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झोरा के्षत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

          २०२८।६।६ 

संशोधन गने ऐन                                             प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून 

संशोधन गने ऐन, २०६६         २०६६।१०।७ 

 

२०२८ सालको ऐन नं. १३ 

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

झोरा क्षते्रको जग्गा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावना : शान्न्ि र व्यवस्था कायम राख्न िथा सवनसाधारण जनिाको आमथनक हहिको लामग मोर, 

सनुसरी र झापा न्जल्लाहरुको जंगल फडानी भएको झोरा क्षेत्रको जग्गाको समयोन्िि व्यवस्था गनन 
वान्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज महेन्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय पन्िायिको सल्लाह र 
सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

 

१. संन्क्षप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भ :  (१) यस ऐनको नाम “झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, 

२०२८” रहेकोछ । 

(२) यो ऐन मोरङ्ग, सनुसरी र झापा न्जल्लाको झोरा क्षेत्रहरुमा लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकान्शि गरी िोहकददएको 
मममि देन्ि िोहकददएको झोरा क्षेत्रमा प्रारम्भ हनुेछ । 

 

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

                                                           

    यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदखेि लागू भएको । 

  गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 

    ऐन लागू भएको खिखत र स्थानः– 

(१) िोरङ्ग सुनसरी र िापा खजल्लाहरुका िोरा क्षेरहरुिा खिखत २०२८।८।१ दखेि ऐन प्रारम्भ हुनेगरी तोककएको 

(नेपाल राजपर– २०२८।७।२९) । 

(२) सुनसरी खजल्लाको उखल्लखित क्षेरिा खिखत २०३४।१०।५ दखेि ऐन प्रारम्भ हुने गरी तोककएको (नेपाल 

 राजपर– २०३४।१०।५) । 
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(क) “झोरा क्षेत्र” भन्नाले कानूनी रुपबाट अमधकार पाई जंगल फडानी गरी 
बसोवास आवाद गरेको क्षेत्रलाई सम्झनपुछन । 

(ि) “जग्गावाला” भन्नाले प्रिमलि नेपाल कानून बमोन्जम आफनो नाममा जग्गा 
दिान भएको वा त्यस्िो दिान गने अमधकार भएको व्यन्ि सम्झनपुछन । 

(ग) “रैिी” भन्नाले झोरा क्षेत्रको जग्गा आवाद गरी आफनो वा आफनो पररवारको 
श्रमले िेिी गरी कमाई सोही ठाउँमा बसोवास गरी आएको व्यन्िलाई 
सम्झनपुछन । 

(घ) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोन्जम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा 
िोहकएको वा िोहकए बमोन्जम सम्झनपुछन । 

 

३. जग्गावालाको हक समाप्त हनु े : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गामा 
जग्गावालाको आफैं  िेिी गरी आएको नभै रैिीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्िो 
जग्गावालाको सबै हकमसमको हक र अमधकार समाप्त हनुेछ । 

(२) यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बििसम्म 
जनुसकैु व्यन्िले जनुसकैु हकमसमले झोरा क्षेत्रको जग्गा पाउने भईसकेको भए पमन सो 
व्यन्िले यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ सो बमोन्जम झोरा क्षेत्रमा जग्गा पाउने वा मनजको नाउँमा 
दिान हनुेछैन । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम जग्गामा हक समाप्त हनुे जग्गावालालाई सो जग्गाको 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सो जग्गामा लागेको मालपोिको रकमको पाँि दोब्बरमा नबढाई 
िोहकए बमोन्जमको क्षमिपूमिन ददनेछ । 

िर प्रिमलि नपेाल कानून बमोन्जम दिान भई नसकेको कुनै जग्गाको क्षमिपूमिन 
ददइनेछैन । 

(४) जग्गावालाले उपदफा (३) बमोन्जम पाउने क्षमिपूमिनको रकम िोहकएको 
कायानलय वा संस्थाबाट िोहकए बमोन्जम पाउनेछ । 

 

४. जग्गाको मबक्री हविरण : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गा सोही क्षेत्रमा 
बसोबास गरी घटीमा एक वषनदेन्ि िेिी गरी कमाई आएको रैमिलाई मनजको पररवार 
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संख्याको हविार गरी बढीमा िार मबगाहा सम्मको दरले िोहकएको अमधकारीले िोहकएको 
मोलमा िोहकए बमोन्जम मबक्री हविरण गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम मबक्री हविरण गरी बाँकी रहन आएको जग्गा िोहकएको 
अमधकारीले िोहकए बमोन्जमका व्यन्िहरुलाई िोहकएको मोलमा िोहकए बमोन्जम मबक्री 
हविरण गनेछ । 

