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नगर विकास ऐन, २०४५ 

 

लालमोहर र प्रकाशन मममि  

२०४५।८।१ 

संशोधन गने ऐन        

१. नगर विकास (पवहलो संशोधन) ऐन, २०४७  २०४७।१०।२७ 

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

३. नगर विकास (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९  २०४९।७।१३ 

४. नगर विकास (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०५४  २०५४।९।१६ 

            प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि  

५. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४  २०६४।५।९  

६. गणिन्र सदुृढीकरण  िथा केही नेपाल काननु  

संशोधन गने ऐन, २०६६    २०६६।१०।७  

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

८. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५  २०७५।११।१९ 

 

२०४५ सालको ऐन नं. २२ 

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

नगर विकास सम्बन्धी व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िािनााः बढ्दो जनसंख्या िथा शहरीकरणको पररप्रके्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको पनुाः 
मनमानण, विस्िार र विकासको साथै नयााँ नगरहरूको मनमानण गरी नगरबासीहरूलाई 
आिश्यक सेिा र सवुिधाहरू प¥ुयाउन िथा सिनसाधारण जनिाको स्िास््य, सवुिधा एिं 
आमथनक वहि कायम राख्न ेसम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज िीरेन्र िीर विक्रम शाहदेिबाट राविय पञ्चायिको 
सल्लाह र सम्ममिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । 

 

                                              

    यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेखि लागू भएको ।  

   गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको । 
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१. संखिप्त नाम र प्रारम्भाः  

१.१ यस ऐनको नाम “नगर विकास ऐन, २०४५” रहेको छ । 

१.२ यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनेुछ । 

 

२. पररभाषााः   

२.१ विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

२.१.१ “नगर योजना” भन्नाले दफा ३ बमोखजमको 
मन्रालयबाट स्िीकृि नगर योजना सम्िन ुपछन । 

२.१.२ “समममि” भन्नाले दफा ४ बमोखजमको नगर विकास 
समममि सम्िन ुपछन । 

२.१.२क “
स्थानीय िह” भन्नाले प्रचमलि काननुबमोखजम गठन 
भएको गाउाँपामलका िा नगरपामलका सम्िन ु पछन र 
सो शब्दले महानगरपामलका र उपमहानगरपामलका 
समेिलाई जनाउाँछ । 

२.१.२ि “स्थानीय योजना” भन्नाले स्थानीय िहले आफ्नो 
िेरमभरको भौमिक विकासको लामग ित्सम्बन्धी 
कायनक्रम मनधानरण गरी ियार गरेको योजना सम्िन ु
पछन । 

 २.१.२ग “संस्था” भन्नाले बसोबास, िस्िी विकास, बजार विकास 
जस्िा भौमिक विकास सम्बन्धी कायनक्रम संचालन गने 
उद्देश्यले प्रचमलि काननुबमोखजम स्थापना भएको संस्था 
सम्िन ुपछन । 

२.१.२घ “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सहरी विकास 
मन्रालय सम्िन ुपछन । 

२.१.३ “जग्गा” भन्नाले जनुसकैु जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले 
रहेका घर, बनोट, िाल, पोिरी, रुि आदद र सो घर, 
बनोट, िाल, पोिरी, रुि आददसाँग स्थायी रूपले 
जोमिएको कुराहरूलाई समेि जनाउाँछ । 

                                              

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप ।  
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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२.१.४ “िोवकएको” िा “िोवकएबमोखजम” भन्नाले यो ऐन 
अन्िगनि बनेको मनयममा िोवकएको िा िोवकएबमोखजम 
सम्िन ुपछन । 

 

३. नगर योजना िजुनमा र स्िीकृमिाः  

३.१ देहायको कुनै िा सबै उद्देश्य पूरा गनन समममिले नगर योजना िजुनमा 
गनन सक्नेछाः–  

३.१.१  नेपाल ............. को कुनै भागमा एकीकृि रूपमा 
नगरको भौमिक विकास गने, 

३.१.२ भइरहेको नगरको पनुाः मनमानण, विस्िार र विकास गने िथा 
नयााँ नगरको मनमानण गने, 

३.१.३  नगर विकासको लामग भ–ूउपयोग िेर मनधानरण गने, 

त्यस्िो िेरमा गनन पाइने भौमिक विकासको मापदण्ि िोक्ने 
िथा त्यस्िो िेरको जनघनत्िको आधारमा सिक, 

यािायाि, मबजलुी, ढल मनकास, सरसफाइ, िलु्ला िेर 
लगायिका सेिा िथा सवुिधा उपलब्ध गराउने, 

३.१.४ उपयुनक्त कायनहरूसाँग सम्बद्ध अन्य कायनहरू गने । 

३.२ उपदफा ३.१ बमोखजम समममिले बनाएको नगर योजना नेपाल 
सरकारबाट स्िीकृि हनु ुपनेछ । 

३.३ नेपाल सरकारले स्िीकृि गरेको नगर योजनाको विस्ििृ 
वििरण सवहिको सूचना ................ सिनसाधारणको 
जानकारीको लामग नेपाल राजपरमा प्रकाखशि गनुन पनेछ । 

 

३क.स्थानीय योजनाको िजुनमा र स्िीकृमिाः  

३क.१ नगर योजना स्िीकृि भई नसकेका िेरहरूमा स्थानीय िहले 
सम्बखन्धि जग्गा धनी िा मोहीहरूलाई समािेश गरी स्थानीय 
योजना िजुनमा गनन  सक्नेछ । 

                                              

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

   िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  

   िेस्रो संशोधनद्वारा खिवकएको । 
 
 
 

   िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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३क.२ उपदफा ३क.१ बमोखजम स्थानीय योजनाको िजुनमा 
गररसकेपमछ स्थानीय िहले समममि गठन भएको ठाउाँमा 
समममिको, समममि गठन नभएको ठाउाँमा नगर विकास खजल्ला 
समन्िय समममिको र सो समममि पमन गठन नभएको ठाउाँमा 
नगर विकास केन्रीय समन्िय समममिबाट त्यस्िो योजना 
स्िीकृि गराउन ुपनेछ । 

३क.३ उपदफा ३क.२ बमोखजम स्थानीय योजना स्िीकृि भइसकेपमछ 
स्थानीय िहले त्यस्िो योजनाको विस्ििृ वििरण समेिको 
सूचना सिनसाधारणको जानकारीको लामग नेपाल ............ 
बाट प्रकाखशि हनेु कुनै दईु प्रमिु पर–पमरकामा प्रकाखशि 
गनुन पनेछ । 

 

३ि.स्थानीय योजनाको संचालनाः  
स्थानीय िहले स्थानीय योजनाको सञ्चालन गदान अपनाउन ु पने कायनविमध 
िथा अन्य व्यिस्था दफा ३क. को उपदफा ३क.२ बमोखजम योजना स्िीकृि 
गने समममिले िोवकददए बमोखजम हनेुछ । 

