।४ 

४. जग्गा (नाप जााँच) (चौथो संशोधन) ऐन, २०३५    २०३५।५।२१ 

५. जग्गा (नाप जााँच) (पााँचौ संशोधन) ऐन, २०३६    २०३६।८।५।४ 

६. जग्गा (नाप जााँच) (छैठाा्रै संशोधन) ऐन, २०४६     २०४६।७।११ 

७. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                  २०४८।२।१६ 

८. जग्गा (नाप जााँच) (सािौ संशोधन) ऐन, २०४९    २०४९।६।२८ 

९. जग्गा (नाप जााँच) (आठौं संशोधन) ऐन, २०५६      २०५७।३।७ 

                 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

१०.  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून     २०६६।१०।७ 

      संशोधन गने ऐन, २०६६      

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

१२.   केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन  

       र खारेज गने ऐन, २०७४                  २०७४।६।३० 

 

२०१९ सालको ऐन नं. ५१ 

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

जग्गा नााँप जााँच गने व्यवस्थाको मनममत्त बनकेो ऐन 

                                                           

       यो ऐन संविा् २०६५ साल जेठ १५ गिेदेखख लागू भएको । 

            यो ऐन संविा् २०७५ साल भाद्र १ गिेदेखख लागू भएको । 

   गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 
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प्रस्िावना : नेपाल ........... का हवमभन्न वगग वा जामि वा क्षरेका जनिाका बीचको 

ससुम्बन्ध र साधारणिया नेपाल  .......... का नागररकहरूको सहुवधा कायम राख्नको लामग 
जग्गा नााँप जााँच गने र जग्गाको हकमसम िोक्ने व्यवस्था गनुग वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजमधराज महेन्द्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट नेपालको संहवधानको धारा ९३ 
अनसुार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

 

१. संखक्षप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भ :  (१) यस ऐनको नाम “जग्गा (नाप जााँच) ऐन, २०१९” 

रहेको छ । 

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

(३) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसंगले अको अथग नलागेमा यस ऐनमा– 

(क) “जग्गा” भन्नाले घर, वाग, बगैचा, रूख, कारखाना, िाल, पोखरी, इत्यादद भएको 
समेि सबै हकमसमको जग्गा सम्िन ुपछग । 

 (क१) “नाप जााँच” भन्नाले जग्गाको नाप जााँच वा पनुः नाप जााँच गरी जग्गावाला 
र मोहीसंग सम्बखन्धि िथ्याड्ढ संकलन गने, जग्गाको नक्सा ियार गने, 

क्षेरफल यहकन गने, हकमसम वगीकरण गने वा नक्सा वा शे्रस्िाको 
आधारमा क्षेरीय हकिाबमा जग्गा दिाग गने काम सम्िन ु पछग र सो 
शब्दले नापीको लामग हवाई सवेक्षण, मनयन्रण मबन्द ुस्थान खडा गने िथा 
हवमभन्न मानमा स्थलरूप नापी गरी नक्सा प्रकाशन गने गराउने कायगलाई 
समेि जनाउाँछ । 

 (क२) “दिाग शे्रस्िा” भन्नाले जग्गा नाप जााँच भई ियार भएको नक्सा र क्षेरीय 
हकिाबको आधारमा जग्गावाला, मोही, जग्गाको हकत्ता, क्षेरफल र हकमसम 
समेि स्पष्ट देखखने गरी ियार गररएको जग्गाधनी दिाग शे्रस्िा सम्िन ु     

पछग । 

                                                           
           गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 


   आठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 


  छैठौ संशोधनद्वारा थप । 
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 (क३) “सााँध” भन्नाले दईु मभन्न टुक्रा जग्गाको बीचको सीमाना मनधागरण गने सीमा 
रेखा सम्िन ुपछग । 

(क४) “हकत्ता” भन्नाले चारैमिर सााँधले घेररएको र प्रत्येक स्थानमा हक, भोग र 
हकमसममा समानिा भएको जमीनको टुक्रा सम्िन ुपछग । 

 (ख) “जग्गावाला” भन्नाले प्रचमलि नपेाल कानून बमोखजम जग्गामा जग्गाधनी 
हक हनुे व्यखि सम्िन ुपछग । 

 (ग) “मोही” भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शिगमा कमाउन पाई सो 
जग्गामा आफनो वा आफनो पररवारको श्रमले खेिी गने व्यखि सम्िन ु

पछग । 

 (घ) “पटवारी” भन्नाले जग्गा वा घर धरुीको शे्रस्िा राखी सो बमोखजम मालपोि 
वा अरू मिरो िहमसल गने सबैलाई सम्िनपुछग । 

 (ङ) “सरकारी जग्गा” भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वाममत्व, मनयन्रण वा 
अधीनमा रहेका देहायको जग्गा सम्िन ुपछगः– 

(१) सरकारी घर, भवन वा जग्गा, 
(२) सडक, बाटो वा रेल्वे, 

(३) वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बटु्यान, 

(४) नदी, खोलानाला, िाल, पोखरी िथा सोको मडल, 

(५) नहर, कुलो वा ऐलानी, पिी जग्गा, 
(६) खमनज वा खमनज पदाथग, 
(७) हहमाल, मभर, पहरा, डगर, बगर, सावगजमनक बगैँचा, वा 
(८) सावगजमनक, सामदुाहयक, गठुी वा कुनै व्यखिको नाममा रहेको 

मनजी जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा । 

 (च) “सावगजमनक जग्गा” भन्नाले सावगजमनक प्रयोजनको लामग रहेका देहायको 
जग्गा सम्िन ुपछगः– 

