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अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ 
 

  लालमोहर धमधि                नेपाल राजपत्रमा 
   प्रकात्तिि धमधि 

  २०१३।५।१६         २०१३।५।२२ 

 

संिोिन गने ऐन     

  लालमोहर धमधि  प्रकािन धमधि 

१.  नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०१८  २०१८।७।३०  २०१८।८।१ 

२.  केही नेपाल कानून (संिोिन र  

 पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०    २०२०।११।१६       २०२०।११।१६ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

३.  गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल  

 कानून  संिोिन गने ऐन, २०६६   २०६६।१०।७ 

४.  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही  

 नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९ 

 
 

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गननको धनधमि बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावना :   िात्तन्त्ि र व्यवस्था एवं सवनसािारण जनिाको सवुविा र आधथनक वहि कायम राख् न1 
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गनन उत्तचि व्यवस्था गनुनपने आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट 
मत्तन्त्त्रमण्डलको सल्लाह अनसुार यो ऐन बनाई जारी गररबक्सेको छ । 

 

१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार िथा प्रारम्भ :  

(१) यस ऐनको नाम “अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३” रहेको छ । 

(२) यो ऐन काठमाडौं उपत्यकामा िरुुन्त्िै र अरु इलाकाहरुमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना 
प्रकाि गरी िोवकएको धमधिदेत्ति लागू हनुेछ ।2 

 

                                                           
1   मूल ऐनमा लेत्तिएको "सरकारी कामको धनधमि" त्तिवकएको । केही नेपाल कानून (संिोिन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० 

बाट सिोधिि। 
2   बााँकी इलाकामा २०१६।१२।१० देत्ति ऐन लागू हनुे गरी धमधि २०१६।१२।१५ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि ।  
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२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अकै अथन नलागेमा यस ऐनमा, – 

(क)  “िनी” भन्त् नाले आफ्नै वा अरु कुनै व्यत्तिको धनधमि वा धनजको फाइदाको धनधमि वा कुनै 

अकैं  व्यत्तिको गठुठयार वा संरिक भई कुनै घर जग्गाको बहाल ित्काल पाइरहेको वा 
पाउने अधिकार भएको वा त्यस्िा घर जग्गा बहालमा ठदएमा सो बहाल पाउने िथा धलन 
अधिकार भएको व्यत्ति सम्िन ुपछन । 

(ि)  कुनै सम्पत्तिको सम्बन्त्िमा प्रयोग गररने "सरोकारवाला व्यत्ति" भन्त् ने िब्दले यस ऐन 
अन्त्िगनि त्यस्िो सम्पत्ति अधिग्रहण गररएको कारणबाट ठदइने िधिपूधिनमा हक दावा गनन वा 
सो गनन अधिकार पाएको सबै व्यत्तिहरुलाई समेिलाई धलइनेछ । 

(ग)  “घर जग्गा” भन्त् नाले भन्नाले कुनै इमारि वा त्यसको कुनै भाग, र– 

(१)  त्यस्िो इमारि वा त्यसको कुनै भागका लगापािको कुनै बगैंचा, जधमन र टहरो भए 

त्यस्िा बगैंचा, जमीन, टहरो, 
(२)  अधिक लाभदायक उपयोगको धनधमि त्यस्िो इमारिसाँग वा त्यसको कुनै भागसाँग 

जडान गरी रात्तिएका वस्िहुरु, र 

(३) इमारिधभत्र वा त्यसको कुनै भागधभत्रका जनुसकैु सरसामान, मालमिा िथा 
साजबाजहरु समेि सम्िन ुपदनछ । 

(घ)  “मोही” भन्त् नाले मगनीदार वा इजाजि धलई बसेका व्यत्ति समेि सम्िन ुपदनछ । 

 

३.  अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गने अधिकार:  

(१)  कुनै सावनजधनक कामको धनधमि नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानीय िहको3 लाधग 
कुनै अचल सम्पत्तिको आवश्यकिा परेको छ वा पने संभावना छ र त्यसलाई अधिग्रहण गनुन 
पदनछ भन्त् ने लागेमा नेपाल सरकारले,– 

(क)  सम्पत्तिको िनी वा त्यसलाई चलन गने अरु कुनै व्यत्तिले सो सम्पत्ति नेपाल 

सरकारबाट अधिग्रहण गनन नहनुे कारण भएमा कारण समेि िोली सूचना पाएको 
३५ ठदनधभत्र भएको बेहोरा नेपाल सरकारमा पेि गनन आउनू भनी सो सम्पत्ति िनी 
वा त्यसलाई चलन गने अरु कुनै व्यत्तिका नाउाँमा धलत्तिि सूचना ठदन ुपदनछ, र 

(ि)  आदेिद्वारा सम्पत्तिको िनी वा अरु कुनै व्यत्तिले सो आदेि पाएका धमधिले ३५ 
ठदन नपगुी नेपाल सरकारको स्वीकृधि धबना सो सम्पत्ति बेच्न, त्यसको आकारमा 
हेरफेर गनन वा कुनै मोहीलाई बहालमा ठदन समेि हुाँदैन भनी धनदेि गनन सिछ । 

(२)  सम्पत्ति चलन गने वा त्यसमा दावा वा सरोकार भएका कुनै व्यत्तिले कुनै कारण 
देिाएको भए सो ववचार गरे पधछ सम्पत्ति अधिग्रहण गनुन उत्तचि वा आवश्यक छ भन्त् ने 
लागेमा नेपाल सरकारले धलत्तिि आदेिद्वारा त्यस्िा सम्पत्ति अधिग्रहण गनन र त्यस्िो 

                                                           
3  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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अधिग्रहण गररएको कामको सम्बन्त्िमा आवश्यक िथा उत्तचि देत्तिएको अरु आदेिहरु 
पधन धनकाल्न सिछ। 

िर देहायका कुनै पधन सम्पत्ति वा त्यसको कुनै भाग अधिग्रहण गररने छैन– 

(क)  िनीले आफ्नो धनजी वा आफ्ना जहान पररवारको बासस्थानको धनधमि वस्ििुः 
प्रयोग गरररािेको, वा 

(ि)  िाधमनक पूजापाठ गने स्थान वा स्कुल, अस्पिाल, पत्तब्लक पसु्िकालय, िमनिाला वा 
अनाथालयको धनधमि मात्र प्रयोग भए रािेको वा त्यस्िो िाधमनक पूजापाठ, स्कूल, 

अस्पिाल, पसु्िकालय वा अनाथालयको बन्त्दोबस्िी काम सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिहरु 
रहनको धनधमि प्रयोग गरररािेको समेि सावनजधनक स्थान । 

िर अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति माधथ उपदफा (१) अन्त्िगनि सूचना ठदइएको धमधिले २ 
मवहना अत्तघ देत्ति कुनै मोहीले बासस्थानको रुपमा प्रयोग गररआएको भए त्यस्िो मोहीको 
धनधमि नेपाल सरकारले उपयिु ठाने बमोत्तजमको सकभर अको बासस्थानको प्रबन्त्ि गरी 
ठदनेछ। 

(३)  यो दफा अन्त्िगनि धनकाधलएको अधिग्रहणको आदेि उपर कुनै अदालिमा सवाल जवाफ 
गररन ेछैन। 

 

४.  अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति नेपाल सरकार अिीनस्थ गराउने अधिकार:  

(१) दफा ३ अन्त्िगनि कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गररएमा त्यसको िनी वा त्यसलाई चलन गने अरु 
कुनै व्यत्तिले सूचना पाएका धमधिले १५ ठदनधभत्र सूचनामा िोवकएका अधिकृिलाई सो 
सम्पत्ति समु्पीठदन ुवा छोडीठदन ुभनी त्यस्िो सम्पत्ति िनी वा त्यसलाई चलन गने व्यत्तिका 
नाउाँमा नेपाल सरकारले धलत्तिि सूचनाको रुपमा आदेि धनकाल्न सक्छ । 

(२)  कुनै व्यत्तिले उपदफा (१) अन्त्िगनि धनकाधलएको कुनै आदेि पालन गनन इन्त्कार गरेमा 
वा त्यसको उल्लङ्घन गरेमा सो सम्बन्त्िमा अधिकार पाएका अधिकृिले सम्पत्ति कब्जा 
गनन र गराउन आवश्यक बल प्रयोग समेि गनन सिछ । 

 

५.  अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति हेरफेर िथा मरमि गने : दफा ३ अन्त्िगनि कुनै घर जग्गा अधिग्रहण 
गरेपधछ नेपाल सरकारले आदेिद्वारा त्यस्िो घर जग्गा सोही आदेिमा िोवकए बमोत्तजमको िररका 
र समयमा िनीबाट आवश्यक मरमि गनन लगाउन सक्नेछ र त्यस्िो आदेि बमोत्तजम गनुन पने 
कुनै मरमि िनीले नगरेमा नेपाल सरकारले सो मरमि धनजले कुनै िधिपूधिन पाउने भए त्यसबाट 
लागेको िचन कटाउने गरी गनन सिछ ।  

अधिग्रहण गररएका घर जग्गालाई अधिक सलुभ िररकाबाट चलन गननको धनधमि नेपाल 

सरकारले आफ्नो िचन लगाई मनाधसब मावफकको हेरफेर पधन गनेछ । 
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६.  अधिग्रहण गरेको फुकुवा गने :  

(१)  नेपाल सरकारले यस ऐन अन्त्िगनि अधिग्रहण गरेको कुनै सम्पत्ति जनुसकैु बिि फुकुवा गनन 
सक्दछ र त्यो सम्पत्ति नेपाल सरकारले अधिग्रहण गदान जनु हालिमा धथयो,  यथासम्भव 
सोही हालिमा फकानई ठदनेछ । 

िर दफा ५ को दोस्रो प्रकरण4 बमोत्तजम गररएको अदल बदल र चलन चल्िीबाट 
भएको स्वाभाववक नोक्सानी वा दैवी घटनाको ववचार गररने छैन । 

(२)  कुनै सम्पत्ति अधिग्रहणबाट फुकुवा गदान नेपाल सरकारले कुनै जााँचबिु गनन गराउन 
आवश्यक सम्िे सो जााँचबिु गरी गराई सो सम्पत्ति कसलाई वफिान ठदने हो सो कुराको 
धलत्तिि सूचना ठदनेछ र यथासम्भव सो सम्पत्ति अत्तघ जसबाट अधिग्रहण गररएको हो, 
उसैलाई वा त्यसमा दावी पगु्ने उसैका हकवालालाई ठदइनेछ । 

(३)  अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति उपदफा (२) अन्त्िगनि धनकालेको आदेिमा उल्लेि गररएको 
व्यत्तिलाई बिुाई ठदएपधछ त्यस सम्पत्ति बारे नेपाल सरकारको सबै दावयत्व ििम        

हनुेछ । िर सम्पत्ति बतु्तिधलने माधनसको ववरुध सम्पत्तिमा हक पगु्ने अरु कुनै व्यत्तिको 
कानूनी रीि परु् याई आफ्नो हक प्रचलन गने अधिकारमा कुनै िलल गने छैन । 

(४)  अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति वफिान बतु्तिधलने व्यत्ति पिा नलागेमा र सो व्यत्तिको िफन बाट 
बतु्तिधलने अत्तख्ियार पाएको कुनै एजेण्ट वा अरु व्यत्ति नभएमा नेपाल सरकारले सो 
सम्पत्तिको अधिग्रहण फुकुवा गररएको छ भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गनेछ र 
त्यस्िो सूचना प्रकात्तिि भएको धमधि देत्ति सो सम्पत्ति सरोकारवाला व्यत्तिलाई बिुाई 
ठदएको सत्तम्िनेछ । 

 

७.  िधिपूधिन ठदन:े यस ऐन अन्त्िगनि कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गररएमा नेपाल सरकारले िधिपूधिन ठदनेछ 
र दफा ८ मा िोवकएको धसधान्त्ि अनसुार सो िधिपूधिनको मूल्याङ्कन गररनेछ ।  

िर िनीले नेपालको नागररक रही नेपाल राज्य बावहर सािारणिः बसोबास गने गरेको छ 

वा आफना चल सम्पत्तिको अधिकांि भाग नेपाल राज्य बावहर लगाएको छ भन्ने नेपाल सरकारको 
त्तचिमा लागेमा वा ववचार भएमा त्यस्िा िनीलाई कुनै िधिपूधिन ठदइने छैन । 

 

८.  िधिपूधिन िोक्ने धसधान्त्ि र िररका:  

(१)  दफा ७ मा उल्लेि गरेको िधिपूधिन देहायका िररकाबाट िोवकनेछ – 

(क) िधिपूधिन अड्ढ मञ्जूरीनामामा वकवटएकोमा सोही मञ्जूरीनामा बमोत्तजम, 

                                                           
4   नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०१८ द्वारा संिोधिि । 
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(ि) मञ्जूरीनामा नभएमा नेपाल सरकारले बहालवाला वा अवकाि प्राप्त कुनै 

न्त्यायािीिलाई मध्यस्थ धनयिु गनेछ र सो मध्यस्थको धनणनय अनसुार िधिपूधिन 
ठदइनेछ । 

(२)   अधिग्रहण गररएको सम्पत्तिको िधिपूधिन ठदंदा देहाय बमोत्तजम ठदनपुछनः– 

(क)  अधिग्रहण गररएको अवधिभरलाई सो अधिग्रहण गररएको सम्पत्तिको भोग चलन 
ठेक् कामा गररएको भए सो भोग चलन गदान जधि बहाल वा धिरो धिनुन पदनथ्यो त्यधि, 

र 

(ि)  अधिग्रहण अवधिधभत्र त्यस सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी चलन चल्िीबाट भएको 
स्वाभाववक नोक्सानीको वा दैवी घटनाको र दफा ५ को दोस्रो प्रकरण5अन्त्िगनि 

गररएको हेरफेर ववचार गररने छैन, र 

(ग) सो सम्पत्ति अधिग्रहण गदान जनु अवस्थामा धथयो, सोही अवस्थामा ल्याउन लाग्ने 
िचन । 

 

९.  अधिकार समु्पन:े यस ऐन अन्त्िगनि आफूले प्रयोग गनन पाउने अधिकारहरु सूचनामा िोवकए 

बमोत्तजमका अवस्थामा िथा ििनमा कुनै एक सरकारी अधिकृिले प्रयोग गनन पाउन ेगरी नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तिि सूचनाद्वारा आदेि गनन सक्नेछ । 

 

१०.  दण्ड सजाय:   यस ऐनमा लेत्तिएको कुराहरु वा यस अन्त्िगनि बनेका कुनै धनयम उल्लङ्घन गने 
वा यस ऐनद्वारा वा यस ऐनले ठदएको कुनै अधिकारको कानूनी प्रयोगमा बािा परु् याउने 
व्यत्तिलाई रु. १०००।– सम्म जररवाना वा ६ मवहना कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

 

११.  धनयम बनाउन ेअधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वयि गननको लाधग नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी धनयमहरु बनाउन सक्छ । 

                                                           
5   नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०१८ द्वारा संिोधिि । 
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धनजी वन जङ्गल रावियकरण ऐन, २०१३ 

 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

२०१३।१०।१२ 

संिोिन गने ऐन                                                                                         प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६       २०६६।१०।७ 

 

धनजी वन जङ्गललाई रावियकरण गने ऐन 

 

प्रस्िावना: वन जङ्गल राविय िनको एक आवश्यक भाग भएको हनुाले राविय िन नाि हनुबाट 
रोक्न र देि िथा जनिाको वहिका लाधग उिम रुपले वन जङ्गलको संरिण व्यवस्था िथा 
उपयोग गननको धनधमि धनजी वन जङ्गललाई रावियकरण गनन आवश्यक भएकोले,  

  श्री ५ महाराजाधिराजबाट मत्तन्त्त्रमण्डलका  सल्लाह अनसुार यो ऐन बनाई जारी 
गररबक्सेको छ ।  

 

१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ:  

(१)  यस ऐनको नाम “धनजी वन जङ्गल रावियकरण ऐन, २०१३” रहेको छ ।  

(२)  यो ऐन नेपाल राज्यभर िरुुन्त्ि लागू हनुेछ ।  

 

२.  धनजी वनको धनिानरण:  

(१)  यस ऐनको िात्पयनको लाधग धनजी वन जङ्गल भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअगावै पूरा वा 
केही अंिमा राज्यका (रेवेन्त्यू) माफी भई वा व्यत्ति वविेषले कुनै िवरबाट आफ्न ुहक 
गराई भोग गरी आएको सबै प्रकारको जग्गा जमीनमा भएका वन जङ्गल र सो वन जङ्गल 
धसमानाधभत्रको पधिन जमीनलाई समेि सम्िनपुछन ।    

िर,–  

(क)  आवादी जग्गा जमीनमा बीच बीचको फाटफुट रुिहरु वा घर कम्पाउण्ड धभत्र वा 
फरक रहेका फलफूलका बगैंचा र सो धभत्रका अरु रुि वन जङ्गल माधनने छैन ।  

(ि)  उपत्यका र पहाडमा २५ रोपनीसम्म र िराईमा ५ धबगाहसम्म जग्गा जमीनमा 
कसैले आफ्नै मेहनिबाट रुि लगाई पालेको भए त्यस्िा रुिहरु वन जङ्गल 
माधननेछैन ।  

(२)  धनजी वन जङ्गलमा कुनै जग्गा जमीन पछन वा कुनै जग्गा जमीनमा धनजी वन जङ्गल पछन 
भन्ने वा सो वन जङ्गलको धसमाना वा िेत्रफल यो हो भन्ने वा धनजी वन जङ्गल हो वा 
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होइन भन्ने कुरामा कुनै प्रश्न उठेमा सो कुरा नेपाल सरकारले त्यस कामका धनधमि मकुरर 
गरेका अधिकृिद्वारा धनणनय हनुेछ ।  