 

४. नगर विकास समममिको गठनाः  

४.१ नेपाल सरकारले नगर योजना कायानन्ियन गनन आिश्यकिा अनसुार 
प्रत्येक स्थानीय िहमा नगर विकास समममि गठन गनन  सक्नेछ । 

४.२  समममिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछना्ः– 

४.२.१  सम्बखन्धि स्थानीय िहको प्रमिु िा अध्यि –अध्यि 

४.२.२ सम्बखन्धि खजल्लाको खजल्ला समन्िय समममिको प्रमिुले 
िोकेको सो समममिको सदस्य   –सदस्य 

४.२.३ प्रमिु खजल्ला अमधकारी िा मनजले िोकेको खजल्ला 
प्रशासन कायानलयको  अमधकृि         –सदस्य 

                                                                                                                                  
 
    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

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

    िेस्रो संशोधनद्वारा थप . 
    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि ।  
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४.२.४ िन, भमूम िथा नापी सम्बन्धी स्थानीय िह िा 
खजल्लाखस्थि कायानलयका  प्रमिमनमधहरु –सदस्य 

४.२.५ नगर कायनपामलका िा गाउाँ कायनपामलकाका सदस्यहरु 
मध्येबाट सम्बखन्धि  नगर कायनपामलका िा गाउाँ 
कायनपामलकाले िोकेको िीन जना सदस्य –सदस्य 

४.२.६ स्थानीय िेरको विकासमा महत्िपूणन योगदान गरी 
आएका सोही िेरका  समाजसेिीहरु मध्येबाट 
सम्बखन्धि स्थानीय िहको कायनपामलकाले मनोनीि 
गरेका एकजना मवहला सवहि दईु जना –सदस्य 

४.२.७ सम्बखन्धि स्थानीय िहको प्रमिु प्रशासकीय अमधकृि
     –सदस्य–सखचि 

४.३ समममिले आिश्यक देिेमा सम्बखन्धि स्थानीय िहको विकासमा 
महत्िपूणन योगदान गने व्यखक्त िा कुनै विशेषज्ञ िा सल्लाहकारलाई 
समममिको बैठकमा  पयनिेिकको रुपमा भाग मलन आमन्रण गनन 
सक्नेछ । 

 

 ५. समममि सङ्गदठि संस्था हनुेाः  

५.१ उपदफा ४.१ बमोखजम गदठि समममि अविखछछन्न उत्तरामधकारिाला एक 
स्िशामसि र सङ्गदठि संस्था हनेुछ । 

५.२ समममिको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनेुछ । 

५.३ समममिले व्यखक्त सरह चल अचल सम्पखत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, 
बेचवििन गनन िा अन्य वकमसमले बन्दोबस्ि गनन सक्नेछ । 

५.४ समममिले व्यखक्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस उजूर गनन र सो उपर 
पमन सोही नामबाट नामलस उजूर लाग्न सक्नेछ । 

 

६. समममिको बैठक सम्बन्धी कायनविधाः  

६.१ समममिको बैठक कखम्िमा दईु महीनामा एक पटक बस्नेछ । 

६.२ समममिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रमिशि सदस्य उपखस्थि भएमा 
समममिको बैठकको लामग गणपूरक संख्या पगुेको मामननेछ । 
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६.३ समममिको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनेुछ र मि बराबर भएमा 
बैठकको अध्यििा गने व्यखक्तले मनणनयात्मक मि ददन सक्नेछ । 

६.४ समममिको बैठकको अध्यििा समममिको अध्यिले गनेछ । समममिको 
अध्यि निोवकएको अिस्थामा िा मनजको अनपुखस्थमिमा समममिका 
सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यििा 
गनेछ । 

६.५ समममिको बैठक अध्यिले िोकेको मममि, समय र स्थानमा सदस्य–
सखचिले बोलाउनेछ । 

६.६ समममिको बैठकले गरेको मनणनय सदस्य–सखचिले अध्यििा गने 
व्यखक्तबाट प्रमाखणि गराई अद्यािमधक गरी राख्न ुपनेछ । 

६.७ समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविमध समममि आफैले मनधानरण 
गनेछ । 

 

७. उपसमममि गठन गनन सक्नेाः  

 ७.१ समममिले आफ्नो काम कारिाही सचुारुरूपले सञ्चालन गननको लामग 
आिश्यकिा अनसुार उपसमममिहरू गठन गनन सक्नेछ । 

७.२ उपदफा ७.१ बमोखजम गदठि उपसमममिको काम, किनव्य र अमधकार 
िथा अन्य कायनविमध समममिले िोवकददए बमोखजम हनेुछ । 

 

८. रोक लगाउन सक्नेाः  

८.१ नगर योजना िजुनमा सम्बन्धी कामको लामग समममिले समय समयमा 
स्पष्टरूपले सािनजमनक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी दईु िषनको अिमध 
ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा िोवकएको अिमधभरको लामग नगर योजना 
िेरमभर पने जनुसकैु प्रकारको अचल सम्पखत्त समममिको पूिन स्िीकृमि 
विना टुक्रयाउन िा कुनै प्रकारले भौमिक पररििनन गनन नपाउने गरी 
रोक लगाउन सक्नेछ । 

८.२ उपदफा ८.१ बमोखजम रोक लगाएको कुराको सूचना समममिले 
रखजिेशन गने सम्बखन्धि कायानलयमा पठाउन ुपनेछ । 

                                              

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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८.३ रखजिेशन गने सम्बखन्धि कायानलयले उपदफा ८.२ बमोखजमको सूचना 
पाएमा त्यस्िो अचल सम्पखत्त टुक्रयाउने गरी रखजिेशन गनन हुाँदैन । 

 

९. मनयममि, मनयन्रण िा मनषधे गनन सक्नेाः  

९.१  समममिले समय समयमा स्पष्ट रूपले सािनजमनक रूपमा सूचना 
प्रकाशन गरी नगर योजना िेरमभर देहायका काम कुराहरू 
आिश्यकिा अनसुार मनयममि, मनयन्रण िा मनषेध गनन सक्नेछ र 
त्यसरी मनयममि, मनयन्रण िा मनषेध गररएका काम कुराहरू समममिको 
पूिन स्िीकृमि विना कसैले गनन गराउन हुाँदैनाः– 

९.१.१ कृवष, प्राकृमिक सम्पदा, िनस्पमि, िन जङ्गल, जीिजन्ि,ु 

परुािाखत्िक, धाममनक, ऐमिहामसक स्थलहरू र आिादी िथा 
पमिन जग्गाहरू एिं अचल सम्पखत्तको उपभोग र प्रयोग गनन, 

९.१.२ कुनै प्रकारको भिन, कायानलय िा अन्य कुराहरूको नयााँ 
मनमानण गनन िा मनमानण भैसकेका त्यस्िा कुराहरूको विस्िार 
गनन, 