 

५. जग्गा दिान गने : (१) दफा ४ बमोन्जम मबक्री हविरण भएको जग्गा िोहकएको अमधकारीले 
मबक्री हविरणमा पाउने व्यन्िको नाममा िोहकए बमोन्जम दिान हकिाबमा दिान गरी त्यसको 
प्रमान्णक प्रमिमलहप सम्बन्न्धि माल अड्डामा वा माल अड्डा नभएको न्जल्लामा भमूम प्रशासन 
कायानलयमा पठाउनपुछन । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम दिान हकिाबको प्रमान्णक प्रमिमलहप प्राप्त भएपमछ 
सम्बन्न्धि माल अड्डा वा भमूम प्रशासन कायानलयले सो जग्गा पाउने व्यन्िको नाउँमा 
जग्गावालाको हैमसयिले दिान गनुनपछन । 

 

६. जग्गा प्राप्त गनेले पालन गनुनपने शिनहरु : दफा ४ बमोन्जम जग्गा प्राप्त गने व्यन्िले 
देहायको शिनहरु पालन गनुनपछन :– 

(क) सो जग्गाको िोहकएको मोल िोहकए बमोन्जम एकैमषु्ट वा हकस्िावन्दीमा 
िोहकएको समयमा िोहकएको कायानलयमा नगदीमा बझुाउन ुपछन । 

िर कसैले बझुाउन ु पने परैु रकम वा हकस्िाबन्दीमा मिनुनपने रकम 
एक वा सो भन्दा बढी हकस्िाबन्दी रकम िोहकएको समय अगावै बझुाउन 
यस दफाले बाधा पयुानएको मामननेछैन । 

(ि) सो जग्गाको बझुाउन ु पने पूरा रकम भिुान नभएसम्म दफा ४ बमोन्जम 
प्राप्त गरेको जग्गा बेिमबिन, दान दािव्य आदद कुनै हकमसमले हक छाडी 
ददन र कृहष हवकास बैंक वा हकसानलाई ऋण ददन ेकानूनद्वारा स्थाहपि संस्था 
वा िोहकएको प्रशासनलाई बाहेक अरु व्यन्िलाई मधिोबन्धक राख्न हुँदैन । 

(ग) सो जग्गामा प्रिमलि नेपाल कानून बमोन्जम लाग्न ेमालपोि सो जग्गा दिान 
गरेको सालदेन्ि नै मिनुनपछन । 
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७. हवशषे अदालिको कायनहवमध अपनाउन र अमधकार प्रयोग गनन पाउन े : यस ऐन अन्िगनिका 
काम कारवाई गदान उठेको मदु्दा माममलाको सम्बन्धमा िोहकएको अमधकारीले हवशेष अदालि 
ऐन, २०५९ को कायनहवमध अपनाउने र अमधकार प्रयोग गनेछ । 

 

८. दण्ड सजाय : (१) कसैले झठु्ठा व्यहोरा देिाई जग्गा प्राप्त गरेमा वा दफा ६ को कुनै कुरा 
उल्लघंन गरेमा िोहकएको अमधकारीले मनजले प्राप्त गरेको जग्गा र सो जग्गा प्राप्त गदान 
बझुाएको रकम जफि गनन सक्नेछ । 

(२) यस ऐन अन्िगनि काम कारवाई गदान कसैले बाधा हवरोध गरेमा िोहकएको 
अमधकारीले मनजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा एक वषन सम्म कैद वा दवैु सजाय 
गनन सक्नेछ । 

 

९. उजूर वा पनुरावेदन नलाग्ने : यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोन्जम िोहकएको 
अमधकारीले गरेको कुनै काम कारवाई वा मनणनय उपर कुनै अदालिमा नालेस, उजूर वा 
पनुरावेदन लाग्ने छैन । 

िर िोहकएको अमधकारीको त्यस्िो मनणनय उपर उजूर परेमा नेपाल सरकारले दोहयानई 
हेनन सक्नेछ । 

 

१०. मनयम बनाउन ेअमधकार : यो ऐनको उदे्दश्य कायानन्न्वि गनन नेपाल सरकारले मनयम बनाउन 
सक्नेछ । 

 

११. बिाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा लेन्िएकोमा सोही बमोन्जम र अरुमा 
प्रिमलि नेपाल कानून बमोन्जम हनुेछ । 

 

 

 

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

रष्टब्य :– १. हवशेष अदालि ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :– 

  “हवशेष अदालि ऐन, २०३१” को सट्टा “हवशेष अदालि ऐन, २०५९” । 

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

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