(१) परापूवगकालदेखख रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, 
                                                           
               सािौ संशोधनद्वारा थप । 

    केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि । 


  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(२) कुवा, पाँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी िथा सोको मडल, 

(३) गाईवस्ि ु मनकाल्ने मनकास, गौचर, खकग , अन्त्यष्टीस्थल, खचहान, 

मसानघाट, समामधस्थल कमिस्थान रहेको जग्गा, 
(४) पाटी, पौवा, देवल, धाममगक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मखन्दर, चैत्य, 

गमु्बा, स्िूप, मखस्जद, इदगाह, किगाह, मगजागघर, चोक, डबली, चौिारी वा 
सो रहेको जग्गा, 

(५) हाट, मेला, सावगजमनक रूपमा मनोरञ्जन गने वा खेलकुद गने ठाउाँ 
रहेको जग्गा, वा 

(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी सावगजमनक 
जग्गा भनी िोहकददएको अन्य जग्गा ।  

 (च१) “सामदुाहयक जग्गा” भन्नाले कुनै समदुायले आफ्नो प्रयोजनको लामग राखेको 
जग्गा वा त्यस्िो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समदुायको स्वाममत्वमा 
रहेको अन्य जग्गा सम्िन ुपछग । 

(छ) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोखजमको” भन्नाले यो ऐन अन्िगगि बनेका 
मनयममा िोहकएको वा िोहकए बमोखजमको सम्िनपुछग । 

 

३. जग्गा नाप जााँच गने अमधकार :  (१) नेपाल सरकारले नेपाल .............. मभरको 
सम्पूणग वा कुनै क्षेरमा जग्गा नाप जााँच गने आदेश जारी गनग सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमको काम िोहकएको अमधकारीले गनग सक्नेछ । 

(३) जग्गा नाप जााँचको लामग कुनै जग्गामा मनयन्रण हवना स्थान खडा गनग र नापी 
गने जनुसकैु साधनलाई प्रयोगमा ल्याउन सहकनेछ । 

(४) उपदफा (१) अनसुारको आदेश जारी भएपमछ नाप जााँच गने नापी गोश्वाराले 
नाप जााँच गररने क्षेरमा नापी शरुू गररने मममि र सो कामको लामग आफुलाई चाहहने शे्रस्िा 

                                                           
        केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप । 


        आठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

     गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 


        दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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उपलब्ध गराई ददनको लामग सम्बखन्धि खजल्लाको मालपोि कायागलयलाई सूचना ददन ु  

पनेछ । 

 (५) नाप जााँच गने, त्यसको क्षेरफल यकीन गने र क्षेरीय हकिाबमा दिाग गने 
अमधकारीबाट भएको काममा कुनै गल्िी वा रटुी भएको देखखएमा वा जानकारी हनु आएमा 
नापी अमधकृिले आवश्यक छानहवन गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोखजम जग्गा धनी 
दिाग प्रमाण पूजाग हविरण गनुग अगावै आवश्यक सधुार गराउन ु पनेछ र यसरी जानाजानी 
गल्िी वा रटुी गने कमगचारीलाई कानून बमोखजम हवभामगय कारवाही गररनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोखजम नाप जााँच भै ियार भएको नक्सा शे्रस्िा िोहकएको 
अमधकारीले िोहकए बमोखजम अद्यावमधक गनेछ । 

 

३क. खजममदार पटवारीको सामान्य किगव्य : (१) सम्बखन्धि जग्गाको मालपोि कायागलयले 
िोहकददएको म्यादमभर खजममदार पटवारीले आफनो खजम्मा शे्रस्िा भएको जग्गाको हकत्ता 
नम्बर समेिको हवस्ििृ हववरण खलेुको शे्रस्िा ियार गरी सम्बखन्धि मालपोि कायागलयमा 
बिुाईददन ुपदगछ । 

(२) आफ्नो मौजाको सम्बखन्धि क्षेरमा नापी वा नक्सा वा मनयन्रण हवन्द ु स्थान 
खडा गने काम थामलएमा सो काम शरुू भएदेखख समाप्त नभएसम्म खजममदार, पटवारी वा 
मनजहरूको प्रमिमनमधले नापी टोलीले चाहेको बखि उपखस्थि रही मद्दि गनुग पछग । 

 

३ख. हववरण उपलब्ध गराउन ु पने : मालपोि कायागलय िथा सम्बखन्धि मनकायले नाप जााँचको 
लामग आवश्यक पने लगि र अन्य कागजाि नाप जााँच शरुु हनुभुन्दा अगावै सम्बखन्धि नापी 
गोश्वारा वा नापी कायागलयलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

४. जग्गाको क्षरेफल मनकाल्न ेिररका : (१) नाप जााँच भएको जग्गाको क्षेरफल कायम गदाग 
दश हजार वगग मीटर बराबर एक हेक्टरको हहसाबले क्षेरफल कायम गररनेछ र दिाग शे्रस्िा 

                                                           
  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 

  सातौं संशोधनद्वारा थप । 


  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  सातौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 

         तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  


  आठौं संशोधनद्वारा थप । 
 



www.lawcommission.gov.np 

6 
 

ियार गदाग सो शे्रस्िामा हेक्टरको साथै वगग मीटर समेि उल्लेख गररनेछ । त्यसरी वगग 
ममटर उल्लेख गदाग वगग मीटरको दशमलब पमछको दईु अंक सम्म राखखनेछ । 

(२) यो दफा प्रारम्भ हनु ुअखघ नाप जााँच भई हवगाहा वा रोपनीमा दिाग शे्रस्िा कायम 
भई सकेको जग्गाको क्षेरफल मालपोि कायागलयले हेक्टर र वगग मीटरमा पररणि गनेछ । 