९.१.३ कुनै प्रकारको बस्िी, बसोबास िा आिास बनाउन िा 
बसाउन र मनोरञ्जन, बजार, हाट, उद्योग आदद स्थलहरू 
बसाल्न िा बनाउन, 

९.१.४ प्राकृमिक सौन्दयन पयनटनस्थल र जनसाधारणको स्िास््यमा 
प्रमिकूल असर पने िा कुनै प्रकारले िािािरण दवुषि हनेु 
काम गनन, 

९.१.५ बाटो घाटो, पलु र त्यसमा प्रयोग हनेु यािायािको साधन, 

ििृरोपण, पानी, बत्ती, आदद प्रयोग गनन । 

९.२ उपदफा ९.१ को प्रयोजनकोलामग समममिले स्िीकृमि दददा आंखशक िा 
पूणन रूपले स्िीकृमि ददन िा नददन िा स्िीकृमि ददंदा आिश्यक 
मनदेशन िा शिन िा मापदण्ि समेि िोवकददन सक्नेछ । 

९.३ नगर योजना िेरमभरको कुनै अचल सम्पखत्तको ि्यांक मलन िा सभे 
गननको लामग कुनै घर िा जग्गामा प्रिेश गनन िा सम्बखन्धि व्यखक्तलाई 
बझु्न समममि िा समममिले िटाएको व्यखक्तलाई पूणन अमधकार हनेुछ । 

 

                                              

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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१०. रोक्न ेिा भत्काउनेाः  

१०.१ दफा ९ अन्िगनि समममिले मनयममि, मनयन्रण िा मनषेध गरेका काम 
कुराहरू कसैले समममिको पूिन स्िीकृमि विना गरेमा िा समममिले 
स्िीकृमि ददंदा कुनै शिन िा मापदण्ि िोवकददएको भए त्यस्िो शिन 
िा मापदण्ि विपरीि हनेु गरी गरेमा समममिले त्यस्िो काम ित्काल 
रोक्ने आदेश ददन सक्नेछ र त्यस्िो कामको मसलमसलामा कुनै 
मनमानण गरेको रहेछ भने समममिले पैंिीस ददनको म्याद ददई 
सम्बखन्धि व्यखक्तलाई त्यसरी समममिको स्िीकृमि विना िा शिन िा 
मापदण्ि विपरीि मनमानण गरेको जमि भाग भत्काउन िा हटाउन 
आदेश ददन सक्नेछ । 

१०.२ उपदफा १०.१ बमोखजम समममिले कुनै मनमानणको भाग भत्काउन िा 
हटाउन ददएको आदेश उपर खचत्त नबझु्ने व्यखक्तले सो आदेश 
पाएको मममिले पैंिीस ददनमभर दफा २० बमोखजमको पनुरािेदन 
समममि समि उजूरी ददन सक्नेछ । सो उजरुीको सम्बन्धमा 
पनुरािेदन समममिले उजरुी परेका मममिले िीस ददनमभर मनणनय गनुन 
पनेछ र त्यस्िो मनणनय अखन्िम हनेुछ । 

१०.३ उपदफा १०.२ बमोखजम उजरुी परेकोमा पनुरािेदन समममिबाट 
त्यस्िो मनमानणको भाग भत्काउने िा हटाउने गरी मनणनय भएमा सो 
मनणनय भएको मममिले पैंिीस ददनमभर र उजरुी नपरेकोमा उपदफा 
१०.१ बमोखजम समममिले आदेश ददएको मममिले पैंिीस ददनमभर 
सम्बखन्धि व्यखक्तले त्यस्िो मनमानणको भाग भत्काउन ु िा हटाउन ु
पनेछ । 

१०.४ उपदफा १०.३ को म्यादमभर सम्बखन्धि व्यखक्तले त्यस्िो मनमानणको 
भाग नभत्काएमा िा नहटाएमा समममि आफैले भत्काउन िा हटाउन 
सक्नेछ र त्यसरी भत्काउाँदा िा हटाउाँदा लागेको िचन सम्बखन्धि 
व्यखक्तबाट सरकारी बााँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

१०.५ उपदफा १०.४ बमोखजम समममि आफैले कुनै मनमानणको भाग 
भत्काउाँदा िा हटाउाँदा गाउाँपामलका िा नगरपामलकाका सम्बखन्धि 
ििाका सदस्यको रोहिरमा भत्काउन ु िा हटाउन ु पनेछ । यसरी 

                                              

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 


   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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भत्काउाँदा िा हटाउाँदा भरमग्दरु प्रयास गदान गदै पमन भत्काउन ुिा 
हटाउन ु पने भागभन्दा बढी भाग भखत्कन गएमा समममि जिाफदेही 
हनेु छैन र त्यसरी बढी भाग भखत्कन गई िमि पगु्न गए बापि 
सम्बखन्धि व्यखक्तले िमिपूमिन माग गनन पाउने छैन । 

१०.६ उपदफा १०.१ बमोखजम समममिले कुनै मनमानणको भाग भत्काउने िा 
हटाउने आदेश ददएकोमा सो मनमानणको भाग नभत्काए िा 
नहटाएसम्म त्यस्िो सम्पखत्त कसैलाई कुनै पमन व्यहोराले हक छािी 
ददन िा मधिो बन्धकी ददन नपाउने गरी रोक्का राख्न समममिले 
सम्बखन्धि मनकायमा लेिी पठाउन ुपनेछ र सम्बखन्धि मनकायले पमन 
लेिी आए बमोखजम गरीददन ुपनेछ । 

 

११. समममिको काम, किनव्य र अमधकाराः  

११.१ यस ऐनमा अन्यर लेखिएको काम, किनव्य र अमधकारको अमिररक्त 
समममिको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोखजम हनेुछाः– 

११.१.१ नगर योजना िेरलाई विमभन्न भ–ूउपयोग िेरहरूमा 
विभाजन गने, 

११.१.२ भ–ूउपयोग िेरमा भौमिक विकासका लामग आिश्यक 
शिन िा मापदण्ि िोक्ने 

११.१.२क भ–ूउपयोग िेरको आधारमा जग्गाको िगीकरण गने, 

११.१.२ि संस्था िा स्थानीय िहलाई कुनै शिन िा मापदण्ि 
िोकी   जग्गाको भौमिक विकास गनन मागनदशनन गने,  

११.१.३ प्राचीन स्मारक सम्बन्धी प्रचमलि नेपाल कानूनको 
अधीनमा रही नगर योजना िेरमा कुनै धाममनक, 

सांस्कृमिक िथा ऐमिहामसक सम्पदाको समखुचि विकास 
िथा सम्भारको लामग आिश्यक पररयोजना बनाई 
कायानन्ियन गने,  

११.१.४ नगर योजना िेरको प्राकृमिक एिं िािािरणीय 
संरिणको लामग िनजङ्गल, िोलानाला, घाट िथा 

                                              
  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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जलिेरमा हनेु मनमानण एिं अन्य वक्रयाकलापहरूको 
सम्बन्धमा शिन िोकी सो बमोखजम कायन गने गराउने, 