(३)  उपदफा (२) अन्त्िगनि मकुरर भएका अधिकृिको धनणनयमा त्तचि नबिेुका व्यत्तिले ३५ 
ठदन धभतै्र नेपाल सरकारमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ, त्यस्िो पनुरावेदन ठदने अधिकार फरेष्ट 
अधिकृिको पधन सरुत्तिि रहनेछ।  

(४)  त्यस्िो पनुरावेदन परेपधछ धनणनय गननको धनधमि नेपाल सरकारले सवोच्च अदालिका 
न्त्यायािीि वा न्त्यायािीि हनु लायकको व्यत्तिको अध्यििामा २ अरु सदस्य मनोधनि 
गरी १ ट्राइबनुल गठन गनेछ र सो ट्राइबनुलको धनणनय अत्तन्त्िम हनुेछ ।  

(५)  उपदफा (२) वा (४) बमोत्तजम गररएका धनणनय उपर नाधलि उजूर सनु्ने कुनै अदालिको 
पधन अधिकार हनुेछैन ।  

 

३.  धनजी वन जङ्गललाई रावियकरण गने:  

(१) यो ऐन प्रारम्भ भएका धमधिदेत्ति नेपाल राज्यमा भएको सबै धनजी वन जङ्गलको स्वाधमत्व 
नेपाल सरकारमा सनेछ ।  

(२)  सो वन जङ्गलमा कुनै व्यत्तिको एकाधिकार हनुे गरी भएको ऐन, सवाल, सनद वा अरु कुनै 
धलिि यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधिदेत्ति िारेज हनुेछ ।  

(३)  सरकारीया वन जङ्गलका सम्बन्त्िमा लागू रहेका कानून यो ऐन प्रारम्भ भएका धमधिदेत्ति 
उपदफा (१) बमोत्तजम नेपाल सरकारमा सनन आएको वन जङ्गलमा समेि लागू हनुेछ ।  

 

४.  रावियकरण भएका वन जङ्गलको परुाना माधलकसंग भएका ठेक्काको असर:  रावियकरण भएका वन 
जङ्गलको परुाना माधलकसंग नेपाल सरकार माफन ि भएका ररिपूवनकको ठेक्काहरु यो ऐन प्रारम्भ 
भएपधछ नेपाल सरकारसंग भए सरह नै माधननेछ ।  

 

५.  िधिपूधिनको दावी गनन नपाइने: धनजी वन जङ्गलमा भएको हक यो ऐन बमोत्तजम हररएकोमा कुनै 
िधिपूधिनको दावी गनन पाइने छैन ।  

 

६.  धनयम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गननको धनधमि नेपाल सरकारले धनयमहरु 
बनाउन सक्छ। 

 

७.  नेपाल सरकारको बािा अडकाउ हटाउन ेअधिकार:  यो ऐनको दफाहरु कायानत्तन्त्वि गनन कुनै बािा 
अडकाउ परेमा नेपाल सरकार6ले िी बािा फुकाउनको लाधग राजपत्रमा प्रकाि गरी चावहंदो 
आदेि धनकाल्न सक्नेछ र त्यस्िो हरेक आदेि यस ऐनमा परे सरह माधननेछ ।  

                                                           
6   द्रष्टव्य: केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर भएका िब्दहरु:"श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल 

सरकार" । 
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वविान उन्त्मूलन ऐन, २०१६ 

 

  लालमोहर धमधि     नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तिि धमधि 

  २०१६।०८।२५     २०१६।०९।०१                  
संिोिन गने ऐन 

1. वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८7 २०१८।१०।२३      २०१८।१०।२४ 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

२. िधिपूधिन ऐन, २०१९       २०१९।१२।३० 

३. वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०२४                                 २०२४।७।६ 

४. राजश्व न्त्यायाधिकरण ऐन, २०३१                                    २०३१।४।१८ 

५. वविेष अदालि ऐन, २०३१                                         २०३१।६।२० 

६. न्त्याय प्रिासन सिुार (पवहलो संिोिन) ऐन, २०३३                      २०३३।४।१० 

७. न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३                       २०४३।७।२४ 

८. न्त्याय प्रिासन ऐन, २०४८                                          २०४८।२।१६ 

९. वविान उन्त्मूलन (िेस्रो संिोिन) ऐन, २०४९                             २०४९।५।२९ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

१०. गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६  २०६६।१०।७ 

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

 
 

वविान जग्गा उन्त्मूलन गरी भधूमकर ठेक्नको धनधमि बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावना: नेपाल ... ... ... का ववधभन्त् न वगनका जनिामा समानिाको भावना र त्तस्थधि उत्पन्त् न गराई 
ससुम्बन्त्ि कायम राख् नको लाधग र नेपाल िथा नेपाल ... ... ...का जनिाको सवुविा िथा आधथनक 
वहिलाई कायम र सदुृढ पारी सवुविा गराउने पववत्र उद्देश्यले राज्य कर नधिरी जग्गा जधमन भोग गनन 
सामन्त्ि प्रथालाई अन्त्ि गनन वान्त्छनीय भएकोले,   

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवको िासनकालको पााँचौं वषनमा संसदले यो ऐन 
बनाएको छ ।  

 
 

                                                           
7  वविान उन्त्मलुन संिोिन ऐन २०१८ पधन मूल ऐन प्रारम्भ भएको धमधि देत्ति प्रारम्भ भएको माधनन ेउल्लेि भएको ।   
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१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ:  

(१)  यस ऐनको नाम “वविान उन्त्मूलन ऐन, २०१६” रहेको छ । 

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

(३)  यो ऐन िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

२.  पररभाषा:   

(१)  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–  

(क)  “वविान जग्गा”  भन्त् नाले सरकारी मालपोि जम्मै माफी गरी वा त्यस ठाउाँको त्यस्िै 
वकधसमका रैकर जग्गामा लागेको मालपोि भन्त्दा कम धिने गरी पाएको वा हक 
भैरहेको सबै वकधसमको जग्गा सम्िन ुपछन र िण्ड (ि) र (ग) मा पररभाषा गररए 
बमोत्तजमका जग्गालाई समेि जनाउाँछ । 

(ि)  “क” शे्रणीको वविान जग्गा भन्त् नाले ठेवकएको मालपोिसम्म उठाई िान पाउने गरी 
पाएको वा जसरी धलए पाएको भएपधन ठेवकएको मालपोि वा मालपोिको 
अङ्कबमोत्तजम सम्म उठाई िाने गरी आएको नेपाल सरकारमा केही धिनुन पने वा 
नपने वविान जग्गा र आवाद नभएको पधिन जग्गा िथा जङ्गल वविान जग्गा समेि 
सम्िन ुपछन ।  

(ग)  “ि” शे्रणीको वविान जग्गा भन्त् नाले “क” शे्रणीको वविान जग्गा बाहेकको अरू सबै 
वविान जग्गा समिन ुपछन।  

(घ)  “वविानवाल” भन्त् नाले जसका नाममा वविान जग्गा दिान छ वा जसका नाममा वविान 
जग्गा प्रदान गरेको धलिि छ वा जसले वविान जग्गा भनी भोग गरेको छ त्यस्िा 
व्यत्ति वा त्यस्िा व्यत्तिका वविान जग्गा भोग गने हकदारलाई र भोग वा 
दृवष्टबन्त्िकी धलई वा अरू कुनै व्यहोराले धलई भोग गरेमा त्यस प्रकार भोग गरुञ्जले 
धनज वा त्यस्िो वविान जग्गा भोग गने धनजका हकवालालाई समेि जनाउाँछ ।  

(ङ)  “मालपोि” भन्त् नाले रैकर जग्गाका सम्बन्त्िमा सो जग्गा दिान भएका व्यत्ति 
(यसपधछ यस ऐनमा रैकरका मोही भधनएका) ले नेपाल सरकारमा बिुाउन पने 
ठेवकए बमोत्तजमको नगदी वा त्तजन्त्सी वा दवैु वकधसमको मालपोि सम्िन ुपछन र यस 
िब्दले वविान जग्गाको सम्बन्त्िमा पधन वविानवालले धलने त्यस्िै ठेवकएको (आाँठाका 
रैकर जग्गा सरहको) मालपोिलाई र वविानवालले पाएका अधिकार बमोत्तजम वविान 
जग्गाको मोहीको मञ्जुरी धलई वा नधलई त्यस्िो मालपोि माधथ सयकडीका वहसाबले 
थप गरी धलएको अङ्कलाई समेि जनाउाँछ ।  
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(च)8 “माल अड्डा” भन्त् नाले मालपोि असलु उपर गरी धलने नेपाल सरकारको माल अड्डालाई 

सम्िनपुछन र माल अड्डा िारेज भएको ठाउाँमा भधूम प्रिासन कायानलयलाई समेि 
जनाउाँछ । 

(छ)  वविान जग्गाको सम्बन्त्िमा “आयस्िा” भन्त् नाले धलिि गरी वा नगरी कसैलाई 
मोहीयानीमा कमाउन ुठदई मालपोि भन्त्दा बढी उठाई िाने गरी आएको नगदी वा 
त्तजन्त्सीलाई जनाउाँछ । 

(ज)9 “माल अड्डाको हावकम” भन्त् नाले भधूम प्रिासकलाई समेि सम्िनपुछन ।  

(ि)10 ... ... ...   

(२)  ... .... ...11 
(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम धनणनय गदान िङ्का नउठोस ् भन्नाका लाधग स्पष्ट गररन्त्छ वक कुनै 

व्यत्तिले एकै चकला वा एकै वकिा वविान जग्गामध्ये केहीको मालपोि मात्र िाने गरी र 
केहीको आयस्िा िाने गरी धलिि गरी वा नगरी कसैलाई कमाउन ठदएको रहेछ वा 
त्यस्िो मध्येको केही वविान जग्गा आफूले कमाई गरेको रहेछ भने एकै चकला वा एक 
वकिा भएपधन मालपोिसम्म िाने गरी ठदएको जधि “क” शे्रणीको वविान जग्गा र आयस्िा 
िाने गरी ठदएको वा आफैले कमाएको जधि “ि” शे्रणीको वविान जग्गा माधननेछ ।  

 

३.  वविान उन्त्मूलन:  

(१)  नेपाल ... ... ... मा भएको वविान प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधिदेत्ति समाप्त 
गररएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका धमधिले अत्तघल्ला ठदनसम्मका सबै वविान जग्गा 
उन्त्मूलन गररएका छन ्।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम उन्त्मूलन गररएका नेपाल ... ... ...मा भएका सबै वविान जग्गा 
रैकरमा पररणि भई भसू्वाधमत्व नेपाल सरकारमा सनेछ र यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ 

                                                           
8   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०२४ द्वारा संिोधिि । 
9   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०२४ द्वारा थप । 
10   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०२४ द्वारा थप भई न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा त्तिवकएको ।  
    दोश्रो संिोिनमा, "िोवकएको अदालि" भन्नाले नेपाल राजपत्रमा श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकात्तिि गरी िोकेको 

अदालिलाई सम्िन ुपछन ।" थप भएको। 
11   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०२४ द्वारा संिोधिि भई न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा 

त्तिवकएको ।  

   दोश्रो संिोिनमा, "वविान जग्गा हो वा होइन वा कुनै वविान जग्गा 'क' शे्रणी वा 'ि' शे्रणी मध्ये कुन शे्रणीको हो भने्न मदु्दा 
माधमला िोवकएको अदालिले हेरी धनणनय गनेछ । सवोच्च अदालि र आय कर अदालिमा बाहेक अन्त्य कुनै अड्डा अदालि 
या अधिकारी समि दायर भै धछन्न बााँकी रहेको यस वकधसमका मदु्दाहरु िोवकएको अदालिमा सनेछन ् र िोवकएको 
अदालिले नेपाल वविेष अदालि ऐन, २०१३ अन्त्िगनिको सबै कायनववधि अपनाउनेछ । यस्िो िोवकएको अदालिको फैसला 
उपर आय र कर अदालिमा पनुरावदेन लाग्नेछ ।" संिोधिि ।  
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त्यस्िा वविान जग्गामा रहेको वविानवालको भसू्वाधमत्व सम्बन्त्िी हक िथा अधिकार स्विः 
समाप्त भएको माधननेछ ।  

(३)  वविान जग्गामा कुनै व्यत्तिको भसू्वाधमत्व सम्बन्त्िी हक िथा अधिकार हनुे वा रहने गरी 
भएको ऐन, सवाल, सनद वा अरू कुनै धलिि पत्र यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधिदेत्ति िारेज 
िथा बदर गररएका छन ्। 

  

४.  भधूमकर ठेक्ने र दिान गररठदने:  

(१)  दफा ११ को अधिनमा रही यस ऐनबमोत्तजम रैकर गररएका जग्गामा आधथनक साल 
२०१६–१७ देत्ति साल बसाल लागू हनुे गरी देहाय बमोत्तजम भधूमकर ठेवकएको छ: 

(क)  “क” शे्रणीको वविान जग्गामा वविानवालले वविान जग्गाका मोहीबाट उठाई धलन ेगरी 
आएको मालपोिको अङ्क बमोत्तजम ।  

  िर, कसैका नाममा मोहीयानी दिान र आवाद समेि नभएको पधिन जग्गा वा 
जङ्गल रहेछ भने वविानको लगिसम्म कावटनेछ ।  

(ि)12 काठमाडौं उपत्यकाका “ि” शे्रणीको वविान जग्गामा देहाय बमोत्तजम–   

          िेि        पािो   

  (१) अवल रोपनी १ को   ने.रु.३।–   ने.रु. 
१।१४  

  (२) द्वयम रोपनी १ को   ने.रु.२।४४   ने.रु.।९४  

  (३) सीम रोपनी १ को    ने.रु.१।६९   ने.रु. ।५६  

  (४) चाहार रोपनी १ को   ने.रु.१।१२   ने.रु.।३७  

  

    िर काठमाडौं उपत्यकामा “ि” शे्रणीको:          
(१) कुनै वविान जग्गाका सम्बन्त्िमा आधथनक साल २०१६।१७ को धनधमि 

आाँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोिको अङ्कको आिाको दरले लाग्ने 
भधूम करको दर उि दरभन्त्दा घटी पनन आएमा त्यस्िो वविान जग्गाको 
उि सालको धनधमि सोही घटी दरमा भधूमकर धलइनेछ।  

(२) कुनै वविान जग्गाका सम्बन्त्िमा आधथनक साल २०१७।१८ को धनधमि 
आाँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोिको अङ्क बमोत्तजम लाग्ने 
भधूमकरको दर उि दरभन्त्दा घटी पनन आएमा त्यस्िो वविान जग्गाको 
उि सालको धनधमि सोही घटी दरमा भधूमकर धलइनेछ । 

                                                           
12   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८ द्वारा संिोधिि ।  
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नेपाल ... ... ... का अन्त्य पहाडी िेत्र र िराई िेत्रका “ि” 

शे्रणीका वविान जग्गामा आाँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोिको अङ्क 

बमोत्तजम ।  

  िर आधथनक साल २०१६।१७ को धनधमि आाँठाको रैकर जग्गामा 
लागेको मालपोिको अङ्कको आिा मात्र धलइनेछ ।  

(ग)13  आधथनक साल २०१६।१७ र २०१७।१८ को धनधमि कसैले िण्ड (ि) 
बमोत्तजम धिनुन पनेभन्त्दा बढी भधूमकर धिररसकेको रहेछ भने धनस्सा प्रमाणसमेि 
दात्तिल गरी धलत्तिि रूपमा दावा गनन आएमा बढी त्यसरी धिरेको भनी प्रमात्तणि 
भएको जधि धनजलाई वफिान गररनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम ठेवकएको भधूमकर इलाका मालको हावकमले धनिानररि गनेछ र 
त्यस्िो भधूमकर लागेको वविान जग्गा देहायबमोत्तजम रैकरमा दिान गरी लगि िडा गने र 
भधूमकर असूल गनेछ:   

(क)  “क” शे्रणीको वविान जग्गा भए वविान जग्गाको मोहीको नाउाँमा । िर आवाद 
नभएको पधिन िथा जङ्गल कसैका नाममा दिान गररन ेछैन र नेपाल सरकारको अन्त्य 
पधिन जग्गा िथा जङ्गल सरह हनुेछ ।  

(ि)  “ि” शे्रणीको वविान जग्गा भए वविानवालको नाउाँमा । िर भोग वा दृवष्टमा धलई 
भोग्ने व्यत्ति वा भोग सदै आएको धनजका हकवालाका नाममा दिान हनु गयो भन े
भोग वा दृवष्टकै रूपमा मात्र धनजको हक कायम हनुेछ र प्रचधलि नेपाल कानून 
बमोत्तजम धनिन्त् न ठदन्त् न भन्त् न पाउाँदैन र धनिन्त् नेले आफ्नो नाममा रैकरमा दिान 
गराउने हक सरुत्तिि रहनेछ ।  

(३)  “ि” शे्रणीको वविान जग्गामा उपदफा (२) बमोत्तजम धनिानररि दरका सम्बन्त्िमा त्तचि नबझु्ने 
व्यत्तिले प्रमिु त्तजल्ला अधिकारी14 छेउ पनुरावेदन ठदन सक्नेछ र प्रमिु त्तजल्ला 
अधिकारीले गरेको धनणनय उपर त्तचि नबझु्नेले सम्बत्तन्त्िि राजस्व न्त्यायािीकरणमा 
पनुरावेदन ठदन सक्नेछ । 

(४)  “ि” शे्रणीको वविान जग्गा भएको ठाउाँका सााँि वा नत्तजकको त्यसै वकधसमको रैकर जग्गामा 
एकाधिर घटी अकोधिर बढी मालपोि लागेको रहेछ भने नेपाल सरकारको अको आदेि 
नभएसम्म बढी दर कायम गरी भधूमकर धनिानररि गररनेछ ।  

(५)  यो ऐन बमोत्तजम भधूमकर ठेवकएको जग्गामा यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अगाधड कुनै 
वकधसमको कर वा धिरो लागी नेपाल सरकारमा बिुाई आएको रहेछ भने त्यस्िो कर वा 
धिरो भधूमकर मै सत्तम्मधलि भएको माधननेछ र सो कर वा धिरोको लगि कावटनेछ ।  