 

५. गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको क्षरे वा वडाको सााँध सीमाना छुट्याउन े: यो ऐन बमोखजम 
नाप जााँच गदाग गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको क्षेर वा वडाको नापी हनु ुअगावै त्यसरी 
नापी हनुे गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको क्षेर वा वडाको सााँध सीमाना छुट्याई नापी 
गनुगपछग । सााँध सीमाना छुट्याउदा अञ्चल वा खजल्ला समेिको सीमानामा हववाद उठेमा 
िोहकएको अमधकारी वा समममिको मनणगय बमोखजम सीमाना छुट्याइनेछ । हववाद उठेको 
मसमानाको मनणगय हनु समय लाग्न े देखखएमा नापी चाल ु गरी हववाद उठेको सीमानाको 
हकत्ताहरुसम्मको दिाग बााँकी राखी नापीको काम सम्पन्न गररनेछ । 

िर परैु खजल्ला गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको क्षेर वा वडाको नापी हनुे नभई 
केही भाग मार नापी हनुे भएमा यस दफा बमोखजमको सााँध सीमाना छुट्याउन आवश्यक 
हनुे छैन । 

 

५क. ............................... 
 

६. सूचना ददन ेर जग्गामा प्रवेश गरी काम शूरू गने : (१) कुनै जग्गामा मनयन्रण हवन्द ुस्थान 
खडा गनग परेमा वा कुनै जग्गा नापी वा जााँच गनग परेमा कमसेकम पन्र ददन अगावै 
मनयन्रण हवन्द ु स्थान खडा हनुे वा नाप जााँच हनुे जग्गाको जग्गावाला, मोही, साँमधयारहरू, 

सम्बखन्धि खजममदार, पटवारी र गाउाँपामलका वा नगरपामलकालाई सूचना ददनपुछग । 

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको िात्पयगको लामग कुनै जग्गावाला मोही साँमधयार खजममदार 
र पटवारीलाई सूचना ददंदा त्यसरी मनयन्रण हवन्द ुस्थान खडा हनुे वा नाप जााँच हनुे जग्गा 
भएको क्षेरको वा सो जग्गावाला वा मोही बसेको क्षेरको धेरै जनाको आवि–जावि हनुे 
मखु्य ठाउाँहरूमा सो कुराको सूचना टााँसी ददन ुपयागप्त हनुेछ । 

                                                           

  तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोधधत । 
 


  आठौं संशोधनद्वारा धिककएको । 
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  िर गाउाँपामलका वा नगरपामलकालाई मलखखि सचुना ददनपुछग । 

(२) कुनै जग्गामा मनयन्रण हवन्द ु स्थान खडा गदाग वा जग्गा नाप जााँच गदाग 
जग्गावाला वा मनजको प्रमिमनमध, मोही, सम्बखन्धि खजममदार पटवारी, साँमधयार र सम्बखन्धि 
गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको प्रमिमनमध समेि राखी गररनेछ । 

िर उपदफा (१) बमोखजमको सूचनाले ददएको म्यादमभर कुनै जग्गावाला वा मनजको 
प्रमिमनमध सो जग्गा कमाउने मोही वा साँमधयार उपखस्थि हनु नआएमा सो जग्गा भएको 
क्षेरको खजममदार वा मनजको प्रमिमनमध वा पटवारी वा स्थानीय गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाको प्रमिमनमधलाई राखी मनयन्रण हवन्द ु स्थान खडा गनग वा नापी गनग वा जााँच 
गनग सहकनेछ । 

(३) कुनै जग्गामा मनयन्रण हवन्द ु स्थान खडा गदाग वा जग्गा नाप जााँच गदाग सो 
कायगको लामग आवश्यक स्थायी वा अस्थायी भखूचन्ह (लैण्डमाकग हरू), स्िम्भहरु (मनमेुण्टहरू) 
वा दीपस्िम्भ (हवकनहरु) राख्न वा गाड्न र दषु्यरेखा हेनग वा साफ गनग िाडी वा कुनै 
रुखको हााँगा काट्न सहकनेछ । 

(४) कुनै जग्गामा मनयन्रण हवन्द ु स्थान खडा गररएमा त्यसरी स्थान खडा गदाग 
लागेको जमीनको क्षेरफल समेि खोली शे्रस्िामा जनाउनपुछग र सो जग्गाको जग्गावालाको 
जग्गाधनी प्रमाण पूजाग र मोही भए मोहीको जोिाहाको मनस्सा समेिमा सो व्यहोरा उल्लेख 
गररददनपुछग । 

स्पष्टीकरणः मनयन्रण हवन्द ुस्थान भन्नाले यसको बीचको भखूचन्ह (लैण्डमाकग ) देखख चारैमिर 
१.५५ ममटरसम्मको जमीन समेि सम्िनपुछग । 

(५) जग्गा नाप जााँच हुाँदा जग्गावालाले आफनो हकभोगको प्रमाणपर आफै वा 
आफनो प्रमिमनमधद्वारा पठाई आफनो जग्गा दिाग गराउनपुछग । ऐलानी जग्गा, सावगजमनक 
जग्गा, सामदुाहयक जग्गा, ... ... . र मनधागररि भएको वन सीमाना मभरको जग्गा बाहेक दिाग 
मिरो केही नभई परापूवगदेखख वेमनस्सा हकभोग भई आवाद गरी खाईआएको जग्गावालाले पमन 
सो जग्गा दिाग गराउनपुनेछ । त्यसरी परापूवगदेखखको हकभोगको आधारमा दिाग गराउन 

                                                           
       केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोधधत । 

  तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 

         केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप । 
 


  छैठौ  संशोधनद्वारा धिककएको.  