११.१.५ प्रमिकूल प्रभाि पने गरी प्राकृमिक सम्पदाको उपयोग 
गनन मनषेध गने, 

११.१.६ नगर योजनाले मनददनष्ट गरे बमोखजम भ–ूउपयोग िेरमा 
जग्गा विकास िथा भिन मनमानण पररयोजना बनाई 
कायानन्ियन गने,  

११.१.७ नगर योजना अनरुूप नेपाल सरकारले समय समयमा 
ददएको मनदेशन बमोखजमका अन्य कायनहरू गने । 

११.२ यस ऐनबमोखजमका काम कारिाही गदान नेपाल सरकारका सम्बखन्धि 
मनकायसाँग समन्िय कायम गरी काम गनुन गराउन ुसमममिको किनव्य 
हनेुछ । 

 

१२. जग्गा विकास कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेाः 

 १२.१ समुनयोखजि रूपमा नगरको विकास गने क्रममा विमभन्न आय िगनका 
व्यखक्तहरूको मनममत्त आधारभिू आिासको आिश्यकिा पूरा गननको 
लामग आिास घिेरीको व्यिस्था गनन र अन्य शहरी वक्रयाकलापको 
लामग समममिले नेपाल सरकारको नीमि मनदेशनको अधीनमा रही 
देहाय बमोखजम जग्गा विकास कायनक्रमहरू सञ्चालन गनन सक्नेछाः– 

१२.१.१ नगर योजना िेरमभरको कुनै भागमा कम्िीमा पचहत्तर 
प्रमिशि स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरू समेिको सहभामगिा 
जटुाई सेिा सवुिधा सम्बन्धी पररयोजना िजुनमा गने र सो 
पररयोजना बमोखजम काम गनन नेपाल सरकारको सम्बखन्धि 
मनकाय, कुनै सङ्गदठि संस्था नगरपामलका िा स्थानीय 
जनिाले लगानी गने गरी मनदेखशि जग्गा विकास (गाईिेि 
लायण्ि िेभलपमेण्ट) कायनक्रम सञ्चालन गने, 

१२.१.२ नगर योजना िेरमभरको कुनै भागमा कम्िीमा एकाउन्न 
प्रमिशि जग्गा धनी िा मोहीहरूको सहममि रहेमा सो 
ठाउाँमा रहेका जग्गाका विमभन्न वकत्ताहरूलाई एकीकरण 

                                              

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  

   केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा संशोमधि । 
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गरी सो जग्गामा नगर योजना अनरुूप सेिा सवुिधाको 
व्यिस्था गने र त्यस्िो सेिा सवुिधाको व्यिस्था गदान 
लागेको िचन विकमसि घिेरीहरू बेची असूल गने र बााँकी 
विकमसि घिेरीहरू साविक कै जग्गाधनी िा मोहीहरूलाई 
समानपुामिक आधारमा वफिान ददने व्यिस्था गरी जग्गा 
एकीकरण (लायण्ि पमुलंग) कायनक्रम सञ्चालन गने, 

१२.१.२क उपदफा १२.१.२ बमोखजम नगर योजना िेरमभरको 
कुनै भागमा समममिले जग्गा एकीकरण कायनक्रम सञ्चालन 
गनन चाहेमा िा यस दफा बमोखजम जग्गा विकास कायनक्रम 
सञ्चालन नभएको भागमा चार वकल्ला िोली जग्गा 
एकीकरण कायनक्रम सञ्चालन गराई पाउाँ भनी सो ठाउाँका 
कम्िीमा एकाउन्न प्रमिशि जग्गा धनी िा मोहीहरूले 
मनिेदन गरेमा कम्िीमा पचास पररिार बसोबास हनेु ठाउाँमा 
समममिले जग्गा एकीकरण कायनक्रम सञ्चालन गनन   
सक्नेछ । 

१२.१.२ि उपदफा १२.१.२क बमोखजम जग्गा एकीकरण 
कायनक्रम सञ्चालन गने भएमा समममिले स्थानीय जग्गा धनी 
िा मोहीहरूको सहभामगिा जटुाउन उपभोक्ताहरू मध्येबाट 
उपभोक्ता समममि गठन गनेछ र उपभोक्ता समममिको 
सहयोगमा जग्गा एकीकरण कायनक्रम सञ्चालन गनेछ । 

१२.१.२ग उपदफा १२.१.२ि बमोखजम जग्गा एकीकरण 
कायनक्रम सञ्चालन गदान समममिले दफा ८ बमोखजमको 
प्रवक्रया अपनाई सो भागमा रहेका अचल सम्पखत्त टुक्र्याउन 
िा भौमिक पररििनन गनन नपाउने गरी बढीमा दईु िषनको 
लामग रोक लगाउनेछ । 

१२.१.२घ जग्गा एकीकरण कायनक्रम सञ्चालन गदान समममिले 
उपभोक्ता समममिको सल्लाह मलई त्यस भागमा सिक, ढल, 

िलुा िेर, िानेपानी, मबजलुी लगायिका अन्य सेिा सवुिधा 
उपलब्ध गराउन त्यस भागमा रहेका जग्गाको प्रचमलि 
मोल र सामबकको बाटो लगायिका अन्य सवुिधा समेिको 
आधारमा कुन जग्गा धनी िा मोहीको के कमि िेरफल 

                                              

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

   केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा संशोमधि । 
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जग्गा छुट्याउन ु पने हो, सो यवकन गरी जग्गा  
छुट्याउनेछ । 

१२.१.२ङ उपदफा १२.१.२घ बमोखजम जग्गा छुट्याइसकेपमछ 
समममिले उपदफा १२.१.२ बमोखजम विकमसि घिेरीहरू 
सामबकका जग्गा धनी िा मोहीहरूलाई वफिान ददने 
प्रयोजनको लामग सो भागमा पने सम्पूणन वकत्ताका जग्गालाई 
एउटै वकत्तामा पररणि गरी जग्गा एकीकरण कायनक्रमलाई 
अखन्िम रूप ददनको लामग उपदफा १२.१.२ग को 
अधीनमा रही बढीमा एक िषनको लामग सो भागमा पने कुनै 
अचल सम्पखत्त कुनै पमन व्यहोराले हक हस्िान्िरण गनन 
नपाउने गरी रोक लगाउन रखजिेशन गने सम्बखन्धि 
कायानलयमा लेिी पठाउन ु पनेछ र सम्बखन्धि कायानलयले 
पमन त्यस्िो सूचना प्राप्त भएपमछ त्यस भागमा लेिी आए 
बमोखजम कुनै अचल सम्पखत्त कुनै पमन व्यहोराले हक 
हस्िान्िरण हनेु गरी रखजिेशन गनुन हुाँदैन । 