                                                           
13   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८ द्वारा थप । 
14   गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा संिोधिि । 
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५.  मालको हावकमले कागजपत्र मगाउन सक्न:े  

(१)  यो ऐन बमोत्तजम रैकर गररएका वविान जग्गाका सम्बन्त्िमा भएको काजगिपत्र हेनन चाहेमा 
मालका हावकमले वविानवाललाई वा वविानको रेिदेि वा दामकाम गनन रात्तिएको 
वविानवालको माधनसलाई त्यस्िा कागजपत्रहरू पेि गनुन भन्ने धलत्तिि आदेि ठदन सक्नेछ ।  

(२)  कसैले उपदफा (१) बमोत्तजम मालको हावकमले ठदएको आदेि नटेरेमा त्यस्िा व्यत्तिलाई 
मालको हावकमले ने.रु. ५००।– पााँचसयसम्म जररवाना गनन र कागज समेि धलन   

सक्नेछ ।  

 

६.  भधूमकर बिुाउनेः  

(१)  दफा ४ बमोत्तजम ठेवकएको भधूमकर अको व्यवस्था नभएसम्म त्तजधमदार भए त्तजधमदार 
माफन ि र त्तजधमदार नभए दफा ४ को उपदफा (२) बमोत्तजमका दिानवालले रैकर जग्गाको 
मालपोि बिुाए सरह स्थानीय माल अड्डामा बिुाउन पछन र मालपोि बिुाउने र असलु गने 
सम्बन्त्िी प्रचधलि नेपाल कानून त्यस्िो भधूमकर बिुाउाँदा र असलु गदान पधन लागू हनुेछ ।  

              िर आधथनक साल २०१६-१७ र २०१७-१८ को धनधमि यो ऐनबमोत्तजम बिुाउन र 
असलु गनुन पने भधूमकर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोवकठदए 
बमोत्तजम वकस्िाबन्त्दीमा बिुाउन र असलु गनन सवकनेछ ।15  

(२)  उपदफा (१) मा लेत्तिएको कुराको सवनसामान्त्यिामा प्रधिकूल प्रभाव नपारी दफा ४ 
बमोत्तजमको भधूमकर बााँकी भएमा रैकर जग्गाको मालपोि बााँकी भए सरह कारवाई गरी 
असलु उपर गररनेछ ।  

(३)  दफा ४ बमोत्तजम भधूमकर ठेवकएको “क” शे्रणीको वविान जग्गा हनुे वविानवाल वा धनजको 
माधनसले यो ऐन प्रारम्भ भएका धमधिदेत्ति त्यस्िा जग्गाको मालपोि उठाउन र धलन पाउने 
छैन । 

(४)  दफा ४ बमोत्तजम ठेवकएको भधूमकर “ि” शे्रणीको वविान जग्गा हनुे वविानवालले आफ्न ु
जग्गा कमाउने व्यत्तिसाँग धलने कूि धिरोमा थपी असलु उपर गनन पाउन ेछन ्।  

(५)  वविान जग्गामा त्तजधमदार पटवारी त्तजम्मावाल थरर मतु्तिया रहेको भए धनजहरूको हक र 
दावयत्व रैकर जग्गाका त्यस्िै व्यत्ति सरह हनुेछ ।  

(६)  वविानवालको काम गनन वविानवालको िफन बाट रहेको वविान मालहरू यो ऐन प्रारम्भ भएका 
धमधिदेत्ति नेपाल सरकारको माल अड्डाको रूपमा पररणि हनुेछन ्र त्यस्िो मालमा रहेको 
वविान सम्बन्त्िी सबै कागजपत्र नेपाल सरकारको कागजपत्र माधननेछन ्। 

                                                           
15   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८ द्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप । 
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(७)  उपदफा (६) बमोत्तजम सरकारी अड्डामा पररणि गररएका वविानवालका कमनचारी नेपाल 

सरकारका धनजामिी कमनचारी माधनने छन ्।  

 

७.  दिान गराउन ुपने:  

(१)16 “ि” शे्रणीको वविानवालले यो दफा लागू भएको १२० ठदनधभत्र आफ्नो वविान जग्गाको देहाय 
बमोत्तजमको वववरण र बिुाउन बााँकी भधूमकर वा मालपोि स्थानीय माल अड्डामा र माल 
अड्डा िारेज भएको ठाउाँमा भधूम प्रिासन कायानलयमा दात्तिल गरी दिान गराउन ु पछन र 
बााँकी भधूमकर वा मालपोि दात्तिल भएपधछ माल अड्डा वा भधूम प्रिासन कायानलयले सो 
बमोत्तजम वववरण दात्तिला भएको धनस्सा ठदई त्यस्िो जग्गा धनजको नाउाँमा आफ्नो शे्रस्िा 
िथा जग्गा नाप जााँचको मोठ लगिमा समेि दिान गररठदनपुछन । 

(क)  वविान जग्गाको िेत्रफल (धबगाह रोपनी इत्याठद) त्यस्िो िलेुको शे्रस्िा नभएमा 
अन्त्दाजी िेत्रफल र थाहा भएमा जग्गाको चौहदी पधन,17   

(ि)  नेपाल सरकारबाट जग्गा नाप जााँच गराइएकोमा सो नापीबाट िोवकएको मालपोि 
वा भधूमकरको अङ्क आवादी जग्गा वविान पाएकोमा सो पाउाँदा िोवकएको वविान 
जग्गाको मालपोि अङ्क,  

(ग)  जग्गा कमाउने व्यत्तिहरूको नाम र धनजहरूले कमाएको जग्गाको िेत्रफल र 
प्रत्येकले वविानवाललाई धिनुन पने कूि धिरो,  

(घ)  नेपाल सरकारले िोकेको अरू कुनै कुरा ।  

(२)  “क” शे्रणीका वविान जग्गाका वविानवाल वा कुनै वविान जग्गाको काम गने वविानवाल भए त्यस 
मालको ित्काल काम गने कामदार काररन्त्दा (इन्त्चाजन) र वविानवाल सािारणिया नेपाल 
बावहर बस्ने गरेको भए धनजको वविान रेिदेि वा दामकाम गने व्यत्तिको पधन उपदफा 
(१) बमोत्तजम वववरण सवहिको आवश्यक कागजपत्र इलाका माल अड्डामा दात्तिल गनुन पने 
किनव्य हनुेछ।  

(३)  कुनै वविानको सम्बन्त्िमा उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम दात्तिल गनुनपने वववरण दात्तिल 
नगरेमा वा दात्तिल गरेपधन जानी जानी18 िास िास कुरा फरक पारी दात्तिल गरेको 

                                                           
16  वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८ द्वारा संिोिन भई वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०२४ द्वारा उपदफा (१) पनु: 

संिोधिि ।  
    वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८ ले मूल ऐनमा भएको "रैकर दिान गराउन पनेछ" भने्न वाक्यांिपधछ उपदफा (१) मा 

"त्यस्िो वववरण दात्तिल गने म्याद श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल गजेटमा सूचना प्रकात्तिि गरी बढाउन 
सक्नेछ" वाक्य थप गररएको। 

17   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८ द्वारा संिोधिि । मूल ऐनमा भएको "सयकडा १० भन्त्दा वढी फरक नपने गरी 
आम्दानी िेत्रफल िलुाई सो र जग्गाको चौहद्दी।" उल्लेि भएको । 

18   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८ द्वारा थप ।  



 

15 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

ठहररन आएमा उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम त्यस्िो वववरण दात्तिल गनुन पने किनव्य 
भएका प्रत्येक व्यत्तिलाई १०००।– सम्म जररवाना वा १ वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय 
इलाका माल अड्डाको हावकमबाट हनुसक्नेछ ।  

(४)  ... ... ... 19 

(५)20 उपदफा (३) अन्त्िगनिको सजायको आदेि उपर सम्बत्तन्त्िि राजस्व न्त्यायािीकरणमा 
पनुरावेदन लाग्न सक्नेछ ।  

(६)21 यो ऐन बमोत्तजम “ि” शे्रणीको वविान जग्गा उन्त्मूलन भै रैकरमा पररणि गररएको जग्गाको 
जग्गावाला वा मोहीले आफ्नो जग्गाको नापी गराउन चाहेमा भधूमकरको सयकडा १० का 
दरले ५ वषनसम्म नापी िचन बिुाउने ििन गरी कागज गरे अनकूुल पने नपने हेरी इलाका 
माल अड्डाले प्लेन टेबलु सभे गराउने व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

 

७क.22  जग्गा कमाउनेले वविान जग्गा दिान गनन पाउन:े  

(१)  “ि” शे्रणीको वविान जग्गा कमाउने व्यत्तिले यो दफा प्रारम्भ भएपधछ नेपाल सरकारले 
िोकेको म्याद धभत्र आफूसाँग भएको वा आफूले जाने बिेुसम्मको सबूि प्रमाण र सो 

                                                           
19   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८ र वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०२४ ले संिोिन भई वविान उन्त्मूलन (िेश्रो 

संिोिन) ऐन, २०४९ द्वारा त्तिवकएको ।  
   पवहलो संिोिनमा, "उपदफा १ बमोत्तजम िोवकएको म्यादधभत्र आफ्नो नाममा दिान गराउन फााँट पेि नगने "ि" शे्रणीका 

जग्गाका वविानवालको म्याद भिुान भएपधछ सो जग्गा कमाउन े धनस्सा प्राप्त मोहीबाट सो धबिान जग्गा कमाएको फााँट पेि 
हनु आएमा धनजले कमाइ आएको जधि जग्गा सो मोहीको नाउाँमा रैकर सरह मालपोि धलन ेगरी दिान गनन र मोहीबाट पधन 
त्यस्िो लगि पेि हनु नआएमा वा म्यादधभत्र त्यस्िो फााँट पेि नभएको जग्गा वविानवाल आफैले कमाएको रहेछ भन े
म्यादधभत्र फााँट पेि नभएको कुरा कसैको उजरु परी जााँचबिु गदान ठहररएमा सलामीमा बढी बढाउ गरी आएको आयस्िा 
मध्ये आिा उजूरवालालाई र बााँकी श्री ५ को सरकार लाग्ने गरी दिान गनन इलाका माल अड्डाको हावकमले सक्नेछ । 
वववरण दात्तिल भएपधछ सो दात्तिल भएको र रैकरमा दिान गररएको धनस्सा प्रमाण वविानवालबाट पेि हनु आएमा 
धबिानवाललाई र अन्त्य मोहीबाट पेि हनु आएमा मोहीलाई इलाका माल अड्डाको हावकमले अड्डामा दात्तिल भएकै धमधिमा 
ठदनपुछन । त्यस्िो धनस्सा प्रमाणको ढााँचा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोवकठदन सक्नेछ र 
त्यसरी निोवकएसम्म स्थानीय माल अड्डाको हावकमले आफूले उत्तचि ठानेको ढााँचामा चावहन े वववरण िोली त्यस्िो धनस्सा 
प्रमाण ठदनपुछन ।" उल्लेि भएको । 

  दोश्रो संिोिनमा, "कसैले उपदफा (१) बमोत्तजमको म्यादधभत्र 'ि' शे्रणीको धबिान जग्गा सो उपदफा बमोत्तजम दिान नगराएमा 
सो जग्गा कमाउने मोही भए भधूमकर वा मालपोि असूल गरी धनजको नाउाँमा जग्गा दिान गररनछे । मोहीले सो बमोत्तजम 
भधूमकर वा मालपोि नबिुाएमा मालपोि नबिुाए सरह प्रचधलि कानून बमोत्तजम हनुेछ ।  

  िर, त्यस वकधसमको गठुीको जग्गा राजगठुीमा दिान गररनेछ ।" उल्लेि भएको ।  
20  वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन २०२४ द्वारा संिोधिि भई गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, 

२०६६ द्वारा संिोधिि । दोश्रो संिोिनमा "उपदफा (३) अन्त्िगनिको सजायको आदेि उपर आय र कर अदालिमा 
पनुरावदेन (अवपल) लाग्न सक्नेछ ।" उल्लेि भएको । 

21  वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन २०१८ द्वारा थप । 
22  वविान उन्त्मूलन (िेश्रो संिोिन) ऐन, २०४९ द्वारा थप । 
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जग्गाको वकिा नम्बर, चार वकल्ला वविानवालको नाम, थर, विन, कूिबाली, िीरो समेि 
िलुाई त्यस्िो जग्गा आफ्नो नाउाँमा दिान गननको लाधग सम्बत्तन्त्िि त्तजल्लाको माल वा 
मालपोि कायानलयमा दरिास्ि ठदन ुपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको दरिास्ि प्राप्त भएपधछ माल वा मालपोि कायानलयले उि 
दरिास्ि उपर आवश्यक जााँचबिु गदान उल्लेत्तिि जग्गा वविानवालको नाउाँमा दिान भई 
सकेको वा राजगठुी अन्त्िगनि पने जग्गा नभई दरिास्िवालाको नाउाँमा दिान गनन हनुे 
साधबकको वविान जग्गा देत्तिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी 
िोवकठदएको िलु्क र दस्िरु धलई त्यस्िो जग्गा धनजको नाउाँमा दिान गरी ठदन ुपनेछ ।  

८.  अदालिका केही अत्तख्ियार मालका हावकमले प्रयोग गनन पाउने: यो ऐन बमोत्तजमको आफूले गनुन 
पने काम गदान बयान बकपत्र गराउन धलिि प्रमाण दात्तिल गराउन कर लगाउन सक्न ेसािीका 
नाउाँमा समाह्वान जारी गने सरजमीन िहवककाि गने समेि काममा अदालिको अत्तख्ियार माल 
अड्डाको हावकमलाई हनुेछ।  

९.  िधिपूधिन:  

(१) “क” शे्रणीको वविान जग्गा हनुे वविानवाललाई अनसूुचीमा लेत्तिए बमोत्तजमको िधिपूधिन 
...........23 नेपाल सरकारबाट गररनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम पाउने भएको िधिपूधिनको वहसाब गदान हक भोगको पक्का प्रमाण 
भएको कुनै वविानवालले धलने गरेको ठहररएको एक सालको मालपोिको प्रधिििको 
वहसाबले गररनेछ । 

िर अगावै परेको मदु्दाको धसलधसलामा अदालिले ठदएको फैसला बमोत्तजम भए गरेको 
वा हनुेमा बाहेक २०१५ सालसम्म दिान वा भोग भएको प्रमाण नहनुेको रु. १००।– 

मधुनको धलििलाई र रत्तजिेिन पास गरी वा नगरी २०१६ साल श्रावण २४ गिे उप्रान्त्ि 
भए गरेको जनुसकैु धलििलाई यस दफामा उत्तल्लत्तिि िधिपूधिनको सम्बन्त्िमा नेपाल 
सरकारले मान्त्यिा ठदने छैन ।  

(३)  मालपोिको वहसाब गदान जम्मा उठ्िी मध्ये २०१५ सालमा नेपाल सरकारलाई बिुाएको वा 
बिुाउन ुपने कुनै पधन प्रकारको कर कट्टा गरी बााँकी अङ्कको अनपुािमा िधिपूधिन ठदइनेछ ।  

१०. बन्त्िकी वविान जग्गाको िधिपूधिनः कुनै “क” शे्रणीको वविान जग्गा कसैले कसैलाई भोग वा 
दृवष्टबन्त्िकी ठदई धलनेले थैली बापि भोग गरी आएको रहेछ भने यस ऐन बमोत्तजम पाउने 
िधिपूधिन भोग वा दृवष्टबन्त्िकीमा धलई भोग गने व्यत्तिले पाउनछे ।  

  िर िधिपूधिनको रकम धनजको भोग वा दृवष्टमा धलन ेव्यत्तिको परेको थैली भन्त्दा बढी हनु 
जाने भएमा बढी जधि रकम भोग वा दृवष्ट ठदन े व्यत्तिले अनसूुचीमा लेत्तिएका रीि बमोत्तजम 
पाउनेछ र घटी भएमा भोग वा दृवष्टवालाले वविानवाल समेि कसै उपर दावा गनन पाउने छैन ।  

                                                           
23  िधिपूधिन ऐन, २०१९ द्वारा त्तिवकएको । 
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११.  कुनै वविान जग्गामा भधूमकरमा सवुविा ठदने:  

(१)  देहाय बमोत्तजम गठुीमा रात्तिएको वविान जग्गामा ररधित्तस्थधि बमोत्तजम गठुी चलाउन ेअन्त्य 
व्यवस्था नभएसम्म दफा ४ बमोत्तजम भधूमकर लगाइने छैन: 

(क)  नेपाल सरकार िफन बाट गठुी रहेको वविान जग्गा  

(ि)  पवहले जनिाले रािेको भए पधन नेपाल सरकारबाट चलाउने गरी छाड्दा नेपाल 
सरकारले त्तजम्मा धलएको वा नेपाल सरकारबाट जफि भई वा अरू कुनै कारणबाट 
नेपाल सरकारले त्तजम्मा धलई गठुी चलाएको गठुी वविान जग्गा, र  

(ग)  नेपाल सरकार बक्साई रािेको गठुी वविान जग्गा ।  

(२)24 कुनै जग्गा उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) वा (ग) बमोत्तजमको जग्गा हो होइन भन्ने 
मदु्दा त्तजल्ला अदालिले25 हेनेछ र सो उपर उच्च अदालिमा पनुरावेदन लाग्नेछ ।  

१२. वविानका मोहीबाट भएका मोहीको हक:  

(१)   यस ऐन बमोत्तजम रैकर गररएको कुनै “ि” शे्रणीको वविान जग्गामा कसैको मोहीयानी हक 
रहेछ भने “ि” शे्रणीको वविान जग्गा वविानवालका नाममा रैकरमा जग्गावालाको हैधसयिले 
दिान हुाँदा मोहीयानी हक भएका व्यत्तिको नाम पधन मोहीमा दिान हनुेछ र यस प्रकारका 
मोहीलाई धनजले मोहीको हैधसयिमा प्राप्त गरेको मोहीयानी हक िथा अधिकार पूवनवि ्
उपभोग गननबाट बत्तन्त्चि गररन ेछैन । 