  चौथो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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आएमा त्यसरी दिाग गराउन  आएको जग्गाको गाउाँपामलका वा नगरपामलका, वडा 
चारहकल्ला र दिाग गराउन आएको व्यखिको नाम ठेगाना खोली सो उपर कसैको उजूर भए 
सूचना ददएको एक्काइस ददनमभर नापी टोमलमा उजूर गनग पाउने व्यहोरा समेि खोमल नापी 
टोमलले सो जग्गाको मोही सााँध, साँमधयार समेि धेरै जनाको आवि–जावि हनुे मखु्य मखु्य 
ठाउाँहरूमा सूचना टााँसी खजल्ला र स्थानीय गाउाँपामलका वा नगरपामलकालाई मलखखि सूचना 
समेि गनुग पनेछ । कुनै उजूर नपरेमा अन्य क्षेरको जग्गा भए नापी टोमलले र 

नगरपामलका क्षेरको वेमनस्साको स्ववासी चची आएको घर जग्गा भए नापी गोश्वाराले सो 

जग्गा मनजको नाउाँमा दिाग गनेछ । उजूर परेमा अन्य क्षेरको जग्गा भए नापी टोमलले र  

नगरपामलका क्षेरको वेमनस्साको स्ववासी चची आएको घर जग्गा भए नापी गोश्वाराले 
सरजमीन र आवश्यक जााँचबिु गरी आफनो रायसाथ नेपाल सरकारले िोकेको समममि वा 
अमधकारी छेउ जाहेर गरी भएको मनकासा बमोखजम गनुग पनेछ । 

 (५क) जग्गा नाप जााँच गदाग मिरो नभएको घरजग्गाको स्वाममत्व घरायसी मलखिको 
आधारबाट पाई कम्िीमा पन्र वषगसम्म आफनो हक जानी अटुट भोग गरेको र सो अवमधमा 
सो मलखिलाई मलएर कुनै अदालिमा नामलस उजूर नपरेको भए सो मलखि रखजषटे्रशन 
नभएको भए िापमन सो मलखिलाई सदर मानी त्यस्िो घरजग्गा सोही भोगवाला व्यखिको 
नाउाँमा दिागगनुग पनेछ र यस सम्बन्धमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागू हनुे छैन । 

 (५ख) जमीन िल्ला र मामथल्लो िल्लाहरूमा वा एकै िल्लामा पथृक पथृक 
स्वाममत्व भएको घरजग्गा नाप जााँच गदाग त्यस्िो घरजग्गा पथृक पथृक स्वाममत्व भएको घर 
जग्गावालाहरूको नाममा छुट्टा छुटै्ट दिाग गनुग पनेछ । 

(५ग) आफ्नो नाममा दिाग मिरो भै भोग चलन गरी आएको मनखज वन बटेुन भएको 
जग्गा सम्बखन्धि व्यखिले सप्रमाण मलखखि रूपमा दावी गरेमा दफा ११ ख बमोखजम गदठि 
समममिले छानहवन गरी मनणगय गरे अनसुार सम्बखन्धि जग्गावालाको नाममा दिाग गररनेछ । 

                                                           
       केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोधधत । 
  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत । 

  चौथो संशोधनद्वारा  थप । 

  सातौं संशोधनद्वारा  थप । 
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 (५घ) पनुः नाप जााँच भएको क्षरेमा जग्गा नापी गरी क्षेमरय हकिाबमा दिाग गदाग 
गराउाँदा यस अखघ नाप जााँच गरी ियार भएको मौजदुा नक्सा एवं दिाग शे्रस्िा हेरी मभडाई 
क्षेरीय हकिाबको प्रमाण संकेिमा सोको हववरण जनाउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (५) अनसुार नाप जााँच हाँुुदा जग्गा दिाग नगराउने वा प्रमिमनमध पमन 
नपठाउने जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा दिाग गनग आउन पन्र ददनमा नबढाई दोस्रो पटक 
सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकामा सूचना प्रकाखशि गररनेछ । सो म्यादमभर दिाग 
गराउन आउने जग्गावाला र मोहीलाई मनजको हकभोगको प्रमाण मभडेमा र परम्परादेखख दिाग 
वा मिरो नभएको जग्गाको जग्गावालाले भोगेको आधारमा दिाग गराउन आएकोमा आवश्यक 
जााँचबिु गरी िोहकएको अमधकारीले पााँच रूपैयााँ जररवाना गरी सो जग्गा दिाग गनग सक्नेछ । 


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

 (६क) उपदफा (६) बमोखजम दोस्रोपटक ददइएको म्यादमभर पमन उपखस्थि नहनुे वा 
आफनोुे प्रमिमनमध पमन नपठाउने जग्गावालाको जग्गा मौजदुा शे्रस्िामा भएको हववरण मभडाई 
वडा समममिका एकजना प्रमिमनमधको रोहवरमा िोहकएको अमधकारीले दिाग गररददन सक्नेछ । 
त्यसरी गररएको दिागमा खचत्त नबझु्ने जग्गा धनीले सो कुरा थाहा पाएको मममिले ६ 
महहनामभर अदालिमा उजरु गनग सक्नेछ । 

 (७) कुनै जग्गा नाप जााँच हाँुुदा दईु वा दईुभन्दा बढी व्यखिहरूको बीच िेरो मेरो 
सम्बन्धी प्रश्न उठेमा िोहकएको अमधकारीले सो कुराको दवैु पक्षको प्रमाण जााँची जनु पक्षको 
प्रमाण बमलयो देखखन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालिबाट अखन्िम मनणगय भई नआएसम्मका 
लामग अस्थायी दिाग गने मनणगय गरी सम्बखन्धि पक्षलाई त्यस्को मनस्सा ददनेछ । खचत्त नबझु्ने 
पक्षले त्यस्िो मनणगय उपर पैमिस ददनमभर अदालिमा उजूर नगरेमा उि मनणगय अखन्िम 
हनुेछ र सोही अनसुार सम्बखन्धि व्यखिको नाममा दिाग हनुेछ । उजूर परेकोमा अदालिबाट 
भएको अखन्िम मनणगय भई आए बमोखजम दिाग गररनेछ । 

(८) =............................. 