१२.१.२च उपदफा १२.१.२ङ बमोजम हक हस्िान्िरण गनन रोक 
लगाइसकेपमछ समममिले सोही उपदफामा उखल्लखिि 
म्यादमभर उपदफा १२.१.२ बमोखजम साविकका जग्गा 
धनी िा मोहीलाई अस्थायी मनस्सा सवहि विकमसि 
घिेरीहरू वफिान गनेछ । 

१२.१.२छ उपदफा १२.१.२च बमोखजम सम्बखन्धि जग्गा धनी िा 
मोहीलाई अस्थायी मनस्सा सवहि विकमसि घिेरी वफिान 
गररसकेपमछ समममिले सो मनस्सा अनसुार नक्सामा ममलान 
गनन िथा सो अनरुूप जग्गा धनी दिान शे्रस्िा ििा गनन र 
जग्गा धनी दिान प्रमाण पूजान ियार गरी वििरण गनन 
सम्बखन्धि नापी शािा र माल िा मालपोि कायानलयमा 
लेिी पठाउन ुपनेछ र सम्बखन्धि नापी शािा र माल िा 
मालपोि कायानलयले पमन सो अनरुूप नक्सा ममलान गने, 

जग्गा धनी शे्रस्िा ििा गने र जग्गा धनी दिान प्रमाण पूजान 
ियार गरी सम्बखन्धि जग्गाधनी िा मोहीलाई वििरण गनुन 
पनेछ । 

                                              

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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१२.१.२ज प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन 
उपदफा १२.१.२छ बमोखजम नक्सा ममलान भई नयााँ 
जग्गा धनी दिान शे्रस्िा र जग्गा धनी प्रमाण पूजान ियार 
भइसकेपमछ जग्गा एकीकरण कायनक्रम सञ्चालन भएको 
भागको सामबकको नक्सा र सो भागमा रहेका जग्गा धनी 
िा मोहीको सामबकको सबै लगि शे्रस्िा स्ििाः बदर   
हनेुछ । 

१२.१.३ नगर योजना िेरको कुनै भागको जग्गा दफा १६ 
बमोखजम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराई समममि आफैले िा 
कुनै सङ्गदठि संस्था माफन ि त्यस्िो जग्गामा सेिा सवुिधाको 
व्यिस्था गरी घिेरीहरू ियार गने र मबक्री वििरण गने 
गरी घिेरी िथा सेिा सवुिधा (साईटस एण्ि समभनसेज) 
कायनक्रम सञ्चालन गने, 

१२.१.३क उपदफा १२.१.३ बमोखजम घिेरी मबक्री वििरण गदान 
समममिले सो नगर योजना िेरमा घिेरी िा जग्गा नभएका 
सामबकका जग्गा धनी िथा मोहीलाई प्राथममकिा ददनेछ । 
त्यसरी मबक्री वििरण गररएका घिेरीहरू समममिको पूिन 
स्िीकृमि मबना टुक्र्याउन पाइने छैन । 

१२.१.४ मामथ उपदफाहरू बमोखजम जग्गा विकास कायनक्रम 
सञ्चालनको मनममत्त कुनै जग्गाधनीको एकीकरण गररएको 
िा प्राप्त गररएको जग्गा जग्गा विकास कायनक्रम अनसुार 
मनधानररि न्यूनिम इकाईको घिेरीको िेरफल भन्दा कम 
हनेु रहेछ भने त्यस्िो जग्गाधनीलाई लागेको िचन मलई 
न्यूनिम इकाईको एक घिेरी उपलब्ध गराइनेछ । 

१२.१.५उपदफा १२.१.४ बमोखजम न्यूनिम इकाइको 
िेरफलभन्दा कम जग्गा हनेु कुनै जग्गा धनीले समममिले 
मनधानरण गरेको िचन मिरी घिेरी मलन नसक्ने भएमा 
समममिले त्यस्िो जग्गा धनी िा मोहीको जग्गा आफै मलई 
मनजलाई सो जग्गा बापि प्रचमलि मोल बराबरको रकम 
िमिपूमिन ददनेछ । 

                                              

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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१२.२ मनदेखशि जग्गा विकास कायनक्रम लागू गने क्रममा बाटो मनमानण गदान 
त्यस्िो जग्गाको मिुमा कुनै व्यखक्तको जग्गा पने रहेछ र त्यस्िो 
व्यखक्तले सो जग्गा छोड्न नमानी सो बाटो िलुाउने अरु कुनै उपाय 
नभएमा त्यस्िो जग्गा दफा १६ बमोखजम प्राप्त गररनेछ । त्यसरी 
जग्गा प्राप्त गदान ददन ु पने ििीपूमिनको रकम मध्ये पचास प्रमिशि 
रकम समममिले र बााँकी पचास प्रमिशि रकम जग्गा विकास 
कायनक्रम लागू गररदा लाभाखन्िि हनेु व्यखक्तहरूले व्यहोनुन  पनेछ । 

१२.३ मनदेखशि जग्गा विकास कायनक्रम सञ्चालन गनन समममिले स्थानीय 
जग्गा धनी िथा मोहीहरूको सहभामगिा जटुाउन उपभोक्ता समममि 
गठन गनन सक्ने छ र समममिको कायनक्रम सञ्चालनमा सहयोग 
प¥ुयाउन ुत्यस्िो उपभोक्ता समममिको किनव्य हनेुछ । 

१२.४ समममिले मनदेखशि जग्गा विकास कायनक्रम लागू नगरेको ठाउाँमा चार 
वकल्ला िोली मनदेखशि जग्गा विकास कायनक्रम लागू गराई पाउाँ 
भनी जग्गा धनी र मोहीहरूले समममिमा मनिेदन ददएमा समममिले 
कम्िीमा पचास पररिार बसोबास हनु सक्ने देिेमा मनदेखशि जग्गा 
विकास कायनक्रम लागू गनन सक्नेछ । यसरी मनदेखशि जग्गा विकास 
कायनक्रम लागू गदान कुनै जग्गा प्राप्त गनुन पने अिस्था परेमा त्यसरी 
प्राप्त गररने जग्गाको ििीपूमिनको सम्पूणन रकम त्यस्िो कायनक्रम लागू 
गररदा लाभाखन्िि हनेु स्थानीय जनिाले व्यहोनुन पनेछ । 

 

१२क. भौमिक विकास सम्बन्धी योजनाको स्िीकृमि र सञ्चालनाः  

१२क.१  नगर योजना लागू भएको िेरमा कुनै संस्थाले भौमिक विकास 
सम्बन्धी योजना सञ्चालन गनन चाहेमा सो योजना िजुनमा गरी 
समममिबाट स्िीकृि गराउन ुपनेछ । 

१२क.२ उपदफा १२क.१ बमोखजम समममिबाट योजना स्िीकृि 
गराइसकेपमछ सम्बखन्धि संस्थाले समममिले िोवकददए बमोखजमको 
शिन िा मापदण्ि अनसुार भौमिक विकास सम्बन्धी योजना 
सञ्चालन गनुन पनेछ । 

 