(२)   “क” शे्रणीको वविान जग्गा मोहीको नाउाँमा दिान भै त्यो मोही जग्गावाल भएपधछ त्यस्िा 
जग्गावालाबाट यो ऐन प्रारम्भ हनुभन्त्दा अत्तघ वा पधछ जग्गा धलई कमाउने व्यत्ति भधूम 
सम्बन्त्िी ऐनको अधिनमा रही मोही हनुेछ र मोहीको हक प्राप्त गनेछ ।  

१२क.26 वविान जग्गा दिान गने वविेष व्यवस्था: २०४९ साल आषाढ मसान्त्ि सम्ममा कसैको नाउाँमा 
रैकरमा पररणि गरी दिान भै नसकेको “ि” शे्रणीको वविान जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यत्तिका 
नाउाँमा मात्र दफा ७क. बमोत्तजम दिान गररनेछ । सो अवधि पधछ कुनै वविानवालको नाउाँमा “ि” 

शे्रणीको वविान जग्गा दिान गररने छैन र दिान भएको रहेछ भने पधन मान्त्यिा हनुे छैन ।  

  िर २०४९ साल आषाढ मसान्त्िभन्त्दा पवहले रैकरमा पररणि गने वा दिान गने ववषयमा 
अदालिमा मदु्दा परी धबचारािीन रहेकोमा अदालिको धनणनय बमोत्तजम हनुेछ र कुनै वविानवालाले 

                                                           
24   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०२४ द्वारा संिोिन भई राजस्व न्त्यायाधिकरण ऐन, २०३१ द्वारा पनु: संिोधिि ।  
   दोश्रो संिोिनमा, "कुनै जग्गा उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) वा (ग) बमोत्तजमको जग्गा हो होइन भने्न मदु्दा माधमला 

िोवकएको अदालिले हेरी धनणनय गनेछ । सवोच्च अदालि र आय कर अदालिमा बाहेक अन्त्य कुनै अड्डा अदालि वा 
अधिकारी समि दायर भै धछन्न बााँकी रहेको यस वकधसमका मदु्दाहरु िोवकएको अदालिमा सनेछन ्। िोवकएको अदालिको 
अत्तन्त्िम धनणनय वा फैसला उपर आय र कर अदालिमा पनुरावदेन (अवपल) लाग्नेछ ।" उल्लेि भएको । 

25   न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा संिोधिि । 
26   वविान उन्त्मूलन (िेश्रो संिोिन) ऐन, २०४९ द्वारा थप । 
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आफ्नो नाउाँमा रैकरमा पररणि गरी दिान गराउन वा माल वा मालपोि कायानलयमा धनवेदन ठदई 
धनरन्त्िर कारवाहीमा बसेको रहेछ र जग्गा कमाउने व्यत्तिले रैकरमा पररणि गरी दिान गराउन 
धनवेदन ठदएको रहेनछ भने माल वा मालपोि कायानलयको धनणनय बमोत्तजम हनुेछ।  

१२ि.27 म्याद धभत्र दिान गराउन ुपने: “ि” शे्रणीको कुनै वविान जग्गा दफा ७क. बमोत्तजम नेपाल सरकारले 
िोकेको म्याद धभत्र त्यस्िो जग्गा कमाउनेले आफ्नो नाउाँमा दिान नगराएमा त्यस्िो जग्गा मालपोि 
नबिुाए सरह प्रचधलि कानून बमोत्तजम हनुेछ ।  

१३.  धनयम बनाउन े अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गननको लाधग नेपाल सरकारले धनयम 
बनाउन सक्नछे।  

१४.  ..................28  

१५.  प्रचधलि कानूनसाँग बात्तिएमा गने: प्रचधलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिए िापधन यो ऐन वा यस 
ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयममा लेत्तिएको कुरामा सोही बमोत्तजम हनुेछ ।  

 

(दफा ९ साँग सम्बत्तन्त्िि ) 

अनसूुची 
िधिपूधिनको िाधलका 

 क्रम. संख्या          साल १ मा िाई पाई आएको मालपोि रु.                              पाउन ेिधिपूधिन  

(यस ऐनको दफा ९ का अधिनमा  

रही िान पाउन ेअङ्कको)  

  १.   पवहलो रु. ५०० सम्मलाई     १००० प्रधििि  

  २.   त्यस पधछको रु ५०० सम्मलाई     ५०० प्रधििि  

   ३.   त्यस पधछको रु. २००० सम्मलाई    १०० प्रधििि  

   ४.   त्यस पधछको रु. ३००० सम्मलाई       ५० प्रधििि  

   ५.   त्यस पधछको रु. ४००० वा सो भन्त्दा बढीलाई     २५ प्रधििि  

   िर कसैले पधन रु. १२०००।– भन्त्दा बढी िधिपूधिन पाउन ेछैन ।  

 

िधिपूधिनको रीि 

... ... ...29 

                                                           
27   वविान उन्त्मूलन (िेश्रो संिोिन) ऐन, २०४९ द्वारा थप । 
28  वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०१८ द्वारा िारेज । 
29  िधिपूधिन ऐन, २०१९ द्वारा त्तिवकएको । 

  द्रष्टव्य:  
  (१)   वविान उन्त्मूलन (संिोिन) ऐन, २०२४ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु:"सरुत्तिि वकसान" को सट्टा "मोही" । 

  (२)  केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु: 

    "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । 

  (३)  न्त्याय प्रिासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु: "पनुरावदेन अदालि" को सट्टा "उच्च अदालि" । 
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जग्गा (नाप जााँच) ऐन, २०१९ 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

२०१९।१२।३० 

संिोिन गने ऐन 

१. जग्गा (नाप जााँच) (पवहलो संिोिन) ऐन, २०२४                  २०२४।७।६ 

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

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

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

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

६. जग्गा (नाप जााँच) (छैठौँ संिोिन) ऐन, २०४६    २०४६।७।११ 

७. न्त्याय प्रिासन ऐन, २०४८      २०४८।२।१६ 

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

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

 प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

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

संिोिन गने ऐन, २०६६ 

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

१२.  केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन  र  

  िारेज गने ऐन, २०७४      २०७४।६।३० 

 
 

जग्गा नाप जााँच गने व्यवस्थाको धनधमि बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावना: नेपाल ........... का ववधभन्त् न वगन वा जाधि वा िेत्रका जनिाका बीचको ससुम्बन्त्ि र 
सािारणिया नेपाल .......... का नागररकहरूको सवुविा कायम राख् नको लाधग जग्गा नााँप जााँच 
गने र जग्गाको वकधसम िोक्ने व्यवस्था गनुन वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजधिराज महेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवबाट नेपालको संवविानको िारा ९३ 
अनसुार यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।  
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१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ:  

(१) यस ऐनको नाम “जग्गा (नाप जााँच) ऐन, २०१९” रहेको छ ।  

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

(३) यो ऐन िरुून्त्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

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

(क)  “जग्गा” भन्त् नाले घर, वाग, बगैँचा, रूि, कारिाना, िाल, पोिरी, इत्याठद भएको समेि सबै 
वकधसमको जग्गा सम्िनपुछन ।  

(क१)30 “नाप जााँच” भन्त् नाले जग्गाको नाप जााँच वा पनुः नाप जााँच गरी जग्गावाला र मोहीसाँग 
सम्बत्तन्त्िि िथ्यांक संकलन गने, जग्गाको नक्सा ियार गने, िेत्रफल यवकन गने, वकधसम 
वगीकरण गने वा नक्सा वा शे्रस्िाको आिारमा िेत्रीय वकिाबमा जग्गा दिान गने काम 
सम्िन ुपछन र सो िब्दले नापीको लाधग हवाई सवेिण, धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान िडा गने 
िथा ववधभन्त् न मानमा स्थलरूप नापी गरी नक्सा प्रकािन गने गराउन े कायनलाई समेि 
जनाउाँछ । 

(क२)31 “दिान शे्रस्िा” भन्त् नाले जग्गा नाप जााँच भई ियार भएको नक्सा र िेत्रीय वकिाबको 
आिारमा जग्गावाला, मोही, जग्गाको वकिा, िेत्रफल र वकधसम समेि स्पष्ट देत्तिने गरी 
ियार गररएको जग्गािनी दिान शे्रस्िा सम्िनपुछन ।  

(क३)32 “सााँि” भन्त् नाले दईु धभन्त् न टुक्रा जग्गाको बीचको धसमाना धनिानरण गने सीमा रेिा 
सम्िन ुपछन।  

(क४)33 “वकिा” भन्त् नाले चारैधिर सााँिले घेररएको र प्रत्येक स्थानमा हक, भोग र वकधसममा 
समानिा भएको जमीनको टुक्रा सम्िन ुपछन ।  

(ि)34“जग्गावाला” भन्त् नाले प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम जग्गामा जग्गािनी हक हनुे व्यत्ति 
सम्िनपुछन। 

(ग)35 “मोही” भन्त् नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै ििनमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा 
आफ्नो पररवारको श्रमले िेिी गने व्यत्ति सम्िनपुछन ।  

                                                           
30   छैठौँ संिोिनद्वारा थप भई आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि ।  

 छैठौँ संिोिनमा, "(क१) "नाप जााँच" भन्नाले जग्गाको नाप जााँच वा पनुः नाप जााँच गरी जग्गावाला र मोहीसंग सम्बत्तन्त्िि 
िथ्याड्ढ संकलन गने र त्यसको आिारमा जग्गाको िेत्रफल एकीन गने, वकधसम वधगनकरण गने िथा नक्सा र िेधत्रय वकिाब 
ियार गने काम सम्िन ुपछन र सो िब्दले िेत्रीय वकिाबमा जग्गा दिान गने गराउने काम समेिलाई जनाउनेछ ।" 

31   छैठौँ संिोिनद्वारा थप । 
32    सािौँ संिोिनद्वारा थप । 
33    सािौँ संिोिनद्वारा थप । 
34   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
35   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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(घ)36“पटवारी” भन्त् नाले जग्गा वा घर िरुीको शे्रस्िा रािी सो बमोत्तजम मालपोि वा अरू धिरो 
िहधसल गने सबैलाई सम्िनपुछन ।  

(ङ)37“सरकारी जग्गा” भन्त् नाले नेपाल सरकारको हक, स्वाधमत्व, धनयन्त्त्रण वा अिीनमा रहेका 
देहायको जग्गा सम्िन ुपछन :–   

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

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

(४)  नदी, िोलानाला, िाल, पोिरी िथा सोको धडल,  

(५)  नहर, कुलो वा ऐलानी, पिी जग्गा,  
(६)  िधनज वा िधनज पदाथन, 
 (७)  वहमाल, धभर, पहरा, डगर, बगर, सावनजधनक बगैँचा, वा  

(८)  सावनजधनक, सामदुावयक, गठुी वा कुनै व्यत्तिको नाममा रहेको धनजी जग्गा बाहेकको 
अन्त्य जग्गा।  

(च)38  “सावनजधनक जग्गा”  भन्त् नाले सावनजधनक प्रयोजनको लाधग रहेका देहायको जग्गा सम्िन ु
पछन:  

                                                           
36   पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि । पवहलो संिोिनमा, "(घ) "पटवारी" भन्नाले जग्गाको 

से्रस्िा रािी सो बमोत्तजम मालपोि असलु िहसील गने सबैलाई सम्िन ुपछन ।" 
37  पवहलो र आठौँ संिोिनद्वारा संिोिन भई केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ 

द्वारा पनु: संिोधिि।  
 पवहलो संिोिनमा, (ङ) "सरकारी जग्गा" भन्नाले सडक, रेल्व,े सरकारी घर, अड्डा र जनिाप्रधि कुनै दावयत्व नरहन ेश्री ५ को 

सरकारका अधिनस्थ वन, जङ्गल, िोलानाला, नहर कुलो िथा अरु ऐलानी जग्गा समेि जनाउाँछ । 

 आठौँ संिोिनमा, (ङ) "सरकारी जग्गा" भन्नाले सडक, बाटो, रेल्व ेिथा सरकारी घर, भवन वा कायानलय रहेको जग्गा सम्िन ु
पछन र सो िब्दले नेपाल सरकारको अिीनमा रहेको वन, बटु्यान, जङ्गल, नदी, िोलानाला, नदी उकास, िाल, पोिरी िथा 
सोको धडल, नहर, कुलो, ऐलानी, पिी वा अन्त्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी सरकारी जग्गा भनी िोवकठदएको जग्गा समेिलाई जनाउाँछ ।"  

38  पवहलो र आठौँ संिोिनद्वारा  संिोिन भई केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ 
द्वारा पनु: संिोधिि ।  

 पवहलो संिोिनमा, (च) "सावनजधनक जग्गा" भन्नाले कुनै व्यत्ति वा पररवार मात्रको नभै सबैले सावनजधनक रुपमा उपयोग गनन 
पाउने बाटो, गौचर, िाल, मसानघाट र अरु यस्िै जग्गालाई सम्िन ुपछन िथा कनै व्यत्तिले आफ्नो जग्गामा िनेको पोिरी 
वा बनाएको मत्तन्त्दर वा िमनिाला सावनजधनक प्रयोगमा ल्याउन ेववचारले मालपोि लगि कट्टा गराइसकेको भए त्यस्िो पोिरी, 
मत्तन्त्दर वा िमनिाला समेिलाई जनाउाँछ।"   

 आठौं संिोिनमा, (च)  "सावनजधनक जग्गा" भन्नाले कुनै व्यत्तिले मात्र नभै सावनजधनक रुपमा प्रयोग गनन पाउने परापूवन देत्ति 
प्रचलनमा रहेको बाटो, कुाँ वा, पानी पाँिेरो, पानीघाट, इनार, पोिरी िथा सोको धडल, गाईवस्ि ु धनकाल्ने धनकास, गौचर, 
मसानघाट, त्तचहान, पाटी, पौवा, देवल, िाधमनक उपासना गने स्थल, स्मारक, मठ, मत्तन्त्दर, चोक, डबली, ढल, चौिारो, हाट मेला 
लाग्ने ठााँउ, सावनजधनक मनोरञ्जन गने िथा िेलकुद गने ठाउाँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकािन गरी सावनजधनक जग्गा भनी िोवकठदएको समेि सम्िनपुछन ।" उल्लेि भएको । 
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(१) परापूवनकालदेत्ति रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो,  
(२)  कुाँ वा, पाँिेरो, पानीघाट, इनार, पोिरी िथा सोको धडल,  

(३)  गाईवस्ि ुधनकाल्ने धनकास, गौचर, िकन , अन्त्त्यवष्टस्थल, त्तचहान, मसानघाट, समाधिस्थल 
कधिस्थान रहेको जग्गा,  

(४)  पाटी, पौवा, देवल, िाधमनक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मत्तन्त्दर, चैत्य, गमु्बा, स्िूप, 

मत्तस्जद, इदगाह, किगाह, धगजानघर, चोक, डबली, चौिारी वा सो रहेको जग्गा,  
(५)  हाट, मेला, सावनजधनक रूपमा मनोरञ्जन गने वा िेलकुद गने ठाउाँ रहेको जग्गा, वा  

(६)  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी सावनजधनक जग्गा भनी 
िोवकठदएको अन्त्य जग्गा ।   

(च१)39 “सामदुावयक जग्गा” भन्त् नाले कुनै समदुायले आफ्नो प्रयोजनको लाधग रािेको जग्गा वा 
त्यस्िो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समदुायको स्वाधमत्वमा रहेको अन्त्य जग्गा 
सम्िन ुपछन ।  

(छ)  “िोवकएको” वा “िोवकए बमोत्तजमको” भन्त् नाले यो ऐन अन्त्िगनि बनेका धनयममा िोवकएको 
वा िोवकए बमोत्तजमको सम्िनपुछन ।  

 

३.  जग्गा नाप जााँच गने अधिकार:  

(१)  नेपाल सरकारले नेपाल............. धभत्रको सम्पूणन वा कुनै िेत्रमा जग्गा नाप जााँच गने 
आदेि जारी गनन सक्नेछ ।40  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको काम िोवकएको अधिकारीले गनन सक्नेछ ।  

(३)  जग्गा नाप जााँचको लाधग कुनै जग्गामा धनयन्त्त्रण ववन्त्द ु स्थान िडा गनन र नापी गने 
जनुसकैु सािनलाई प्रयोगमा ल्याउन सवकनेछ ।41  

(४)42 उपदफा (१) अनसुारको आदेि जारी भएपधछ नाप जााँच गने नापी गोश्वाराले43 नाप जााँच 
गररने िेत्रमा नापी िरुू गररने धमधि र सो कामको लाधग आफूलाई चावहने शे्रस्िा उपलब्ि 
गराई ठदनको लाधग सम्बत्तन्त्िि त्तजल्लाको मालपोि कायानलयलाई44 सूचना ठदन ुपनेछ । 

                                                           
39   केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप । 
40   छैठौ र सािौ संिोिनद्वारा संिोिन भई आठौँ संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि । 
  छैठौ संिोिनमा, "िेत्रफल एकीन गनन, वकधसम छुट्याउन र दिान गनन गराउन" भने्न िब्दहरु त्तिवकएको ।  
 सािौ संिोिनमा, "श्री ५ को सरकारले सम्पूणन देिभरी वा कुनै िेत्रमा नापी सम्बन्त्िी कायन गनन वा गराउन नापीको ववधभन्न 

वकधसमका धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुिथा त्तचन्त्हहरु िडा गनन, हवाई सवेिण गनन,  ववधभन्न मानमा स्थलरुप नापी गरी नक्सा प्रकात्तिि 
गनन वकिा नापीको धसलधसलामा नक्सा ियार गनन, जग्गाको िेत्रफल यवकन गनन, वकधसम वधगनकरण गनन र जग्गा दिान गनन 
गराउनको लाधग जग्गा नाप जााँच गने आदेि जारी गनन सक्नछे ।" 