                                                           
 


  सातौं संशोधनद्वारा  थप । 


  छैटौ संशोधनद्वारा प्रधतवन्धात्मक वाकयांश धिककएको । 


  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  आठौं संशोधनद्वारा धिककएको । 
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 (९) यस ऐन बमोखजम पहहला नाप जााँच भई दिाग शे्रस्िा ियार भई सकेको 
ठाउाँमा पनुः नाप जााँच हुाँदा मौजदुा दिाग शे्रस्िा बमोखजमका जग्गामा दईु वा दईु बढी 
व्यखिहरूको बीच िेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा िोहकएको अमधकारीले मौजदुा दिाग शे्रस्िा 
मभडाई जग्गा दिाग गनुग पनेछ । 

 

६क. .................................... 
 

६ख. छुट जग्गा दिाग सम्बन्धी : (१) प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन नाप 
जााँच हुाँदा कुनै जग्गा नाप जााँच हनु छुट भएको वा नाप जााँच भए पमन दिाग हनु छुट भएमा 
सम्बखन्धि व्यखिले त्यस्िो जग्गा नाप जााँच गनगको लामग आवश्यक कागजाि सहहि 
िोहकएको अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम मनवेदन पनग आएमा िोहकएको अमधकारीले सो मनवेदन 
िोहकएको समममि समक्ष पेश गरी सो समममिको मसफाररस बमोखजम गनुग पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम कुनै मनवेदन नपरेमा सो क्षेरको जग्गाधनी दिाग प्रमाण 
पूजाग हविरण भएको मममिले साठी ददनपमछ त्यस्िो जग्गा सरकारी वा सावगजमनक जग्गाको 
रुपमा दिाग गरी शे्रस्िा कायम गररनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोखजम कुनै क्षेरमा जग्गा नाप जााँचको काम शरुु भएपमछ 
मालपोि कायागलयले छुट जग्गा दिाग सम्बन्धमा भएको मममसल आवश्यक कारबाहीको लामग 
सम्बखन्धि नापी गोश्वारामा पठाउन ुपनेछ । 

 

६ग. अमिक्रमण गरी भोग गरेको जग्गा दिाग गने : सामबकमा सरकारी, सावगजमनक वा सामदुाहयक 
जग्गा  जमनई नाप जााँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी अमिक्रमण 
गरी भोग गरेको भए पमन नाप जााँच गदाग त्यस्िो जग्गा सरकारी वा सावगजमनक जग्गाको 
रुपमा दिाग गनुग पनेछ । 

                                                           

  छैठौ संशोधनद्वार थप । 


  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  आठौं संशोधनद्वारा धिककएको । 

  आठौं संशोधनद्वारा थप । 

 

          केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधधत । 
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६घ. दिाग शे्रस्िा ममलाउन सक्न े: (१) यस ऐनको अन्य दफाहरुमा जनुसकैु कुरा लेखखएको 
भए िापमन सामबकको बाटो वा कुलो पररविगन भएमा वा सम्बखन्धि व्यखिले आफनोुे जग्गा 
छोडी बाटो वा कुलो हवस्िार गरेको कारणले सामबक बाटो वा कुलो प्रयोगमा नआउने 
अवस्था परी सामबकको दिाग शे्रस्िामा फरक परी सो सच्याउन िोहकएको अमधकारी समक्ष 
मनवेदन गरेमा सम्बखन्धि नापी गोश्वाराले उि मनवेदन िोहकएको समममिमा पेश गरी सो 
समममिको मसफाररस बमोखजम मनवेदकको जग्गासंग जोमडएको बाटो वा कुलो सम्बखन्धि 
व्यखिको नाममा दिाग गरी शे्रस्िा ममलाउनेछ । 

(२) यस ऐन बमोखजम दिाग शे्रस्िा ियार गदाग कुनै जग्गावालाको नाम, थर, विन, 

उमेर, िीनपसु्िे, जग्गाको हकत्ता नम्बर, क्षेरफल वा हकमसम फरक पनग गएमा सम्बखन्धि 
अमधकारीले आवश्यक जााँचबिु गरी दिाग शे्रस्िामा ममलाउनेछ । 

७. जग्गा घटबढ भएमा : (१) ............. जग्गा नाप जााँच हुाँदा साहवकको क्षेरफल भन्दा 
घटी वा बढी हनु आएमा सोही बमोखजमको जग्गाको क्षेरफल सम्बखन्धि जग्गाधनीको 
नाउाँमा कायम गररनेछ । 

 (२) सरकारी, सावगजमनक वा सामदुाहयक जग्गासंग कुनै व्यखिको जग्गा 
जोमडएकोमा त्यस्िो जग्गा छुट्याउन सामबकमा कुनै दिाग शे्रस्िा वा अमभलेख भए सोही 
आधारमा र त्यस्िो दिाग शे्रस्िा वा अमभलेख नभएमा सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाको सम्बखन्धि वडाको वडा अध्यक्ष र नखजकको साँमधयारहरूमध्ये कखम्िमा 
दइुजना राखी मनजहरुले मसफाररस गरेको मसमानालाई आधार मानी क्षेरफल कायम गरी 
जग्गा नाप जााँच गररनेछ । यसरी क्षेरफल कायम गदाग सरकारी वा सावगजमनक जग्गासंग 
जोमडएको व्यखिको जग्गा घटीबढीमा िोहकएको समममिमा पेश गरी सो समममिले मसफाररस 
गरे बमोखजम क्षेरफल कायम गरी जग्गा नाप जााँच गररनेछ । 

(३) .................... 