 

                                              
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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१२ि.संस्थालाई सहयोग िथा छुट ददन सक्नेाः  

१२ि.१ भौमिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गने संस्थालाई समममिले 
देहायका कुनै सवुिधा उपलब्ध गराउन सम्बखन्धि मनकायमा 
मसफाररस गनन सक्नेछाः– 

१२ि.१.१ भौमिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गनन प्राविमधक 
सहयोग उपलब्ध गराउन, 

१२ि.१.२ त्यस्िो संस्थालाई आिश्यक पने जग्गा िररद गनन मबत्त 
कम्पनी, वित्तीय संस्था िा बैंकबाट सहमुलयि प्राप्त िेर 
सरह ऋण उपलब्ध गराउन मसफाररस गनन, 

१२ि.१.३ त्यस्िो संस्थालाई आिश्यक पने जग्गा प्रचमलि 
काननुबमोखजम उपलब्ध गराउन । 

१२ि.२ कुनै संस्थालाई भौमिक विकास सम्बन्धी योजना िजुनमा िथा सञ्चालन 
गने मसलमसलामा जग्गा िररद गनुन परेमा समममिको मसफाररसमा 
नेपाल सरकारले त्यस्िो जग्गा िररद गदान लाग्ने रखजिेशन दस्िरुमा 
पचास प्रमिशि रकम छुट ददन सक्नेछ । 

िर त्यस्िो संस्थाले सञ्चालन गरेको भौमिक विकास सम्बन्धी 
योजना कुनै कारणले कायानन्ियन हनु नसकेमा सो संस्थाले नेपाल 
सरकारबाट छुट पाएको रखजिेशन बापिको रकम र सो रकमको 
प्रचमलि काननुबमोखजमको ब्याज नेपाल सरकारलाई बिुाउन ु   
पनेछ । 

१२ि.३ भौमिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालनको लामग कुनै संस्थालाई 
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा िररद गनन छुट ददन ु परेमा समममिको 
मसफाररस र हदबन्दी छुट ददने सम्बखन्धि मनकायले िोकेको शिन र 
सहममिमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
प्रचमलि कानून बमाखजमको हदबन्दी व्यिस्था त्यस्िो संस्थाको सो 
जग्गाको हकमा लागू नहनेु गरी छुट ददन सक्नेछ । 

  िर त्यस्िो योजना कायानन्ियन नै नगरेमा िा समममिले 
िोवकददएको शिन िा मापदण्ि अनसुार कायानन्ियन नगरेको भनी 
समममिले मनणनय गरेमा त्यस्िो संस्थाले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी 
सवुिधा पाउने छैन । 

                                              
  t];|f] ;+zf]wgåf/f yk . 
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१२ग. स्थानीय िहले जग्गा विकास कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेाः  

१२ग.१ स्थानीय िहले चाहेमा आफ्नो िेरमभरको कुनै भागमा दफा १२ 
बमोखजम जग्गा विकास कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

१२ग.२ उपदफा १२ग.१ बमोखजम स्थानीय िहले जग्गा विकास 
कायनक्रम सञ्चालन गने भएमा समममि गठन भएको ठाउाँमा 
समममिको, समममि गठन नभएको ठाउाँमा नगर विकास खजल्ला 
समन्िय समममिको र त्यस्िो समममि पमन गठन नभएको ठाउाँमा 
नगर विकास केन्रीय समन्िय समममिको मसफाररस मलई त्यस्िो 
कायनक्रम मन्रालयबाट स्िीकृि गराउन ुपनेछ । 

१२ग.३ दफा १२ बमोखजम जग्गा विकास कायनक्रम सञ्चालन गदान 
स्थानीय िहलाई यस ऐनबमोखजम समममिलाई भए सरहको 
अमधकार हनेुछ र स्थानीय िहले त्यस्िो जग्गा विकास कायनक्रम 
सञ्चालन गदान यस ऐनबमोखजम समममिले अपनाउन ुपने कायनविमध 
र अन्य व्यिस्थाको पालना समेि गनुन पनेछ । 

१२ग.४ उपदफा १२ग.१ बमोखजम जग्गा विकास कायनक्रम सञ्चालन गने 
स्थानीय िहलाई मन्रालय िा समममिले प्राविमधक िथा आमथनक 
सवुिधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

 

१३. आमथनक स्रोि जटुाउने अमधकाराः समममिले आफ्नो काम सचुारु रूपले सञ्चालन 
गननको लामग आिश्यक पने िचनको लामग नेपाल सरकारको पूिन स्िीकृमि 
मलई ऋण मलन, अनदुान प्राप्त गनन िा अन्य कुनै वकमसमबाट आमथनक स्रोि 
जटुाउन सक्नेछ । 

 

१३क.अनदुान, सहयोग, ऋण ददन स्िीकृमि मलन ु पनेाः समममिले आफ्नो नाममा 
रहेको चल अचल सम्पखत्त कुनै व्यखक्त िा संस्थालाई चन्दा, अनदुान, सहयोग 
िा ऋण ददंदा नेपाल सरकारको पूिन स्िीकृमि मलन ुपनेछ । 

  

१४. समममिको कोषाः  

१४.१ समममिको एउटा छुटै्ट कोष हनेुछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू 
रहनेछना्ः– 

                                              
  t];|f] ;+zf]wgåf/f yk . 
   s]xL g]kfn P]g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)&@ åf/f ;+zf]lwt . 
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१४.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान, 

१४.१.२ नेपाल सरकार माफन ि कुनै अन्िरानविय िा विदेशी 
संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

१४.१.३ समममिको चल अचल सम्पखत्तबाट आजनन हनेु रकम, 

१४.१.४ समममिलाई प्राप्त अन्य कुनै रकम । 

१४.२ समममिको सबै रकम समममिको नाममा नेपाल राि बैंक िा कुनै 
िाखणज्य बैंकमा जम्मा गररनेछ । 

१४.३ समममिको िफन बाट गनुन पने सम्पूणन िचनहरू उपदफा १४.१ 
बमोखजमको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

१४.४ समममिको िािा सञ्चालन िोवकएबमोखजम हनेुछ । 

 

१५. समममिको लेिा र लेिापरीिणाः  

१५.१ समममिको लेिा नेपाल सरकारको प्रचमलि ढााँचा र िरीका बमोखजम  
राखिनेछ । 

१५.२ समममिको लेिापरीिण महालेिा परीिकको विभागबाट हनेुछ । 

१५.३ नेपाल सरकारले चाहेमा समममिको वहसाब वकिाबसम्बन्धी कागजाि र 
अरु नगदी खजन्सी समेि जनुसकैु बिि जााँछन िा जााँछन लगाउन 
सक्नेछ । 

 

१६. जग्गा प्राप्त गनेाः  

मन्रालयले नगर योजना कायानन्ियन गनन आिश्यक पने जग्गा प्रचमलि 
काननुबमोखजम प्राप्त गरी समममिलाई उपलब्ध गराई ददन सक्नेछ ।  