41   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
42  पवहलो संिोिनद्वारा थप भई दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । पवहलो संिोिनमा "(४) उपदफा १ अनसुार आदेि जारी 

भएपधछ सम्बत्तन्त्िि त्तजल्ला मालले सो त्तजल्लाका सबै त्तजधमदार पटवारीबाट आफ्न ुत्तजधमदारको जग्गा जधमनको वकिा नम्बर 
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(५)  नाप जााँच गने, त्यसको िेत्रफल यकीन गने र िेत्रीय वकिाबमा दिान गने अधिकारीबाट 
भएको काममा कुनै गल्िी वा त्रटुी भएको देत्तिएमा वा जानकारी हनु आएमा नापी 
अधिकृिले आवश्यक छानववन गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोत्तजम जग्गािनी दिान 
प्रमाण पूजान वविरण गनुन अगावै आवश्यक सिुार गराउन ुपनेछ र यसरी जानाजानी गल्िी 
वा त्रटुी गने कमनचारीलाई कानून बमोत्तजम ववभाधगय कारवाही गररनेछ ।45 

(६)  उपदफा (१) बमोत्तजम नाप जााँच भै ियार भएको नक्सा शे्रस्िा िोवकएको अधिकारीले 
िोवकए बमोत्तजम अद्यावधिक गनेछ ।46 

 

३क.47 त्तजधमदार पटवारीको सामान्त्य किनव्य:  

(१)  सम्बत्तन्त्िि जग्गाको मालपोि कायानलयले48 िोवकठदएको म्यादधभत्र त्तजधमदार पटवारीले 
आफ्नो त्तजम्मा शे्रस्िा भएको जग्गाको वकिा नम्बर समेिको ववस्ििृ वववरण िलेुको शे्रस्िा 
ियार गरी सम्बत्तन्त्िि मालपोि कायानलयमा बिुाईठदन ुपदनछ ।  

(२)  आफ्नो मौजाको सम्बत्तन्त्िि िेत्रमा नापी वा नक्सा वा धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान49 िडा गने 
काम थाधलएमा सो काम िरुू भएदेत्ति समाप्त नभएसम्म त्तजधमदार, पटवारी वा धनजहरूको 
प्रधिधनधिले नापी टोलीले50 चाहेको बिि उपत्तस्थि रही मद्दि गनुनपछन ।  

 

३ि.51 वववरण उपलब्ि गराउन ु पने: मालपोि कायानलय िथा सम्बत्तन्त्िि धनकायले नाप जााँचको लाधग 
आवश्यक पने लगि र अन्त्य कागजाि नाप जााँच िरुु हनुभुन्त्दा अगावै सम्बत्तन्त्िि नापी गोश्वारा वा 
नापी कायानलयलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

  

४.  जग्गाको िेत्रफल धनकाल्ने िररका:52 

                                                                                                                                                                   
समेि ववस्ििृ वववरण िलेुको शे्रस्िा ियार गनन लगाई त्तिची सभे गोश्वारा सो त्तजल्लामा िडा भएपधछ बिुाइठदन ुपछन ।" 
उल्लेि भएको ।  

43   छैंठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
44   आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
45   सािौँ संिोिनद्वारा थप ।  
46   सािौँ संिोिनद्वारा थप । 
47   दोश्रो संिोिनद्वारा थप ।  
48   आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
49  दोश्रो संिोिनद्वारा थप भई सािौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । दोश्रो संिोिनमा "पञ्चायिमा नापी वा नक्सा वा धत्रकोणधमिीय 

स्थान (वट्रगोनोमेवट्रकल स्टेिन)" उल्लेि भएको । 
50   िेश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
51   आठौँ संिोिनद्वारा थप । 
52   पवहलो र दोश्रो संिोिनद्वारा संिोिन भई सािौँ संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि ।  
  पवहलो संिोिनमा  
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(१)  नाप जााँच भएको जग्गाको िेत्रफल कायम गदान दि हजार वगन धमटर बराबर एक 

हेक्टरको वहसाबले िेत्रफल कायम गररनेछ र दिान शे्रस्िा ियार गदान सो शे्रस्िामा 
हेक्टरको साथै वगन धमटर समेि उल्लेि गररनेछ । त्यसरी वगन धमटर उल्लेि गदान वगन 
धमटरको दिमलब पधछको दईु अंकसम्म रात्तिनेछ ।  

(२)  यो दफा प्रारम्भ हनु ु अत्तघ नाप जााँच भई धबगाहा वा रोपनीमा दिान शे्रस्िा कायम भई 
सकेको जग्गाको िेत्रफल मालपोि कायानलयले हेक्टर र वगन धमटरमा पररणि गनेछ ।  

 

५.  गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको िेत्र वा वडाको सााँि धसमाना छुट्याउने:53 यो ऐन बमोत्तजम नाप 
जााँच गदान गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको िेत्र वा वडाको नापी हनु ु अगावै त्यसरी नापी हनुे 
गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको िेत्र वा वडाको सााँि धसमाना छुट्याई नापी गनुनपछन । सााँि 
धसमाना छुट्याउाँदा अञ्चल वा त्तजल्ला समेिको धसमानामा वववाद उठेमा िोवकएको अधिकारी वा 
सधमधिको धनणनय बमोत्तजम धसमाना छुट्याइनेछ । वववाद उठेको धसमानाको धनणनय हनु समय लाग्ने 
देत्तिएमा नापी चालू गरी वववाद उठेको धसमानाको वकिाहरुसम्मको दिान बााँकी रािी नापीको 
काम सम्पन्न गररनेछ ।    

  िर परैु त्तजल्ला गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको िेत्र वा वडाको नापी हनुे नभई केही भाग 
मात्र नापी हनुे भएमा यस दफा बमोत्तजमको सााँि धसमाना छुट्याउन आवश्यक हनुे छैन ।  

 

५क.  ...............................54  

 
 

                                                                                                                                                                   
  जग्गाको िेत्रफल धनकाल्न ेिररका : जग्गाको िेत्रफल देहायको िरीकाले देहायको इकाईमा धनकाधलनछे: 

(क)  यस अत्तघ धबगाहा बाहेक रोपनी वा अन्त्य प्रकारको िेत्रफल इकाई कायम भएको िेत्रमा रोपनी नै कायम हनुछे र 
त्यस्िो रोपनी कायम गदान ७४ वफट लम्बाइ ७४ वफट चौडाइ अथानि ्५४७६ वगनवफटको १ रोपनीको वहसाबले, 

(ि)  यस अत्तघ धबगाहा िेत्रफल इकाई कायम भएको िेत्रमा धबगाहा नै कायम हनुेछ र त्यस्िो धबगाहा कायम गदान २७० 
वफट चौडाइ २७० वफट लम्बाइ अथानि ्७२९०० वगनवफटको १ धबगाहाको वहसाबले, र 

(ग)  धबगाहा र रोपनी नपगु भएमा िोवकएको वहसाबले । 
  दोश्रो संिोिन, मूल ऐनको दफा ४ को िण्ड (ग) लाई (घ) गरी देहायको िण्ड (ग) रात्तिएको ।  

"(ग) एउटै गाउाँ वा नगर पञ्चायिधभत्र ववधभन्न िेत्रफल इकाइ कायम भैरहेकोमा त्यस पंचायिमा िण्ड (क) र (ि) मध्ये 
जनु िेत्रफल इकाईको जग्गा बढी हनु्त्छ सोही िेत्रफल इकाई मात्र कायम गररनेछ ।" 

53   िेश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
54   सािौँ संिोिनद्वारा थप भई आठौँ संिोिनद्वारा िारेज । 

 सािौँ संिोिनमा, "सरकारी र सावनजधनक जग्गा पवहले नाप नक्सा गनुनपने यस ऐन बमोत्तजम जग्गा नाप जााँच गदान नापी गनुन 
अगावै नाप जााँच गने धनकायले सरकारी जग्गा र सावनजधनक जग्गाको सााँि धसमाना यकीन गरी छुट्याउाँदा कुनै वववाद परेमा 
दफा ११ि बमोत्तजम गठठि सधमधिले आवश्यक छानधबन गरी धनणनय गरे अनसुार धसमाना छुट्याइनछे । यसरी नाप जााँच 
गदान सो जग्गाको सााँि साँधियारहरु मध्ये कम्िीमा एक जना साँधियार वा सम्बत्तन्त्िि गााँउ ववकास सधमधि वा नगरपाधलकाको 
प्रधिधनधि राख् नपुनेछ ।" थप भएको । 
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६.  सूचना ठदने र जग्गामा प्रवेि गरी काम िूरू गने:55  

(१) कुनै जग्गामा धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान िडा गनन परेमा वा कुनै जग्गा नापी वा जााँच गनन परेमा 
कमसेकम पन्त्र ठदन अगावै धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान िडा हनुे वा नाप जााँच हनुे जग्गाको 
जग्गावाला, मोही, साँधियारहरू, सम्बत्तन्त्िि त्तजधमदार, पटवारी र गाउाँपाधलका वा 
नगरपाधलकालाई सूचना ठदनपुछन ।   

 स्पष्टीकरणः यस उपदफाको िात्पयनको लाधग कुनै जग्गावाला, मोही, साँधियार, त्तजधमदार र 
पटवारीलाई सूचना ठदंदा त्यसरी धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान िडा हनुे वा नाप जााँच हनु ेजग्गा 
भएको िेत्रको वा सो जग्गावाला वा मोही बसेको िेत्रको िेरै जनाको आवि–जावि हनुे 
मखु्य ठाउाँहरूमा सो कुराको सूचना टााँसी ठदन ुपयानप्त हनुेछ ।    

  िर गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकालाई धलत्तिि सचुना ठदनपुछन । 

(२)56 कुनै जग्गामा धनयन्त्त्रण ववन्त्द ु स्थान िडा गदान वा जग्गा नाप जााँच गदान जग्गावाला वा 
धनजको प्रधिधनधि, मोही, सम्बत्तन्त्िि त्तजधमदार, पटवारी, साँधियार र सम्बत्तन्त्िि गाउाँपाधलका वा 
नगरपाधलकाको प्रधिधनधि समेि रािी गररनेछ ।  

  िर उपदफा (१) बमोत्तजमको सूचनाले ठदएको म्यादधभत्र कुनै जग्गावाला वा धनजको 
प्रधिधनधि सो जग्गा कमाउने मोही वा साँधियार उपत्तस्थि हनु नआएमा सो जग्गा भएको 
िेत्रको त्तजधमदार वा धनजको प्रधिधनधि वा पटवारी वा स्थानीय गाउाँपाधलका वा 
नगरपाधलकाको प्रधिधनधिलाई रािी धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान िडा गनन वा नापी गनन वा जााँच 
गनन सवकनेछ ।  

(३)57 कुनै जग्गामा धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान िडा गदान वा जग्गा नाप जााँच गदान सो कायनको लाधग 
आवश्यक स्थायी वा अस्थायी भतू्तचन्त्ह (लैण्डमाकन हरू), स्िम्भहरु (मनमेुण्टहरू) वा 
दीपस्िम्भ (ववकनहरु) राख्न वा गाड्न र दषु्यरेिा हेनन वा साफ गनन िाडी वा कुनै रुिको 
हााँगा काट्न सवकनेछ ।  

                                                           
55  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । उपदफा (१)(२)(३)(४) दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । उपदफा (५)(६)(७) दोश्रो 

संिोिनद्वारा थप । 
56  पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन दोश्रो संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि । 

 पवहलो संिोिनमा, "जग्गा नापी वा जााँच गदान जग्गावाला वा धनजको प्रधिधनधि, मोही, सम्बत्तन्त्िि त्तजधमदार पटवारी, साँधियार र 
सम्बत्तन्त्िि पञ्चायिको प्रधिधनधि समेिलाई रािी सााँि धसमाना छुटयाई जग्गा नापी वा जााँच गररनेछ । यसरी नाप जााँच हनु े
अवस्थामा सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाले आफ्नो हकभोगको प्रमाण साथ आफै वा सम्बत्तन्त्िि आफ्नो प्रधिधनधि पठाई आफ्नो जग्गा 
दिान गराउन ुपछन ।" उल्लेि भएको।  

57  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 

     पवहलो संिोिनमा, "(३) कुनै जग्गा नापजााँच भएका बिि सम्बत्तन्त्िि त्तजधमदार पटवारी वा धनजहरुको प्रधिधनधिले दात्तिला 
गरेको से्रस्िाबाट रैिीको जग्गा छुट्याउने कामको लाधग सो मौजाको सम्बत्तन्त्िि पञ्चायिको नाप नक्सा समाप्त नभएसम्म 
त्तजधमदार, पटवारी वा धनजहरुको प्रधिधनधिले नापी डोरले चाहेका बिि उपत्तस्थि रही मद्दि गनुनपछन । यसरी बोलाएका बिि 
उपत्तस्थि नरहने त्तजधमदार पटवारीलाई िारेज गनन श्री ५ को सरकारमा धसफरीस गररनेछ ।" उल्लेि भएको । 
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(४)58 कुनै जग्गामा धनयन्त्त्रण ववन्त्द ु स्थान िडा गररएमा त्यसरी स्थान िडा गदान लागेको 

जमीनको िेत्रफल समेि िोली शे्रस्िामा जनाउनपुछन र सो जग्गाको जग्गावालाको 
जग्गािनी प्रमाण पूजान र मोही भए मोहीको जोिाहाको धनस्सा समेिमा सो व्यहोरा उल्लेि 
गररठदनपुछन ।  

 स्पष्टीकरणः धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान भन्नाले यसको बीचको भतू्तचन्त्ह (लैण्डमाकन ) देत्ति चारैधिर 
१.५५ धमटरसम्मको जमीन समेि सम्िनपुछन ।  

(५)59 जग्गा नाप जााँच हुाँदा जग्गावालाले आफ्नो हकभोगको प्रमाणपत्र आफै वा आफनो 
प्रधिधनधिद्वारा पठाई आफनो जग्गा दिान गराउनपुछन । ऐलानी जग्गा, सावनजधनक जग्गा, 
सामदुावयक जग्गा,60 .......61 र धनिानररि भएको वन धसमानाधभत्रको जग्गा बाहेक दिान धिरो 
केही नभई62 परापूवन देत्ति बेधनस्सा हकभोग भई आवाद गरी िाईआएको जग्गावालाले पधन 
सो जग्गा दिान गराउन ुपनेछ । त्यसरी परापूवनदेत्तिको हकभोगको आिारमा दिान गराउन 
आएमा त्यसरी दिान गराउन आएको जग्गाको गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका, वडा चार 

वकल्ला र दिान गराउन आएको व्यत्तिको नाम ठेगाना िोली सो उपर कसैको उजूर भए 
सूचना ठदएको एक्काइस ठदनधभत्र नापी टोधलमा उजूर गनन पाउने व्यहोरा समेि िोधल नापी 
टोलीले सो जग्गाको मोही, सााँि, साँधियार समेि िेरै जनाको आवि–जावि हनुे मखु्य मखु्य 
ठाउाँहरूमा सूचना टााँसी त्तजल्ला र स्थानीय गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकालाई धलत्तिि सूचना 

                                                           
58  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
 पवहलो संिोिनमा, "(४) उपदफा (२) अनसुार नापीको बिि आफ्नो प्रमाण साथ उपत्तस्थि भई जग्गा दिान नगराउने वा 

प्रधिधनधि पधन नपठाउने जग्गावाला र माहीलाई जग्गा दिान गनन आउन १५ ठदन नबढाई दोस्रो पटक सम्बत्तन्त्िि पञ्चायिमा 
सूचना प्रकात्तिि गनेछ सो म्यादधभत्र दिान गनन आउन ेजग्गावाला र माहीलाई धनजको हक भोगका प्रमाण धभडेमा रु.५।– 

सम्म जररवाना गरी सो जग्गा दिान गररठदनेछ। 

िर यस बमोत्तजम दोस्रो पटक ठदएको म्यादधभत्र पधन उपत्तस्थि नहनुे वा आफ्ना प्रधिधनधि पधन नपठाउने जग्गावालाको 
जग्गा सम्बत्तन्त्िि त्तजधमदार, पटवारीका अधिररि सो जग्गा भएको सम्बत्तन्त्िि पञ्चायिका दईुजना प्रधिधनधिहरुलाई रािी 
धनजहरुले देिाएका सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाको नाउाँमा नापजााँच दिान गररनेछ ।" उल्लेि भएको । 

59  दोश्रो संिोिनद्वारा थप भई िेश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 

  दोश्रो संिोिनमा, "(५) जग्गा नापी वा जााँच हुाँदा जग्गावालाले आफ्नो हक भोगको प्रमाणसाथ आफै वा आफ्नो प्रधिधनधि 
पठाई आफ्नो जग्गा दिान गराउन ुपछन । परम्परादेत्ति दिान वा धिरो नभएको जग्गाको जग्गावालाले भोगको आिारमा दिान 
गराउन आएमा त्यसरी दिान गराउन आएको जग्गाको पञ्चायि, वडा, चारवकल्ला र दिान गराउन आएको व्यत्तिको नाम, 

ठेगाना िोली सो उपर कसैको कुनै उजरु भए एक्काइस ठदनधभत्र नापी डोरमा उजरु गनन पाउने व्यहोरा समेि िोली सो 
जग्गाको मोही, सांि संधियार समेि िेरै जनाको आविजावि हनुे मखु्य ठाउाँहरुमा सूचना टााँसी त्तजल्ला र स्थाधनय 
पञ्चायिलाई धलत्तिि सूचना समेि गरी कुनै उजरु नपरेमा नापी डोरले आवश्यक जााँचबिु गरी सो जग्गा धनजको नाउाँमा दिान 
गनन सक्न ेछ । उजरु परेमा नापी डोरले आवश्यक जााँच बिु गरी आफ्नो ठहर साथ श्री ५ को सरकारले िोकेको सधमधि 
अथवा व्यत्ति छेउ जाहेर गरी भएको धनकािा बमोत्तजम गनुनपनेछ ।" उल्लेि भएको ।   