                                                           
            आठौं संशोधनद्वारा थप । 

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत । 

  आठौं संशोधनद्वारा धिककएको । 

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 
          केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधधत । 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोधधत । 
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(४) नाप जााँचबाट कायम भएको क्षेरफल बमोखजमको दिाग शे्रस्िा मालपोि 
कायागलयमा दाखखल भएपमछ सम्बखन्धि जग्गाधनीले सोही दिाग शे्रस्िा बमोखजम मालपोि वा 
मिरो बिुाउन ुपनेछ । 

८.  दिाग पूजाग पाउन े:  (१) नाप जााँचको काम र दिाग शे्रस्िा ियार गने काम समाप्त 
भएपमछ िोहकएको अमधकारीले दिाग शे्रस्िा बमोखजमको जग्गामा स्वाममत्व रहेको प्रमाणको 
मनममत्त जग्गाधनी दिाग प्रमाण पूजाग ियार गरी सम्बखन्धि जग्गावाला वा मनजको प्रमिमनमधलाई 
ददन ु पनेछ । 

 (१क) कुनै घरको जममन िल्ला मामथल्लो िल्ला वा एकै िल्लामा पथृक पथृक 
स्वाममत्व भएमा त्यस्िो पथृक पथृक स्वाममत्वमा रहेका िल्लाहरूको पथृक पथृक जग्गाधनी 
दिाग प्रमाण पूजाग ियार गरी सम्बखन्धि जग्गावाला वा मनजको प्रमिमनमधलाई ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमको जग्गाधनी दिाग प्रमाण पूजाग नपाएमा सोही क्षेरको 
जग्गा धनी दिाग प्रमाण पूजागको हविरण प्रारम्भ भएको मममिले वा जग्गाधनी दिाग प्रमाण पजुाग 
पाएपमछ त्यसमा खचत्त नबझु्ने व्यखिले जग्गाधनी दिाग प्रमाण पूजाग पाएको मममिले साठी 
ददनमभर िोहकएको अमधकारी समक्ष कारण सहहि उजूर गनग सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम पनग आएको उजरुीमा आवश्यक छानवीन गरी िोहकएको 
अमधकारीले दफा ६ को उपदफा (५), (५क), (५ख)  (५ग), (५घ)  र (६) बमोखजम 
ियार भएको दिाग शे्रस्िा हेरी मभडाई जग्गाधनी दिाग प्रमाण पूजाग ददन ुपने भए जग्गाधनी दिाग 
प्रमाण पूजाग ददन ु वा सच्याउन ु पने भए सच्याई अके जग्गाधनी दिाग प्रमाण पूजाग ददन ु   
पनेछ । 

िर यस उपदफा बमोखजम उजूरी छानवीन गदाग दफा ६ को उपदफा (७) बमोखजम 
हकभोग वा िेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेको कारणबाट जग्गाधनी दिाग प्रमाण पूजाग ददन वा 
सच्याउन नममल्ने भएमा अदालिबाट सो कुराको मनणगय भई आएका बखि जग्गाधनी दिाग 

                                                           

  तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 

  सातौ संशोधनद्वारा थप । 


  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  छैठौ संशोधनद्वारा थप । 

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  चौथो संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  सातौ संशोधनद्वारा थप. 
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प्रमाण पूजाग ददन वा सच्याउन ममल्ने व्यहोरा प्रष्ट रूपमा खलुाई िोहकएको अमधकारीले िरुून्ि 
उजरुवालालाई मनस्सा ददन ुपनेछ । 

 (४) सरकारी, सावगजमनक वा सामदुाहयक जग्गाको दिाग िोहकए बमोखजम हनुेछ । 

 

८क. हववरण प्राप्त भएपमछ दिाग शे्रस्िा खारेज हनु े: सम्बखन्धि नापी गोश्वारा वा नापी कायागलयले 
जग्गाधनी दिाग प्रमाणपूजाग हविरण भएको मममिले एक शय बीस ददनमभर नाप जााँच सम्बन्धी 
हववरण सम्बखन्धि मालपोि कायागलयमा बिुाउन ु पनेछ र त्यस्िो हववरण प्राप्त भएपमछ 
सामबकको नाप जााँच सम्बन्धी दिाग शे्रस्िा स्विः खारेज हनुेछ । 

 

९. जग्गा नाप जााँच खचग असूल गने : नेपाल सरकारको असूल िहमसल सम्बन्धी प्रयोजनको 
लामग हनुे जग्गा नाप जााँचको काममा भएको खचग जनिाबाट असूल उपर गररनेछैन । िर 
कुनै व्यखिको आफ्नै प्रयोजनको मनममत्त गराइएको जग्गाको नाप जााँचको काममा भएको 
खचगमा पूरा खचग सम्बखन्धि व्यखिबाट असूल उपर गनग सहकनेछ । 

 