  

१७. नगर विकास केन्रीय समन्िय समममिको गठन िथा काम, किनव्य र 
अमधकाराः  

१७.१ नेपाल ............. को विमभन्न इलाका, बजार ग्रामीण िेर, नगर 
िेर र िेरीय विकास केन्रमा गठन हनेु समममिहरूको काम 
कारबाहीमा समन्िय ल्याउन मन्रालयले नेपाल राजपरमा सूचना 

                                              

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

     पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधि ।        
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प्रकाशन गरी एक नगर विकास केन्रीय समन्िय समममि गठन गनन 
सक्नेछ । 

१७.२ समममिमा रहने कुल सदस्य संख्याको पचास प्रमिशि सदस्यहरू 
जनप्रमिमनमध र समाजसेिी रहनेछन ्। 

१७.३ उपदफा १७.१ बमोखजम गदठि समममिमा रहने सदस्यहरू िथा त्यस्िा 
सदस्यहरूको पदािमध सोही उपदफा बमोखजमको सूचनामा िोवकददए 
बमोखजम हनेुछ । 

१७.४ मन्रालयले आिश्यक देिेमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
उपदफा १७.१ बमोखजम गदठि समममिका सदस्यहरूमा उपदफा 
१७.२ को अधीनमा रही आिश्यक थपघट िा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

१७.५ उपदफा १७.१ बमोखजम गदठि समममिको काम, किनव्य र अमधकार 
िोवकए बमोखजम हनेुछ । 

 

१७क.नगर विकास खजल्ला समन्िय समममिको गठनाः  

१७क.१ नेपाल =............. को विमभन्न इलाका, बजार, ग्रामीण िेर र 
नगर िेरमा गठन हनेु समममिहरूको काम कारबाहीमा खजल्ला 
स्िरमा समन्िय ल्याउन मन्रालयले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी नगर विकास खजल्ला समन्िय समममि गठन गनन 
सक्नेछ । 

१७क.२ उपदफा १७क.१ बमोखजम गदठि समममिमा रहने कुल सदस्य 
संख्याको पचास प्रमिशि सदस्यहरू जनप्रमिमनमध र समाजसेिी 
रहनेछन ्। 

१७क.३ उपदफा १७क.१ बमोखजम गदठि समममिमा रहने अध्यि िथा 
सदस्यहरूको पदािमध सोही उपदफा बमोखजमको सूचनामा 
िोवकददए बमोखजम हनेुछ । 

१७क.४ मन्रालयले आिश्यक देिेमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी उपदफा १७क.१ बमोखजम गदठि समममिका सदस्यहरूमा 
उपदफा १७क.२ को अधीनमा रही आिश्यक हेरफेर गनन  
सक्नेछ । 

                                              
        t];|f] ;+zf]wgåf/f yk . 

 



www.lawcommission.gov.np 

19 
 

१७क.५ उपदफा १७क.१ बमोखजम गदठि समममिको काम किनव्य र 
अमधकार िोवकए बमोखजम हनेुछ । 

१८. सजायाः  

१८.१ कसैले दफा ९ अन्िगनि समममिले मनयममि, मनयन्रण िा मनषेध 
गरेका काम कुराहरू समममिको पूिन स्िीकृमि मबना गरेमा िा 
समममिले स्िीकृमि ददंदा कुनै शिन िा मापदण्ि िोवकददएको भए 
त्यस्िो शिन िा मापदण्ि विपरीि हनेु गरी गरेमा त्यस्िो व्यखक्तलाई 
समममिले अपराधको गाम्भीयनिा र अमभयकु्तको हैमसयि हेरी बढीमा 
एकलाि रुपैयााँसम्म जररिाना िा एक िषनसम्म कैद िा दिैु सजाय 
गनन सक्नेछ । 

१८.२ कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमािली बमोखजम 
समममिले गरेको िा गनन लागेको काम कारबाहीमा बाधा मबरोध 
गरेमा त्यस्िो व्यखक्तलाई समममिले पछचीस हजार रुपैयााँसम्म 
जररिाना िा ६ मवहनासम्म कैद िा दिैु सजाय गनन सक्नेछ । 

१८.३ कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमािली बमोखजम 
समममिले ददएको आदेश िा मनदेशन विपरीि कुनै काम कारबाही 
गरेमा त्यस्िो व्यखक्तलाई समममिले पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररिाना 
गनन सक्नेछ । 

१८.४ कसैले मामथ लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको 
मनयमािली विपरीि अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्िो 
व्यखक्तलाई समममिले पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररिाना गनन सक्नेछ । 

१८.५ उपदफा १८.१ िा १८.२ बमोखजम समममिले कैदको सजाय गदान 
दफा २० बमोखजको पनुरािेदन समममिमा साधक जाहेर गरी सदर 
भएपमछ मार कायानन्ियन गनुन पनेछ । 

१९. पनुरािेदनाः  

दफा १८ बमोखजम समममिले ददएको सजायको आदेश उपर खचत्त नबझु्ने 
व्यखक्तले त्यस्िो सजायको आदेश पाएको मममिले पैंिीस ददनमभर दफा २० 
बमोखजमको पनुरािेदन समममिमा परुािेदन गनन सक्नेछ ।  

  

                                              

   िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

    दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

     दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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२०. पनुरािेदन समममिाः 
२०.१ दफा १० िा १८ बमोखजम समममिले ददएको आदेश उपर 

पनुरािेदन सनु्न नेपाल सरकारले आिश्यकिानसुार पनुरािेदन 
समममिहरु गठन गनन सक्नेछ । 

२०.२ पनुरािेदन समममिमा नेपाल सरकारले िोकेका देहायका सदस्यहरु 
रहनेछन ्। 

२०.२.१ उछच अदालिको न्यायाधीश िा  

 उछच अदालिको न्यायाधीश हनु 

 योग्यिा पगुको कुनै व्यखक्त   – अध्यि 

२०.२.२  सम्बखन्धि विषयको विशेषज्ञ   – सदस्य 

२०.२.३  एकजना प्रमिविि व्यखक्त   – सदस्य
  

२०.३  पनुरािेदन समममिलाई बयान गराउने, सािी प्रमाण बझु्ने, सािी 
उपखस्थि गराउने, मलििहरु पेश गनन लगाउने सम्बन्धमा 
अदालिलाई भए सरहको अमधकार हनेुछ । 

२०.४ पनुरािेदन समममिको कायन सञ्चालन सम्बन्धी कायनविमध पनुरािेदन 
समममि आफैले मनधानरण गनेछ । 

२०.५ पनुरािेदन समममिका सदस्यहरुको पदािमध, सेिाको शिन िा सवुिधा 
सम्बन्धी व्यिस्था नेपाल सरकारले िोवकददए बमोखजम हनेुछ । 

 