60   केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप । 
61  छैंठौ संिोिनद्वारा गठुी "अधिनस्थ जग्गा" त्तिवकएको । 
62  चौथो संिोिनद्वारा संिोधिि ।"दिान धिरोसम्म नभई" भने्न िब्दहरु संिोधिि । 



 

27 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

समेि गनुन पनेछ । कुनै उजूर नपरेमा अन्त्य िेत्रको जग्गा भए नापी टोलीले र 
नगरपाधलका िेत्रको63 बेधनस्साको स्ववासी चची आएको घर जग्गा भए नापी गोश्वाराले सो 
जग्गा धनजको नाउाँमा दिान गनेछ । उजूर परेमा अन्त्य िेत्रको जग्गा भए नापी टोलीले र 
नगरपाधलका िेत्रको वेधनस्साको स्ववासी चची आएको घर जग्गा भए नापी गोश्वाराले 
सरजमीन र आवश्यक जााँचबिु गरी आफनो रायसाथ नेपाल सरकारले िोकेको सधमधि वा 
अधिकारी छेउ जाहेर गरी भएको धनकासा बमोत्तजम गनुन पनेछ ।  

(५क)64 जग्गा नाप जााँच गदान धिरो नभएको घरजग्गाको स्वाधमत्व घरायसी धलििको आिारबाट 
पाई कम्िीमा पन्त्र वषनसम्म आफ्नो हक जानी अटुट भोग गरेको र सो अवधिमा सो 
धलििलाई धलएर कुनै अदालिमा नाधलस उजूर नपरेको भए सो धलिि रत्तजिेिन नभएको 
भए िापधन सो धलििलाई सदर मानी त्यस्िो घरजग्गा सोही भोगवाला व्यत्तिको नाउाँमा 
दिान गनुन पनेछ र यस सम्बन्त्िमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागू हनुे छैन । 

(५ि)65 जमीन िल्ला र माधथल्लो िल्लाहरूमा वा एकै िल्लामा पथृक पथृक स्वाधमत्व भएको 
घर जग्गा नाप जााँच गदान त्यस्िो घर जग्गा पथृक पथृक स्वाधमत्व भएको घर 
जग्गावालाहरूको नाममा छुट्टा छुटै्ट दिान गनुन पनेछ ।  

(५ग)66 आफ्नो नाममा दिान धिरो भै भोग चलन गरी आएको धनजी वन बटु्यान भएको जग्गा 
सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिले सप्रमाण धलत्तिि रूपमा दावी गरेमा दफा ११ि बमोत्तजम गठठि 
सधमधिले छानववन गरी धनणनय गरे अनसुार सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाको नाममा दिान        

गररनेछ ।  

(५घ)67 पनुः नाप जााँच भएको िेत्रमा जग्गा नापी गरी िेधत्रय वकिाबमा दिान गदान गराउाँदा यस 
अत्तघ नाप जााँच गरी ियार भएको मौजदुा नक्सा एवं दिान शे्रस्िा हेरी धभडाई िेत्रीय 
वकिाबको प्रमाण संकेिमा सोको वववरण जनाउन ुपनेछ ।  

(६)68 उपदफा (५) अनसुार नाप जााँच हुाँदा जग्गा दिान नगराउने वा प्रधिधनधि पधन नपठाउने 
जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा दिान गनन आउन पन्त्र ठदनमा नबढाई दोस्रो पटक सम्बत्तन्त्िि 
गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकामा सूचना प्रकात्तिि गररनेछ । सो म्यादधभत्र दिान गराउन 
आउने जग्गावाला र मोहीलाई धनजको हकभोगको प्रमाण धभडेमा र परम्परादेत्ति दिान वा 
धिरो नभएको जग्गाको जग्गावालाले भोगेको आिारमा दिान गराउन आएकोमा आवश्यक 

                                                           
63  छैठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
64   चौँथो संिोिनद्वारा थप ।  
65    चौँथो संिोिनद्वारा थप । 
66   सािौँ संिोिनद्वारा थप । 
67    सािौँ संिोिनद्वारा थप । 
68  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
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जााँचबिु गरी िोवकएको अधिकारीले पााँच रूपैयााँ जररवाना गरी सो जग्गा दिान गनन    

सक्नेछ । 

 ... ... ... ... ....69  

(६क)70 उपदफा (६) बमोत्तजम दोस्रो पटक ठदइएको म्यादधभत्र पधन उपत्तस्थि नहनुे वा आफ्नो 
प्रधिधनधि पधन नपठाउने जग्गावालाको जग्गा मौजदुा शे्रस्िामा भएको वववरण धभडाई वडा 
सधमधिका एकजना प्रधिधनधिको रोहवरमा िोवकएको अधिकारीले दिान गररठदन सक्नेछ । 
त्यसरी गररएको दिानमा त्तचि नबझु्ने जग्गािनीले सो कुरा थाहा पाएको धमधिले ६ 
मवहनाधभत्र अदालिमा उजरु गनन सक्नेछ ।  

(७)71 कुनै जग्गा नाप जााँच हुाँदा दईु वा दईुभन्त्दा बढी व्यत्तिहरूको बीच िेरो मेरो सम्बन्त्िी प्रश्न 
उठेमा िोवकएको अधिकारीले सो कुराको दवैु पिको प्रमाण जााँची जनु पिको प्रमाण 
बधलयो देत्तिन्त्छ त्यसै पिको नाममा अदालिबाट अत्तन्त्िम धनणनय भई नआएसम्मका लाधग 
अस्थायी दिान गने धनणनय गरी सम्बत्तन्त्िि पिलाई त्यस्को धनस्सा ठदनेछ । त्तचि नबझु्न े
पिले त्यस्िो धनणनय उपर पैधिस ठदनधभत्र अदालिमा उजूर नगरेमा उि धनणनय अत्तन्त्िम 
हनुेछ र सोही अनसुार सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिको नाममा दिान हनुेछ । उजूर परेकोमा 
अदालिबाट भएको अत्तन्त्िम धनणनय भई आए बमोत्तजम दिान गररनेछ ।  

(८) .............................72   

                                                           
69  दोश्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप भई छैंठौ संिोिनद्वारा त्तिवकएको । 

 दोश्रो संिोिनमा "िर यसबमोत्तजम दोश्रो पटक ठदइएको म्यादधभत्र पधन उपत्तस्थि नहनुे वा आफ्नो प्रधिधनधि पधन नपठाउन े
जग्गावालाको जग्गा सो ठााँउमा त्तजधमदार पटवारी भए धनजहरु वा धनजहरुको प्रधिधनधिको अधिररि सो जग्गा भएको 
सम्बत्तन्त्िि पंचायिका दईु जना 

     प्रधिधनधिहरु रािी धनजहरुले देिाएका सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाको नाउाँमा दिान गनन सवकनछे ।" उल्लेि भएको । 
70   छैँठौ संिोिनद्वारा थप भई आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि ।  

 छैँठौ संिोिनमा, "(६क) उपदफा ६ बमोत्तजम दोस्रो पटक ठदइएको म्यादधभत्र पधन उपत्तस्थि नहनु ेवा आफ्नो प्रधिधनधि पधन 
नपठाउन ेजग्गावालाको जग्गा सम्बत्तन्त्िि पञ्चायिको प्रिान पञ्च उपप्रिान मञ्च र सम्बत्तन्त्िि वडाका अध्यिमध्ये कुनै एकजना 
र सम्बत्तन्त्िि वडा सदस्यमध्ये दईुजना िथा मालपोि कायानलयको अधिकृि प्रधिधनधि समेि रािी िोवकएको अधिकारीले 
मौजदुा दिान से्रस्िामा उत्तल्लत्तिि जग्गावालाको नाउाँमा दिान गनन सक्नेछ " उल्लेि भएको ।  

71   दोश्रो संिोिनद्वारा थप भई िेश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
 दोश्रो संिोिनमा, "कुनै जग्गा नापी वा जााँच हुाँदा दईु वा दईुभन्त्दा बढी व्यत्तिहरूको बीच हक भोग वा िेरो मेरो सम्बन्त्िी 

प्रश्न उठेमा सो कुरामा अदालिबाट अत्तन्त्िम धनणनय भए बमोत्तजम सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिको नाउाँमा दिान हनुेछ । िर पञ्चायि वा 
वडाको सााँि धसमानाको िगडा िोवकएको अधिकारीले धनणनय गनन सक्नेछ ।" उल्लेि भएको । 

72  िेश्रो संिोिनद्वारा थप भई आठौँ संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।  
 िेश्रो संिोिनमा "यो उपदफा प्रारम्भ हुाँदाका बिि जग्गा नाप जााँचको शे्रस्िामा िगडा जधनएको, िर अदालिमा उजूर 

नपरेको जग्गाको सम्बन्त्िमा िोवकएको अधिकारीले उपदफा (७) बमोत्तजम कारवाई गनन सक्नछे । त्यसरी कारवाई गदान 
सम्बत्तन्त्िि पिहरुलाई िोवकए बमोत्तजम सूचना गररनछे ।" उल्लेि भएको । 
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(९)73 यस ऐन बमोत्तजम पवहला नाप जााँच भई दिान शे्रस्िा ियार भई सकेको ठाउाँमा पनुः नाप 
जााँच हुाँदा मौजदुा दिान शे्रस्िा बमोत्तजमका जग्गामा दईु वा दईु बढी व्यत्तिहरूको बीच िेरो 
मेरो सम्बन्त्िी प्रश्न उठेमा िोवकएको अधिकारीले मौजदुा दिान शे्रस्िा धभडाई जग्गा दिान गनुन 
पनेछ।74  

 

६क.  ....................................75  

 

६ि.  छुट जग्गा दिान सम्बन्त्िी:76  

(१)  प्रचधलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन नाप जााँच हुाँदा कुनै जग्गा नाप 
जााँच हनु छुट भएको वा नाप जााँच भए पधन दिान हनु छुट भएमा सम्बत्तन्त्िि 
व्यत्तिले त्यस्िो जग्गा नाप जााँच गननको लाधग आवश्यक कागजाि सवहि िोवकएको 
अधिकारी समि धनवेदन ठदन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम धनवेदन पनन आएमा िोवकएको अधिकारीले सो धनवेदन 
िोवकएको सधमधि समि पेि गरी सो सधमधिको धसफाररस बमोत्तजम गनुन पनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम कुनै धनवेदन नपरेमा सो िेत्रको जग्गािनी दिान प्रमाण पूजान 
वविरण भएको धमधिले साठी ठदनपधछ त्यस्िो जग्गा सरकारी वा सावनजधनक 
जग्गाको रुपमा दिान गरी शे्रस्िा कायम गररनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोत्तजम कुनै िेत्रमा जग्गा नाप जााँचको काम िरुु भएपधछ मालपोि 
कायानलयले छुट जग्गा दिान सम्बन्त्िमा भएको धमधसल आवश्यक कारबाहीको लाधग 
सम्बत्तन्त्िि नापी गोश्वारामा पठाउन ुपनेछ ।  

 

६ग.  अधिक्रमण गरी भोग गरेको जग्गा दिान गने:77 साधबकमा सरकारी, सावनजधनक वा 
सामदुावयक जग्गा जधनई नाप जााँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास 

                                                           
73   छैँठौ संिोिनद्वारा थप । 
74    छैँठौ संिोिनद्वारा थप भई आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
  छैठौँ संिोिनमा, "से्रस्िा बमोत्तजम नै दिान गनुन पनेछ र यस सम्बन्त्िमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागू हनुछैेन ।" 
75   पवहलो संिोिनद्वारा थप भई आठौँ संिोिनद्वारा िारेज । पवहलो संिोिनमा,  
 "६क. "ववदेिमा रहाँदा जग्गा अकानको नाममा दिान हनु गएमा गनन सक्न ेदफा ६ मा जेसकैु लेत्तिएको भए िापधन कुनै 

व्यत्ति ववदेिमा रहेको कारणबाट धनजलाई जग्गा नापजााँच हनु लागेको कुरा थाहा हनु नसकी धनज आफै उपत्तस्थि हनु वा 
प्रधिधनधि पधन पठाउन नसवक धनजको जग्गा नाप जााँच हुाँदा अरु कसैको नाममा दिान हनु गएको रहेछ भन ेसो जग्गा नाप 
जााँच भएको दईु वषनधभत्र धनजले सम्बत्तन्त्िि त्तजल्ला अदालिमा उजरु गनन सक्नछे ।" थप गररएको । 

76    आठौँ संिोिनद्वारा थप । 
77    आठौँ संिोिनद्वारा थप । 
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गरी अधिक्रमण गरी भोग गरेको भए पधन नाप जााँच गदान त्यस्िो जग्गा सरकारी, 
सावनजधनक वा सामदुावयक जग्गाको रुपमा दिान गनुन पनेछ ।  

 

६घ.  दिान शे्रस्िा धमलाउन सक्ने:78  

(१)  यस ऐनको अन्त्य दफाहरुमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन साधबकको बाटो वा 
कुलो पररविनन भएमा वा सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिले आफनो जग्गा छोडी बाटो वा कुलो 
ववस्िार गरेको कारणले साधबक बाटो वा कुलो प्रयोगमा नआउने अवस्था परी 
साधबकको दिान शे्रस्िामा फरक परी सो सच्याउन िोवकएको अधिकारी समि 
धनवेदन गरेमा सम्बत्तन्त्िि नापी गोश्वाराले उि धनवेदन िोवकएको सधमधिमा पेि गरी 
सो सधमधिको धसफाररस बमोत्तजम धनवेदकको जग्गासंग जोधडएको बाटो वा कुलो 
सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिको नाममा दिान गरी शे्रस्िा धमलाउनेछ । 

(२)  यस ऐन बमोत्तजम दिान शे्रस्िा ियार गदान कुनै जग्गावालाको नाम, थर, विन, उमेर, 

िीनपसु्िे, जग्गाको वकिा नम्बर, िेत्रफल वा वकधसम फरक पनन गएमा सम्बत्तन्त्िि 
अधिकारीले आवश्यक जााँचबिु गरी दिान शे्रस्िामा धमलाउनेछ ।  

 

७.  जग्गा घटबढ भएमा:79  

(१)  .............80 जग्गा नाप जााँच हुाँदा साववकको िेत्रफल भन्त्दा घटी वा बढी हनु आएमा 
सोही बमोत्तजमको जग्गाको िेत्रफल सम्बत्तन्त्िि जग्गािनीको नाउाँमा कायम गररनेछ । 

(२)81 सरकारी, सावनजधनक वा सामदुावयक जग्गासाँग कुनै व्यत्तिको जग्गा जोधडएकोमा त्यस्िो 
जग्गा छुट्याउन साधबकमा कुनै दिान शे्रस्िा वा अधभलेि भए सोही आिारमा र त्यस्िो दिान 
शे्रस्िा वा अधभलेि नभएमा सम्बत्तन्त्िि गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको सम्बत्तन्त्िि वडाको 
वडा अध्यि र नत्तजकको साँधियारहरूमध्ये कत्तम्िमा दईुजना रािी धनजहरुले धसफाररस 
गरेको धसमानालाई आिार मानी िेत्रफल कायम गरी जग्गा नाप जााँच गररनेछ । यसरी 
िेत्रफल कायम गदान सरकारी, सावनजधनक वा सामदुावयक जग्गासाँग जोधडएको व्यत्तिको 

                                                           
78    आठौँ संिोिनद्वारा थप । 
79   छैंठौ संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
80   आठौँ संिोिनद्वारा "सरकारी वा सावनजधनक जग्गासाँग जोधडएको" िब्दहरु त्तिवकएको । 
81    छैंठौ  संिोिनद्वारा संिोिन भई आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 

 छैंठौ संिोिनमा, "(२) सरकारी वा सावनजधनक जग्गासंग जोधडएको जग्गा नाप जााँच हुाँदा सम्बत्तन्त्िि जग्गािनीको जग्गा र 
सरकारी वा सावनजधनक जग्गाको धसमाना छुट्याउन कुनै धलिि रहेछ भन ेसोही धलिि बमोत्तजम र त्यस्िो धलिि नभएकोमा 
सम्बत्तन्त्िि पञ्चायिको प्रिान पञ्च, उपप्रिान पञ्च र सम्बत्तन्त्िि वडाका अध्यिमध्ये कुनै एक जना र सम्बत्तन्त्िि वडा 
सदस्यमध्ये दईु जना, त्तजल्ला कायानलयको एक जना प्रधिधनधि र नत्तजकको संधियारहरु दईु जनाले धसफाररि गरेको 
धसमानालाई कायम गरी जग्गा नाप जााँच गररनेछ र त्यस्िो नाप जााँचबाट कायम भएको जग्गाको िेत्रफल नै सम्बत्तन्त्िि 
जग्गावालाको नाउाँमा कायम गररनछे ।" उल्लेि भएको ।  
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जग्गा घटीबढीमा िोवकएको सधमधिमा पेि गरी सो सधमधिले धसफाररस गरे बमोत्तजम 
िेत्रफल कायम गरी जग्गा नाप जााँच गररनेछ।  

(३)  ....................82 

(४)  नाप जााँचबाट कायम भएको िेत्रफल बमोत्तजमको दिान शे्रस्िा मालपोि कायानलयमा दात्तिल 
भएपधछ सम्बत्तन्त्िि जग्गािनीले सोही दिान शे्रस्िा बमोत्तजम मालपोि वा धिरो बिुाउन ु 

पनेछ ।  

 

८.   दिान पूजान पाउन:े 83  

(१)  नाप जााँचको काम र दिान शे्रस्िा ियार गने काम समाप्त भएपधछ िोवकएको अधिकारीले 
दिान शे्रस्िा बमोत्तजमको जग्गामा स्वाधमत्व रहेको प्रमाणको धनधमि जग्गािनी दिान प्रमाण 
पूजान ियार गरी सम्बत्तन्त्िि जग्गावाला वा धनजको प्रधिधनधिलाई ठदनपुनेछ।84  