९क. क्षमिपूमिग ददइन े: कुनै जग्गामा मनयन्रण हवन्द ुस्थान खडा गररएमा सो जग्गाको जग्गावाला 
र मोहीलाई िोहकए बमोखजम क्षमिपूमिग ददइनेछ । 

 

९ख. जग्गावाला र मोहीको सामान्य खजम्मेवारी : (१) मनयन्रण हवन्द ु स्थान खडा गररएको 
जग्गामा मोही भए मोहीले र मोही नभए जग्गावालाले सो मनयन्रण हवन्द ुस्थानको रक्षा गनग 
सबै मनामसव माहफकको काम गनुगपछग । 

(२) दैवी परेकोमा बाहेक मनयन्रण हवन्द ु स्थानलाई कुनै हकमसमले हानी नोक्सानी 
भएमा वा सारेमा वा भत्काएमा वा हवगारेमा अन्यथा प्रमाखणि नभएसम्म उपदफा (१) 
बमोखजम खजम्मेवारी भएको व्यखिले सो मनयन्रण हवन्द ुस्थानलाई हानी गरेको वा सारेको वा 
भत्काएको वा हवगारेको मामननेछ । 

 

                                                           

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत ।  
          केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधधत । 

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  प्रथम संशोधनद्वारा संशोधधत । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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१०. जग्गाको हकमसम वगीकरण गने :  नाप जााँच गदाग िोहकएको आधारमा जग्गाको हकमसम 
वगीकरण गररनेछ । 

 

१०क.खजममदारी पटवारीको काम मालपोि कायागलयले गने : यस ऐन बमोखजम खजममदारी पटवारीले 
गने काम सो पद खारेज भएपमछ मालपोि कायागलयले गनेछ । 

 

११. नक्सा र शे्रस्िा राख्न े : (१) जग्गा नाप जााँच गदाग जग्गाको नक्सा नापी हवभागका 
महामनदेशकले िोकेको ढााँचामा ियार गररनेछ । 

(२) जग्गा नाप जााँच गदाग जग्गाको शे्रस्िा िोहकए बमोखजम ियार गरी अद्यावमधक 
गररनेछ । ............................. 

 

११क. ........................................ 
 

११ख. नपेाल सरकारले समममि गठन गनग सक्न े : नापी अमधकृि वा िोहकएको अमधकारीबाट यो 
ऐन वा यस ऐन अन्िगगि बनेको मनयमको बखखगलाप कुनै काम कारवाई भएको देखखएमा वा 
वन सीमाना, सरकारी जग्गा, सावगजमनक जग्गा, सामदुाहयक जग्गा वा गठुी अमधनस्थ जग्गा 
ममची दिाग गरे गराएको देखखएमा सो सधुार गराउन वा नाप नक्सागरी दिाग गने सम्बन्धमा 
कुनै क्षेरमा सामान्य समस्या उठेको देखखएमा सो सलु्िाउन नेपाल सरकारले समममि गठन 
गनग सक्नेछ । यसरी गठन भएको समममिको काम, किगव्य र अमधकार सो सामममि गठन 
हुाँदाका बखि िोहकनेछ ।  

 

                                                           

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 

 

            तेस्रौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 

          सातौं संशोधनद्वारा प्रधतबन्धात्मक वाकयांश धिककएको । 


  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत । 

 


  आठौं संशोधनद्वारा धिककएको । 

 

 

 

    केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप । 
  छैठौं संशोधनद्वारा थप । 
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११ग. चक्लाबन्दी वा एहककृि हवकास गनग नाप जााँच गनग सक्न े : नेपाल सरकारले कुनै मनजी, 
सरकारी,सावगजमनक वा सामदुाहयक जग्गाको चक्लाबन्दी वा एहककृि हवकास गनगको लामग 
नाप जााँच गराउन   सक्नेछ । 

 

११घ. स्वीकृमि मलई हवाई सवेक्षण, नक्सा प्रकाशन आदद गनग सक्नःे यस ऐनको अन्य दफामा 
जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन िोहकएको अमधकारी अरु कसैले हवाई सवेक्षण गनग, 
नेपाल सरकारले स्थापना गरेको मनयन्रण मबन्दहुरु प्रयोग गनग, नेपाल सरकारले ियार गरेको 
नक्सा प्रकाशन गनग  वा हवदेशमा प्रकाखशि नक्सा नेपाल =............. मभर मबक्री गनग 
चाहेमा िोहकएका शिगहरु पालना गने गरी सो कायग गनग सक्नेछ । 

िर हवदेशमा प्रकाखशि नक्सा नेपाल सरकारले ियार गरेको नक्सासंग 
बाखिएको रहेछ भने त्यस्िो नक्सा नेपाल  ............. मभर मबक्री गनग पाइने छैन । 

 

११ङ. नाप नक्सा गने अनमुमिपर ददन सक्न े : (१) नपेाल सरकाररले कुनै व्यखि वा संस्थालाइ 
यस ऐन बमोखजम गररएको नाप जााँचको अधीनमा रही िोहकए बमोखजमको नाप नक्साको 
काम गनग अनमुमिपर ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम अनमुमिपर ददंदा लाग्ने दस्िरु, अनमुमिपर प्राप्त व्यखि 
वा संस्थाले पालन गनुग पने शिग िथा ित्सम्बन्धी अन्य कुराहरु िोहकए बमोखजम हनुेछ । 

 