२१. असल मनयिले गरेको कामको बचाउाः  

समममि िा पनुरिादेन समममिका सदस्य िा कमनचारीले यो ऐन िा यस ऐन 
अन्िगनि बनेको मनयमािली िा विमनयमािली बमोखजम आफ्नो किनव्य 
पालनको मसलमसलामा असल मनयिले गरेको िा गनन िोजेको कुनै कुराबाट 
भएको कुनै हानी नोक्सानीको मनखम्ि व्यखक्तगिरूपमा जिाफदेही हनुपुने   
छैन । 

  िर कसैलाई अनािश्यक दाुःि, हैरानी िा िन्िट ददने मनसायले कुनै 
काम गरेकोमा सम्बखन्धि व्यखक्त त्यसका लामग जिाफदेही हनु ुपनेछ । 

                                              
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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२२. अमधकार प्रत्यायोजनाः  

समममिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमािली बमोखजम आफूलाई 
प्राप्त अमधकारमध्ये सबै िा केही अमधकार समममिको कुनै सदस्य िा दफा ७ 
बमोखजम गदठि उपसमममि िा समममिको कुनै अमधकृि कमनचारीलाई 
आिश्यकिा अनसुार प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

 

२३. नेपाल सरकारले मनदेशन ददन सक्नेाः  

नेपाल सरकारले नगर योजनाको िजुनमा िथा कायानन्ियनन सम्बन्धमा 
समममिलाई आिश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ । त्यस्िो मनदेशनको पालना गनुन 
समममिको किनव्य हनेुछ । 

 

२४. नेपाल सरकारको अमधकाराः  

२४.१ यस ऐन अन्िगनि गदठि कुनै समममिले यस ऐन विपरीि कुनै काम 
गरेमा िा गनन लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्िो काम रोक्ने आदेश 
ददन सक्नेछ । 

२४.२ नेपाल सरकारले सािनजमनक वहिलाई ध्यानमा रािी आिश्यक 
देिेमा समममिले यस ऐनबमोखजम ददएको कुनै आदेश पूणन िा 
आंखशक रूपमा बदर गनन सक्नेछ । 

२४.३ यस ऐन अन्िगनि गदठि कुनै समममिले गनुन पने काम पूरा 
गररसकेको छ िा आफूले गनुनपने काम किनव्य िा मनदेशनको 
पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा िा समममि कायम रािी राख्न 
आिश्यक नदेखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्िो समममिलाई विघटन 
गनन सक्नेछ । 

२४.४ उपदफा २४.३ बमोखजम समममि विघटन भएको अिस्थामा र 
समममि गठन हनुभुन्दा पूिन प्रारखम्भक कारबाहीको अिस्थामा 
समममिको हक िथा दावयत्ि नेपाल सरकारमा रहनेछ । 

 

२४क.प्रचमलि काननु बमोखजम हनुेाः  

यस ऐनमा लेखिएको जमि कुरामा यसै ऐन बमोखजम र अन्यमा प्रचमलि काननु 

बमोखजम हनेुछ । 

                                              
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 

   िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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२४ि.मदु्दा सनेाः  

(१)  दफा २४ बमोखजम समममि विघटन भएमा समममिमा कारबाही भई 
मछन्न बााँकी मदु्दाहरु सम्बखन्धि खजल्ला अदालिमा र दफा २० 
अन्िगनि गदठि पनुरािेदन समममिमा कारबाही भई मछन्न बााँकी मदु्दाहरु 
सम्बखन्धि उछच अदालिमा सनेछन ्। 

(२) समममिले ददएको सजाय उपर ऐन बमोखजमको पनुरािेदन समममिमा 
पनुरािेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्िो पनुरािेदन सोही ऐनले िोकेको 
म्यादमभर सम्बखन्धि उछच अदालिमा गनन सवकनेछ ।  

(३) समममिको हक, दावयत्ि मन्रालयमा सनेछ र कागजाि िथा अमभलेि 
मन्रालयले िोकेको मनकाय िा कायानलयमा सनेछ । 

 

२५. नेपाल सरकारसाँगको सम्पकन ाः  

समममिले नेपाल सरकारसाँग सम्पकन  राख्दा मन्रालय माफन ि राख्न ुपनेछ । 

 

२६. मनयमािली िथा विमनयमािली बनाउन सक्नेाः  

२६.१ यो ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल 
सरकारले आिश्यक मनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

२६.२ यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमािलीको अधीनमा रही 
समममिले मन्रालयको स्िीकृमि मलई आिश्यक विमनयमहरू बनाउन 
सक्नेछ । 

 

२७. मछन्न बााँकी मदु्दा सनेाः 

यो ऐन प्रारम्भ हुाँदा नगर मनमानण योजना कायानन्ियन ऐन, २०२९ अन्िगनि 
गदठि समममिबाट कारबाही भई मछन्न बााँकी मदु्दाहरू यस ऐनबमोखजम गदठि 
समममिमा सनेछन ्। 

 

२८. िारेजी र बचाउाः  

२८.१ नगर विकास समममि ऐन, २०१९ र नगर मनमानण योजना कायानन्ियन 
ऐन, २०२९ िारेज गररएका छन ्। 

                                              
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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२८.२ नगर विकास समममि ऐन, २०१९ र नगर मनमानण योजना कायानन्ियन 
ऐन, २०२९ अन्िगनि गदठि समममिहरूले गररआएका काम कारबाही र 
हक िथा दावयत्ि यस ऐनबमोखजम गदठि सम्बखन्धि नगर विकास 
समममिमा सनेछन ्। 

२८.३ यस ऐनबमोखजम नगर विकास समममि गठन नभएसम्म नगर विकास 
समममि ऐन, २०१९ र नगर मनमानण योजना कायानन्ियन ऐन, २०२९ 
अन्िगनि गदठि समममिहरू यसै ऐनबमोखजम गठन भए सरह मानी 
कायमै रहनेछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
रष्टव्याः  १. नगर विकास (पवहलो संशोधन) ऐन, २०४७ को दफा ६ मनम्न बमोखजम रहेकोछाः– 

“६. मदु्दा सनेाः यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बिि नगर मनमानण योजना कायानन्ियन ऐन, 

२०२९ अन्िगनि कारबाही भई नेपाल सरकारमा पनुरािेदन परी मछन्न बााँकी 
रहेका पनुरािेदन िहका मदु्दाहरु मूल ऐनको दफा २० बमोखजमको सम्बखन्धि 
पनुरािेदन समममिमा    सनेछन ्।” 

२.  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूाः–  
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

३.     न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूाः–  
”पनुरािेदन अदालि” को सट्टा “उछच अदालि” । 

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा दफा ११, १२, १२ि., १३, १३क., 
१४, १५, २०, २३, २४, २५ र २६ को उपदफा २६.१ बाहेक अन्यर ठाउाँ 
ठाउाँमा रहेका रूपान्िर गररएका शब्दहरूाः– 

 “नेपाल सरकार” को सट्टा “मन्रालय”  ।   