                                                           
82    छैंठौ  संिोिनद्वारा संिोिन भई आठौँ संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।  

 छैंठौ  संिोिनमा, "पनु नाप जााँच भएको िेत्रमा साधबक नाप जााँचबाट देत्तिएको सरकारी वा सावनजधनक जग्गाको 
िेत्रफललाई कायमै राख्दा कुनै जग्गाको िेत्रफल घटी वा बढी देत्तिन आएमा सोही बमोत्तजमको जग्गाको िेत्रफल 
सम्बत्तन्त्िि जग्गािनीको नाउाँमा कायम गररनेछ ।"  

 सािौं संिोिन, "िेत्रफल" भने्न िब्दमा "धसमाना"लाई भने्न िब्द रात्तिएको । 
83   पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई िेश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
  पवहलो संिोिनमा, 

"दिान पजुान पाउन:े (१) सम्पणुन पञ्चायि वा पञ्चायि वाडनहरु नाप जााँच हनुेमा सो बमोत्तजमको नापजााँच भएपधछ र केही जग्गा 
मात्र नापजााँच हनुेमा त्यधि नापजााँच भएपधछ र दिान से्रस्िाको काम समाप्त भएपधछ िोवकएको अधिकारीले िोवकएबमोत्तजम 
दिान पूजान सम्बत्तन्त्िि जग्गावाला वा उसको प्रधिधनधिलाई सो जग्गा भएको पञ्चायिमा ठदन ुपछन । दिान पजुान नपाएमा सोही 
िेत्रमा पवहलो दिान पूजान वविरण प्रारम्भ भएको धमधिले वा दिान पजुान पाएपधछ त्तचि नबझु्न ेव्यत्तिले दिान पजुान पाएको धमधिले 
४५ ठदनधभत्र िोवकएको अधिकारीको समि कारण सवहि उजरुी गनन सक्नेछ ।  
िर यो ऐन लाग ुहनुभुन्त्दा अत्तघ दिान पजुान नपाएकोमा वा दिान पजुान पाएपधछ त्तचि नबझु्न ेव्यत्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएका 
धमधिले १२० ठदनधभत्र िोवकएका अधिकारी समि कारण सवहि उजरुी गनन सक्नेछ ।  
(२) सरकारी वा सावनजधनक जग्गा श्री ५ को सरकारको आदेि बेगर कसैको नाममा दिान हनुेछैन । 

िर यो ऐन लागू हनुभुन्त्दा अत्तघसम्म कसैको नाउाँमा भएको दिान र ित्सम्बन्त्िी कमलाई यो ऐनले बािा परु् याएको 
माधननेछैन।"     

84    िेश्रो संिोिन र चौथो संिोिनद्वारा संिोिन भई छैठौँ संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि ।  
 िेश्रो संिोिनमा, "(1) सम्पूणन पञ्चायि वा पञ्चायि वडाहरु नाप जााँच हनुेमा सो बमोत्तजम नाप जााँच भएपधछ र केही जग्गा 

मात्र नाप जााँच हनुेमा त्यधि नाप जााँच भई दिान शे्रस्िाको काम समाप्त भएपधछ िोवकएको अधिकारीले िोवकएबमोत्तजमको 
दिान-पूजान सम्बत्तन्त्िि जग्गावाला वा धनजको प्रधिधनधिलाई ठदनपुनेछ ।" उल्लेि भएको । 

 चौथो संिोिनमा, "जधमन िल्ला र माधथल्ला िल्लाहरुमा वा एकै िल्लामा पथृक पथृक स्वाधमत्व भएको घरजग्गा भए 
त्यस्िो दिानपूजान पथृक पथृक स्वाधमत्व भएको घरजग्गावालाहरु वा धनजहरुको प्रधिधनधिलाई छुट्टा छुटै्ट ठदन ुपनेछ।" िेश्रो 
संिोिनको उपदफा (१) को अन्त्िमा देहायको वाक्य थवपएको । 
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(१क) कुनै घरको जधमन िल्ला माधथल्लो िल्ला वा एकै िल्लामा पथृक पथृक स्वाधमत्व भएमा 

त्यस्िो पथृक पथृक स्वाधमत्वमा रहेका िल्लाहरूको पथृक पथृक जग्गािनी दिान प्रमाण 
पूजान ियार गरी सम्बत्तन्त्िि जग्गावाला वा धनजको प्रधिधनधिलाई ठदन ुपनेछ ।85 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको जग्गािनी दिान प्रमाण पूजान नपाएमा सोही िेत्रको जग्गा िनी 
दिान प्रमाण पूजानको वविरण प्रारम्भ भएको धमधिले वा जग्गािनी दिान प्रमाण पजुान पाएपधछ 
त्यसमा त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले जग्गािनी दिान प्रमाण पूजान पाएको धमधिले86 साठी ठदनधभत्र87 
िोवकएको अधिकारी समि कारण सवहि उजूर गनन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम पनन आएको उजूरीमा आवश्यक छानधबन गरी िोवकएको 
अधिकारीले दफा ६ को उपदफा (५), (५क), (५ि) (५ग), (५घ) र (६)88 बमोत्तजम 
ियार भएको दिान शे्रस्िा हेरी धभडाई जग्गािनी दिान प्रमाण पूजान ठदन ुपने भए जग्गािनी 
दिान प्रमाण पूजान ठदन ुवा सच्याउन ुपने भए सच्याई अके जग्गािनी दिान प्रमाण पूजान ठदन ु
पनेछ ।  

िर यस उपदफा बमोत्तजम उजूरी छानधबन गदान दफा ६ को उपदफा (७) बमोत्तजम 
हकभोग वा िेरो मेरो सम्बन्त्िी प्रश्न उठेको कारणबाट जग्गािनी दिान प्रमाण पूजान ठदन वा 
सच्याउन नधमल्ने भएमा अदालिबाट सो कुराको धनणनय भई आएका बिि जग्गािनी दिान 
प्रमाण पूजान ठदन वा सच्याउन धमल्ने व्यहोरा प्रष्ट रूपमा िलुाई िोवकएको अधिकारीले 
िरुून्त्ि उजूरवालालाई धनस्सा ठदन ुपनेछ ।  

(४)  सरकारी, सावनजधनक वा सामदुावयक जग्गाको दिान िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।89  

 

८क.  वववरण प्राप्त भएपधछ दिान शे्रस्िा िारेज हनुे:90  सम्बत्तन्त्िि नापी गोश्वारा वा नापी कायानलयले 
जग्गािनी दिान प्रमाणपूजान वविरण भएको धमधिले एक सय बीस ठदनधभत्र नाप जााँच सम्बन्त्िी 
वववरण सम्बत्तन्त्िि मालपोि कायानलयमा बिुाउन ुपनेछ र त्यस्िो वववरण प्राप्त भएपधछ साधबकको 
नाप जााँच सम्बन्त्िी दिान शे्रस्िा स्विः िारेज हनुेछ ।  

                                                           
85    छैंठौँ संिोिनद्वारा थप ।  
86    पााँचौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
87    िेश्रो र पााँचौँ संिोिनद्वारा संिोिन भई आठौँ संिोिनद्वारा पनु:संिोधिि ।  
  िेश्रो संिोिनमा "पैंिाधलस ठदनधभत्र" उल्लेि भएको ।  
  पााँचौँ संिोिनद्वारा "एक सय बीस ठदनधभत्र" उल्लेि भएको । । 
88   चौथो संिोिनद्वारा संिोिन भई सािौँ संिोिनद्वारा थप । 
89  िेश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि भई छैँठौँ संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि । िेश्रो संिोिनमा "सरकारी जग्गा वा सावनजधनक जग्गा 

वा गठुी अधिनस्थ जग्गा श्री ५ को सरकारको आदेि बेगर कसैको नाममा दिान हनुे छैन ।" उल्लेि भएको । 
90   छैँठौँ संिोिनद्वारा थप भई आठौं संिोिनद्वारा संिोधिि । छैंठौ संिोिनमा,  

 "८क. दिान शे्रस्िा धनष्कृय हनु:े पनु: नाप जााँच भएको िेत्रमा त्यस्िो नाप जााँच बमोत्तजम दिान शे्रस्िा ियार भईसकेपधछ 
साधबक नापीबाट कायम रहेको दिान शे्रस्िा श्री ५ को सरकारले िोवकठदएको धमधिदेत्ति धनष्कृय हनुेछ ।" उल्लेि भएको । 
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९.  जग्गा नाप जााँच िचन असूल गने:91 नेपाल सरकारको असूल िहधसल सम्बन्त्िी प्रयोजनको लाधग 
हनुे जग्गा नाप जााँचको काममा भएको िचन जनिाबाट असूल उपर गररने छैन ।  

िर कुनै व्यत्तिको आफ्नै प्रयोजनको धनधमि गराइएको जग्गाको नाप जााँचको काममा 
भएको िचनमा पूरा िचन सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिबाट असूल उपर गनन सवकनेछ ।  

 

९क.92 िधिपूधिन ठदइने: कुनै जग्गामा धनयन्त्त्रण ववन्त्द ु स्थान िडा गररएमा सो जग्गाको जग्गावाला र 
मोहीलाई िोवकए बमोत्तजम िधिपूधिन ठदइनेछ ।  

 

९ि.93 जग्गावाला र मोहीको सामान्त्य त्तजम्मेवारी:  

(१)  धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान िडा गररएको जग्गामा मोही भए मोहीले र मोही नभए जग्गावालाले 
सो धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थानको रिा गनन सबै मनाधसव मावफकको काम गनुनपछन । 

(२)  दैवी परेकोमा बाहेक धनयन्त्त्रण ववन्त्द ु स्थानलाई कुनै वकधसमले हानी नोक्सानी भएमा वा 
सारेमा वा भत्काएमा वा ववगारेमा अन्त्यथा प्रमात्तणि नभएसम्म उपदफा (१) बमोत्तजम 
त्तजम्मेवारी भएको व्यत्तिले सो धनयन्त्त्रण ववन्त्द ु स्थानलाई हानी गरेको वा सारेको वा 
भत्काएको वा ववगारेको माधननेछ ।  

 

१०.   जग्गाको वकधसम वगीकरण गने:94 नाप जााँच गदान िोवकएको आिारमा जग्गाको वकधसम वगीकरण 
गररनेछ । 

  
 

मूल ऐनको दफा १० मा भएका संिोिनहरु 

 

पवहलो संिोिन 

१०.  जग्गाको वकधसम छुट्याउन:े कुनै जग्गा नापजााँच गदान सो जग्गाको वकधसम िोवकएको अधिकारीले 
देहायको िरीकाले छुटयाउनेछ: 

िनहर वा िेि 

(क) अब्बल:- िान रोप्ने वा छने गरेको सदासवनदा कुलो पानी लाग्ने बालवुा र ढंुगो नधमधसएको 
सबैभन्त्दा असल रधसलो माटो भै दईु बाली लाग्न सक्ने जग्गा अब्बल हनु्त्छ । 

(ि) दोयम:- साँिै कुलो पानी नलाग्न े वषानिको कुलो लागी रोवपन े बालवुा वा ढंुगो नधमधसएको 
असल माटो भई दईु बाली लाग्न सक्ने जग्गा दोयम हनु्त्छ । 

                                                           
91   पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
92   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
93   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
94   पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
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(ग) धसम:- कुलो पानी र भल नलागी आकािबाट परेको पानीको भरले रोवपन े केही बालवुा 

धमधसएको माटो भै एक बाली मात्र लाग्न सक्ने जग्गा धसम हनु्त्छ । 

(घ) चाहार:- बलौटो, ढंुगने, सखु्िा माटो भएको आकािबाट परेको भरले मात्र रोवपने पानी चााँडै 
सकु्ने टारी कान्त्ला परेको एक बाली मात्र लाग्न सक्ने वा िेरै समय पानीले छोपी कुनै कुनै 
सालमा िान हनु सक्ने जग्गा चाहार हनु्त्छ । 

धभट वा पािो 
(क) असल मधललो माटो भै िान नलागी घैया मकै िोरी सस् यून र त्यस्िो वकधसमका फसल लाग्न े

जग्गा धभट वा पािो अब्बल हनु्त्छ । 

(ि) बालवुा ढंुगा धमधसएको कम्सल माटो धभर पहरो भएको र हरसाल फसल नभई कुनै एक दईु 
साल धबराई िान नलागी मकै  कोदो िोरी घैया सस्यून र त्यस्िै वकधसमका अरु फसल लाग्न े
जग्गा धभट वा पािा दोयम हनु्त्छ । 

(ग) बलौटे ढंुग ेमाटो भएको वा हल चल्न नसक्न ेभीर पवहरो भएको र हर साल फसल नभई 
एक दईु साल धबराई िान नलागी मकै कोदो िोरी घैया सस्यून र त्यस्िै वकधसमको अरु 
फसल लाग्ने वा केही समय वहाँउले ढावकने जग्गा भीट वा पािो सीम हनु्त्छ । 

 

दोश्रो संिोिनमा  

धभट वा पािो सम्बत्तन्त्िि िण्ड (ग) पधछ देहायको िण्ड (घ) थवपएको छ । 

(घ) "सावनजधनक चरन बाहेक िर लगाउन वा वस्ि ुचनन रािेको धभट वा पािो चाहार हनु्त्छ ।"  

 

मूल ऐनको दफा १० लाई उपदफा (१) गरी देहायको उपदफा (२) थवपएको । 
"(२)  उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 

प्रकात्तिि गरी िोवकठदएको चार वकल्ला धभत्रको िहरी िेत्रको जग्गाको वकधसम िोवकएको िररकाले 
छुट्याइनेछ ।" 

 
िेश्रो संिोिन 

जग्गाको वकधसम छुट्याउन े

(अ)  िराई िेत्रको िनहर 

(क)  अब्बल:- िान बाली लाग्न सक्न े कुलो पानीको सवुविा भएको ढंुगो नधमधसएको सबैभन्त्दा 
असल मधललो माटो भै दईु वा दईु भन्त्दा बढी बाली लाग्न सक्ने िमिा भएको जग्गा 
अब्बल हनु्त्छ । 

(ि)  दोयम:- वषानमा मात्र कुलो लाग्ने ढंुगो नधमधसएको असल माटो भई दईु बाली लाग्न सक्न े
िमिा भएको जग्गा दोयम हनु्त्छ । 

(ग)  सीम:- कुलो नलाग्न ेवषानको भरले एक बाली मात्र लाग्न सक्न ेिमिा भएको जग्गा सीम 
हनु्त्छ। 

(घ)  चाहार:- बलौटे, ढुङ्गने, सखु्िा माटो भएको कुलो नलाग्न ेपानी चााँडै सकु्न ेएक बाली मात्र 
लाग्न सक्न ेवा िेरै समय पानीले छोपी कुनै-कुनै सालमा मात्र बाली लाग्न सक्ने िमिा 
भएको जग्गा चाहार हनु्त्छ । 
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(आ)  िराई िेत्रको भीट जग्गा 
(क)  अब्बल:- असल मधललो माटो भै घैया, गहुाँ, मकै, कोदो, िोरी, सस्यून र त्यस्िै वकधसमको अरु 

नगदी बाली लाग्ने िमिा भएको भीट जग्गा अब्बल हनु्त्छ । 

(ि)  दोयम:- बालवुा धमधसएको कमसल माटो भै मकै, कोदो, िोरी, सस्यून र त्यस्िै वकधसमको अरु 
नगदी बाली लाग्न सक्ने िमिा भएको भीट जग्गा दोयम हनु्त्छ । 

(ग)  सीम:- बलौटे, ढुङ्गेन माटो भएको हरसाल बनली नभई एक दईु साल धबराई मकै कोदो िोरी 
घैया सस्यून र त्यस्िै वकधसमको अरु नगदी बाली लाग्न े िमिा भएको भीट जग्गा सीम 
हनु्त्छ। 

(घ)  चाहार:- समिल नभएको बलौटे ढुङ्गेन माटो भएको भीट जग्गा चाहार हनु्त्छ । 

 

(इ)  अन्त्य िेत्रको िेि जग्गा 
(क)  अब्बल:- िान बाली लाग्न ेकुलो पानीको बाहै्र मवहना सवुविा भएको बेँसीमा केही समथररलो 

भएको र ढंुगा नधमधसएको असल माटो भएको जग्गा अब्बल हनु्त्छ । 

(ि)  दोयम:- छहरा, िोल्सा वा कुलोको पानीले पााँच छ मवहनासम्म धसचााँइ हनुे वा वषानको कुलो 
लाग्ने ढंुगो नधमधसएको असल माटो भएको िान बाली लाग्न ेजग्गा दोयम हनु्त्छ । 

(ग)  सीम:- छहरा, िोल्सा वा कुलोको पानीले बढीमा दईु मवहनासम्म धसचााँइ हनु सक्न े केही 
बालवुा ढंुगा धमधसएको माटो भई उटक (अग्लो-होचो) वा सानो सानो गरा परेको िान बाली 
लाग्ने जग्गा सीम हनु्त्छ। 

(घ)  चाहार:- बलौटे, ढुङ्गेन, सखु्िा माटो भएको पानी चााँडै सकु्न े कुनै साल मात्र िान बाली 
लाग्ने टारी जग्गा चाहार हनु्त्छ । 

 

(ई)  अन्त्य िेत्रको पािो जग्गा 
(क)  अब्बल:- असल मधललो माटो भै घैया, गहुाँ, मकै, कोदो, िोरी, सस्यून र त्यस्िै वकधसमको अरु 

नगदी बाली लाग्ने धभरालो नभएको हल लाग्न ेपािो जग्गा अब्बल हनु्त्छ । 

(ि)  दोयम:- बालवुा ढुङ्गा नधमधसएको केही कमसल माटो भै धभरालो नभएको हल लाग्न सक्न े
घैया, गाँह,ु मकै, कोदो र त्यस्िै वकधसमको अरु बाली लाग्न ेपािो दोयम हनु्त्छ । 