१२. दण्ड सजाय : (१) जग्गा नाप जााँच वा मनयन्रण हवन्द ुस्थान खडा गदाग कसैले रोक छेक 
खचन्ह मबगारी जनिालाई भडकाई वा हलु हजु्जि गरी वा अरू कुनै हकमसमले नाप जााँच वा 
मनयन्रण हवन्द ु स्थान खडा गने काममा वाधा गर गराएमा त्यस्िो बाधा गने गराउने 
व्यखिलाई िोहकएको अमधकारीले पहहलो पटक पचास रूपैयााँसम्म, दोस्रो पटक पचासदेखख 
एकसय रूपैयााँ र िेस्रो पटक एकसय देखख पाचसय रूपैया जररवाना वा छ महीना कैद वा 
दवैु सजाय गनग सक्नेछ । 

                                                           
            आठौं संशोधनद्वारा थप । 
         केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधधत । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केह नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 


          दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(२) दफा ८ बमोखजम नाप जााँच भएको जग्गामा कुनै हकमसमको घटबढ भयो भनी 
िठुो उजूर गरेको ठहररएमा त्यस्िो िटुो उजूर गने व्यखिलाई बढीमा ने. रू  १००।– 

सम्म िोहकएको अमधकारीले जररवाना गनग सक्नेछ । 

(३) दफा ३क. अनसुार म्यादमभर शे्रस्िा ियार गरी नबिुाउने खजममदारलाई पााँच 
सय रूपैयााँसम्म, पटवारीलाई िीनसय रूपैयााँसम्म र उपखस्थि नहनुे वा आफनो प्रमिमनमध 
नपठाउने खजममदार पटवारी प्रत्येकलाई प्रमिददनको अनपुखस्थमिको लामग पााँच रूपैयााँसम्म 
मालपोि कायागलयको प्रमखुले  जररवाना गनग सक्नेछ । 

(४) कसैले नापी हवभागको स्वीकृमि वेगर मनयन्रण हवन्द ु स्थानलाई सारेमा वा 
भत्काएका वा हवगारेमा वा अन्य कुनै हकमसमले हानी नोक्सानी गरेमा मनजलाई िोहकएको 
अमधकारीले नोक्सानी भएको रकम र मनयन्रण हवन्द ु स्थान पनुः खडा गदाग वा ममलाउाँदा 
लाग्ने सम्पूणग खचग असलु उपर गरी एक हजार रूपैयााँसम्म जररवाना गनग सक्नेछ । यस 
सम्बन्धमा िटु्टा उजूर गने व्यखिलाई िोहक्रएको अमधकारीले त्यस्िो िठु्ठा उजूरीबाट हनु 
गएको खचगको रकम मनजबाट असूल उपर गरी पााँचसय रूपैयााँसम्म जररवाना गनग सक्नेछ । 

(५) कसैले दफा ११घ बमोखजम स्वीकृमि नमलई कुनै काम कारवाई गरेमा 
िोहकएको अमधकारीले मनजलाई बीस हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गनग सक्नेछ र त्यसरी 
स्वीकृमि नमलई गररएको कामसंग सम्बखन्धि सम्पूणग नाप नक्सा लगायिका अन्य सामग्रीहरु 
जफि हनुेछ । 

(६) कसैले यस ऐन हवपरीिको अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा िोहकएको 
अमधकारीले मनजलाई दश हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गनग सक्नेछ । 

 
१३. पनुरावेदन : दफा १२ अन्िगगि िोहकएको अमधकारी वा मालपोि कायागलयको प्रमखुले 

गरेको मनणगय उपर खचत्त नबझु्ने व्यखिले सो भए गरेको मममिले पैमिस ददन मभर सम्बखन्धि 
उच्च अदालिमा पनुरावेदन गनग सक्नेछ । 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  आठौं संशोधनद्वारा थप । 

 


  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 

 


  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 

 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधधत । 
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१४. मनयम बनाउन े अमधकार : यो ऐनको उदे्दश्य कायागखन्वि गनग नेपाल सरकारले मनयमहरू 
बनाउन सक्नेछ । 

 

१५. अखघको काम कारवाहीको मान्यिा : यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अखघ यो ऐन वा यो ऐन 
अन्िगगि बनेको मनयमहरू बमोखजम गनुगपने काम यस ऐन अन्िगगि भए गरेको मामननेछ । 

 

१६. खारेजी : यो ऐनको प्रयोजनको लामग मलुकुी ऐन जग्गा जमीन गोश्वाराको ७,८,९ र १० 
िथा जग्गा नाप जााँच    सम्बन्धी नेपाल कानून खारेज भएको सखम्िनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

द्रष्टब्य :– १. जग्गा (नाप जााँच) (छैठौं संशोधन) ऐन, २०४६ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :– 

  (क) “नापी वा जााँच” को सट्टा “नाप जााँच” । 

  (ख) “दिाग पूजाग” को सट्टा “जग्गा धनी दिाग प्रमाण पूजाग” । 

 २. जग्गा (नाप जााँच) (सािौं संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु ुः– 

  (क) “पञ्चायि” को सट्टा “गाउाँ हवकास समममि वा नगरपामलका” । 

(ख) “पञ्चायि वा पञ्चायि वडाको” को सट्टा “गाउाँ हवकास समममि वा नगरपामलका क्षेर वा वडाको”। 

  (ग) “नगर पञ्चायि” को सट्टा “नगरपामलका” । 

  (घ) “गाउाँ वा नगर पञ्चायि” को सट्टा “गाउाँ हवकास समममि वा नगरपामलका” । 

  (ङ) “मरकोण मममिय स्थान (हटं«गोनोमेहट्रकल साु् ेटेश)” को सट्टा “मनयन्रण मबन्द ुस्थान” । 

३. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर गररएका शब्दहरूः–  

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