(ग)  सीम:- धभरालो, बलौटे, ढुङ्गेन माटो भै सखु्िा वकधसमको मकै, कोदो, गहि, भटमास, जौ वा 
फापर र त्यस्िै वकधसमको अरु बाली लाग्न सक्न ेपािो जग्गा सीम हनु्त्छ। 

(घ)  चाहार:- ज्यादै धभरालो भै मतु्तस्कलले बाली लाग्न सक्न,े वस्ि-ुचरनको लाधग रािेको जग्गा 
वा िरबारी जस्िा पािो जग्गा चाहार हनु्त्छ । 

 स्पवष्टकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग "िराई िेत्र" भन्नाले चरेु पहाडदेत्ति दत्तिणको समिल 
जग्गा भएको िेत्रलाई जनाउाँछ िथा "अन्त्य िेत्र" भन्नाले िराई िेत्र बाहेक नपेाल अधिराज्यका बााँकी 
िेत्रलाई जनाउाँछ । 

(२)  उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकात्तिि गरी िोवकठदएको चार वकल्लाधभत्रका िहरी िेत्रको जग्गाको वकधसम िोवकएको िररकाले 
छुट्याइनेछ । 
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(३)  उपदफा १ वा २ बमोत्तजम िोवकएको अधिकारीले जग्गाको वकधसम छुट्याएकोमा त्यसमा त्तचि 

नबझु्ने व्यत्तिले िोवकएको म्यादधभत्र िोवकएको सधमधिमा उजूर गनन सक्नेछ र यसरी पनन आएको 
उजूरीमा िोवकएको सधमधिले िोवकएको म्यादधभत्र धनणनय गनुनपनेछ । 

(४)  उपदफा ३ बमोत्तजमको िोवकएको सधमधिको धनणनयमा पधन त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले िोवकएको सधमधिमा 
िोवकएको म्यादधभत्र पनु: उजूर गनन सक्नेछ र त्यसरी पनु: उजूरी परी िोवकएको सधमधिबाट भएको 
धनणनय अत्तन्त्िम हनुेछ ।  

 

पााँचौँ संिोिनमा 
मूल ऐनको दफा १० मा संिोिन:  

मूल ऐनको दफा १० को, - 
(१)  उपदफा (१) को िण्ड (इ) र (ई) को सट्टा देहायको िण्ड (इ) र (ई) रात्तिएको छ;- 

"(इ)  अन्त्य िेत्रको िेि जग्गा:- 
(क) अब्बल: िान बाली लाग्न ेकुलो पानीको बाहै्र मवहना सवुविान भएको बेसीमा केही समथररलो 

भएको र असल माटो भएको ३००० वफट उचाइसम्मको जग्गा िेि अब्बल हनु्त्छ । 

(ि) दोयम: कुलो पानीले पााँच छ मवहनासम्म धसचाइाँ हनु े वा वषनमा कुलो लाग्न ेअसल माटो 
भएको ३००० वफट उचााँइसम्मको जग्गा वा कुलो पानीको व्यवस्था भएको असल माटो 
भएको ३००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ४००० वफट उचाइसम्मको जग्गा िेि दोयम हनु्त्छ 
। 

(ग) सीम: कुलो पानीले बढीमा दईु मवहनासम्म धसचाइाँ हनु सक्ने केही बालवुा ढंुगा धमधसएको 
३००० वफट उचाइसम्मको जग्गा वा असल माटो भएको दईु मवहनाभन्त्दा बढी पानीको 
सवुविा भईरहने जग्गा वा केही बालवुा ढंुगा धमधसएको चााँडै पानी सकु्ने िर दईु मवहनाभन्त्दा 
बढी पानीको व्यवस्था भै रहन े३००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ४००० वफट उचाइसम्मको 
जग्गा वा असल माटो भएको वषनको पााँच मवहनाभन्त्दा बढी पानीको व्यवस्था भईरहन े
४००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ५००० वफट उचाइसम्मको जग्गा िेि सीम हनु्त्छ ।   

(घ) चाहार : बलौटे ढुङ्गेन माटो भएको पानी चााँडै सकु्न ेर कुनै साल मात्र िान लाग्ने टार जग्गा 
वा ज्यादै धभरालो परी हलो चलाउन नसवकने ३००० वफट उचाइसम्मको जग्गा वा कुटो 
कोदालो मात्र चलाई िेिी गनन पने ३००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ४००० वफट 
उचाइसम्मको साना साना पाटो आवादी गरेको भीरको जग्गा वा वषनमा पहाडबाट आउन े
भलले ढंुगा बालवुा थपुारेको र हलो लगाउन नसवकने गरी वषानको िहरेले जधमन त्तचरात्तचरा 
गरी काटेको ३००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ४००० वफट उचाइसम्मको जग्गा वा असल 
माटो भए पधन उिर पत्तिम वा उिर पूवन धभरालो परेको ३००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ 
४००० वफट उचाइसम्मको जग्गा वा असल माटो भए पधन वषानको भरले िेिी हनु े वा 
पानीको सवुविा भए पधन बालवुा ढंुगा धमधसएको वा उिर धभरालो परेको ४००० वफट 
उचाइभन्त्दा माधथ ५००० वफट उचाइसम्मको जग्गा वा ५००० वफटभन्त्दा माधथ उचाइमा 
परेको िान िेिी हनु सक्न ेजग्गा िेि चाहार हनु्त्छ ।  
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(ई)  अन्त्य िेत्रको पािो जग्गा:  

क) अब्बल: असल मधललो माटो वा िेरै धभरालो नभई हलो चल्न सक्न ेपानीको व्यवस्था भएमा 
िीन मवहनामा बाली पाक्न े िापक्रम पगु्न सक्न े २००० वफट उचाइसम्मको बेसी जग्गा 
पािो अब्बल हनु्त्छ । 

ि) दोयम: बालवुा ढंुगा केही नभई अधल कमसल माटो भई धभरालो नभएको हलो लाग्न सक्न े
२००० वफट उचाइसम्मको वा असल माटो भए पधन बेसीभन्त्दा वढलो बाली पाक्ने िापक्रम 
पगु्न सक्ने २००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ४००० वफट उचाइसम्मको जग्गा पािो दोयम 
हनु्त्छ । 

ग) सीम: बलौटे ढुङ्गने माटो भएको वा असल माटो भए पधन धभरालो बढेकोले कान्त्लोको 
व्यवस्था गरी मात्र िेिी हनुे २००० वफट उचाइसम्मको जग्गा वा असल माटो भए पधन 
उिर पवुन उिर पत्तिम मोहडा परेको वढलो सयुोदय र चााँडो सूयानस्ि हनुे धसिको प्रकोपले 
चााँडो बाली पाक्न नसक्ने वा मल र उब्जाउ माटो वषनको भलले बगाउन नठदने आली 
कान्त्लाको व्यवस्था भए पधन ढंुगने माटो भएको २००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ४००० 
वफट उचाइसम्मको जग्गा वा असल माटो भएको ४००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ६००० 
वफट उचाइसम्मको जग्गा वा उिर पवुन वा उिरु पत्तिम मोहडा परेको वढलो सयुोदय र 
चााँडो सूयानस्ि हनुे धसिको प्रकोपले चााँडो बाली पाक्न नसक्न े वा मल र उब्जाउ माटो 
वषनको भलले बगाउन नठदन ेआली कान्त्ला नभएको ४००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ६००० 
वफट उचाइसम्मको जग्गा पािो सीम हनु्त्छ ।   

घ) चाहार : बलौटे ढुङ्गेन माटो भएको बेसी िफन को जग्गा वा ज्यादै धभरालो भएकाले बाली 
लगाउन धनधमि कुटो कोदालो समेि चलाउन मतु्तस्कल पने िाडीहरुको आड धलएर जानपुने 
४००० वफट उचाइसम्मको जग्गा वा ४००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ६००० वफट 
उचाइसम्मको कमसल िालको जग्गा वा असल माटो भए पधन धभरालो बढी परेको वा उिर 
मोहडा परेको जग्गा वा ६००० वफट उचाइभन्त्दा माधथ ८००० वफट उचाइसम्मको जग्गा 
धभट चाहार हनु्त्छ।िर अलैँची र स्याउिेिी लगाएको जग्गा पधन भीट चाहार हनु्त्छ । 

(ङ) ८००० वफट उचाइ माधथका सबै जग्गा पािो पााँचौ िह हनु्त्छ । 

 स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग िराई िेत्र भन्त् नाले चरेु पहाडदेत्ति दिीणको समथल 
भएको िेत्रलाई जनाउाँछ । अन्त्य िेत्र भन्त् नाले िराई िेत्र बाहेक नेपाल अधिराज्यका बााँकी िेत्रलाई 
जनाउाँछ । 

  िर यसरी वकधसम छुट्याउदा अन्त्य िेत्रमा पने काठमाण्डौ उपत्यका, पोिरा उपत्यका, सिेुि 
उपत्यका र दाङ उपत्यकाको िनहर जग्गाको हकमा िण्ड अ बमोत्तजमको िररकाले नै वकधसम 
कायम हनुे गरी छुट्याइनेछ ।  

(२)  उपदफा (४) पधछ देहायको उपदफा (५) थवपएको छ ।  

(५)  उपदफा १ को िण्ड (इ) वा (ई) बमोत्तजमको िेत्रमा सोही िण्ड बमोत्तजम कायम हनु े वकधसममा 
यस उपदफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ कायम भएको वकधसमधसि कुनै अन्त्िर पनन गएमा त्यस्िो िेत्रको 
सम्बन्त्िमा श्री ५ को सरकारले दफा ३ बमोत्तजम आदेि जारी गरी पनु वकधसम छुट्याउन       

सक्नेछ । 
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१०क.  त्तजमीदारी पटवारीको काम मालपोि कायानलयले गने:95 यस ऐन बमोत्तजम त्तजमीदारी पटवारीले 

गने काम सो पद िारेज भएपधछ मालपोि कायानलयले गनेछ । 

 

११.  नक्सा र शे्रस्िा राख्न:े96  

(१)  जग्गा नाप जााँच गदान जग्गाको नक्सा नापी ववभागका महाधनदेिकले97 िोकेको ढााँचामा 
ियार गररनेछ ।  

(२)  जग्गा नाप जााँच गदान जग्गाको शे्रस्िा िोवकए बमोत्तजम ियार गरी अद्यावधिक गररनेछ98। 
.............................99  

 

११क.100  ........................................  
११ि.101 नेपाल सरकारले सधमधि गठन गनन सक्न:े नापी अधिकृि वा िोवकएको अधिकारीबाट102 यो ऐन 

वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयमको बत्तिनलाप कुनै काम कारवाई भएको देत्तिएमा वा वन 

                                                           
95  दोश्रो संिोिनद्वारा थप भई आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । दोश्रो संिोिनमा, "१०क. सािारण व्यवस्था: यस ऐनबमोत्तजम 

माल अड्डा वा त्तजधमदार पटवारीले गनुन पने काम किनव्य सो अड्डा वा पद िाररज भएमा त्यस्िो िाररज भएको अड्डा वा पदको 
काम किनव्य गने अड्डा वा व्यत्तिले गनुनपनेछ ।" उल्लेि भएको । 

96  पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई िेश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । पवहलो संिोिनमा, "११. नक्सा र शे्रस्िा राख् न पने: जग्गा 
नापी वा जााँच गदान, नक्सा र शे्रस्िाको ढााँचा िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।"  उल्लेि भएको । 

97   छैठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
98   छैठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
99    पााँचौँ संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यािं थप भई सािौँ संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि त्तिवकएको ।  

 पााँचौँ संिोिनमा, "िर त्यसरी शे्रस्िा ियार गदान दफा १० मा उल्लेत्तिि अन्त्य िेत्रका हकमा दफा ४ बमोत्तजम धनकाधलएको 
जग्गाको िेत्रफलमा पािोिफन  प्रधि रोपनीमा ६ आना र िेििफन  प्रधि रोपनी ४ आना जग्गाको दरले आली कान्त्ला बाफि 
कटाई से्रस्िा ियार गररनेछ । यो प्रधिवन्त्िात्मक वाक्यााँि प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ ियार गररएको से्रस्िामा माधथ लेत्तिए भन्त्दा 
कम दरमा आली कान्त्ला कट्टी गररएको रहेछ वा आली कान्त्ला कट्टी गररएको रहेनछ भन ेश्री ५ को सरकारले दफा ३ 
बमोत्तजम आदेि जारी त्यस्िो से्रस्िामा पधन यही प्रधिवन्त्िात्मक वाक्यांि बमोत्तजम कट्टी गररनेछ ।"   

100  िेश्रो संिोिनद्वारा थप भई आठौँ संिोिनद्वारा िारेज । िेश्रो संिोिनमा, "११क. िहरी िेत्रको घर जग्गाको दिान से्रस्िा र 
दिान पजुान: दफा १० को उपदफा (२) बमोत्तजम िोवकएको िहरी िेत्रमा घर जग्गा नाप जााँच गदान िोवकएको अधिकारीले 
िोवकए बमोत्तजमको प्रवक्रया अपनाई दिान शे्रस्िा र दिान पजुान ियार गनेछ ।" 

 छैंठौं संिोिनद्वारा, "११क. नगर पञ्चायि िेत्रको घर जग्गाको दिान शे्रस्िा र जग्गािनी दिान प्रमाण पूजान: दफा १० को 
उपदफा २ बमोत्तजम नगर पञ्चायि िेत्रका जग्गाको नाप जााँच गदान िोवकएको अधिकारीले िोवकए बमोत्तजमको प्रकृया 
अपनाई दिान शे्रस्िा र जग्गािनी दिान प्रमाण पूजान ियार गनेछ ।" 

101  िेश्रो संिोिनद्वारा थप । िेश्रो संिोिनमा, श्री ५ को सरकारको सधमधि गठन गनन सक्न:े "यस ऐनबमोत्तजम िोवकएको 
अधिकारीले जग्गा नाप जााँच गदान कुनै गल्िी वा त्रटुी भएको देत्तिएमा वा त्यस्िो अधिकारीबाट यो ऐन वा यस ऐनअन्त्िगनि 
बनेको धनयमको बत्तिनलाप कुनै काम कारवाई भएको देत्तिएमा वा वन धसमाना, सरकारी जग्गा, सावनजधनक जग्गा वा गठुी 
अधिनस्थ जग्गा धमची दिान गरे गराएको देत्तिएमा सो सिुार गराउन वा नाप नक्िा गरी दिान गने सम्बन्त्िमा कुनै िेत्रमा 
सामान्त्य समस्या उठेको देत्तिएमा सो सलु्िाउन श्री ५ को सरकारले सधमधि गठन गनन सक्नेछ ।" 

102   सािौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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धसमाना, सरकारी जग्गा, सावनजधनक जग्गा, सामदुावयक जग्गा वा गठुी अधिनस्थ जग्गा धमची दिान गरे 
गराएको देत्तिएमा सो सिुार गराउन वा नाप नक्सागरी दिान गने सम्बन्त्िमा कुनै िेत्रमा सामान्त्य 
समस्या उठेको देत्तिएमा सो सलु्िाउन नेपाल सरकारले सधमधि गठन गनन सक्नेछ । यसरी गठन 
भएको सधमधिको काम, किनव्य र अधिकार सो साधमधि गठन हुाँदाका बिि िोवकनेछ ।103 

 

११ग.104 चक्लाबन्त्दी वा एवककृि ववकास गनन नाप जााँच गनन सक्न:े नेपाल सरकारले कुनै धनजी, 
सावनजधनक वा सामदुावयक जग्गाको चक्लाबन्त्दी वा एवककृि ववकास गननको लाधग नाप जााँच 
गराउन सक्नेछ ।  

 

११घ.105 स्वीकृधि धलई हवाई सवेिण, नक्सा प्रकािन आठद गनन सक्नेः यस ऐनको अन्त्य दफामा 
जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन िोवकएको अधिकारी बाहेक अरु कसैले हवाई सवेिण गनन, 
नेपाल सरकारले स्थापना गरेको धनयन्त्त्रण ववन्त्दहुरु प्रयोग गनन, नेपाल सरकारले ियार गरेको 
नक्सा प्रकािन गनन वा ववदेिमा प्रकात्तिि नक्सा नेपाल............. धभत्र धबक्री गनन चाहेमा 
िोवकएका ििनहरु पालना गने गरी सो कायन गनन सक्नछे । 

िर ववदेिमा प्रकात्तिि नक्सा नपेाल सरकारले ियार गरेको नक्सासंग बात्तिएको रहेछ भन ेत्यस्िो नक्सा 
नेपाल ............. धभत्र धबक्री गनन पाइने छैन ।  

 

११ङ.106 नाप नक्सा गने अनमुधिपत्र ठदन सक्ने:  

(१)  नेपाल सरकारले कुनै व्यत्ति वा संस्थालाई यस ऐन बमोत्तजम गररएको नाप जााँचको 
अिीनमा रही िोवकए बमोत्तजमको नाप नक्साको काम गनन अनमुधिपत्र ठदन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम अनमुधिपत्र ठदंदा लाग्ने दस्िरु, अनमुधिपत्र प्राप्त व्यत्ति वा संस्थाले 
पालन गनुन पने ििन िथा ित्सम्बन्त्िी अन्त्य कुराहरु िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।  

 

१२.  दण्ड सजाय:107  

(१)  जग्गा नाप जााँच वा धनयन्त्त्रण ववन्त्द ु स्थान िडा गदान कसैले रोक छेक त्तचन्त्ह धबगारी 
जनिालाई भडकाई वा हलु हजु्जि गरी वा अरू कुनै वकधसमले नाप जााँच वा धनयन्त्त्रण 
ववन्त्द ु स्थान िडा गने काममा वािा गर गराएमा त्यस्िो बािा गने गराउने व्यत्तिलाई 

                                                           
103   छैठौँ संिोिनद्वारा थप भई आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
  छैंठौँ संिोिनमा "यसरी गठन भएको सधमधिको काम, किनव्य र अधिकार िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।" वाक्यांि थप भएको । 
104   आठौँ संिोिनद्वारा थप । 
105   आठौँ संिोिनद्वारा थप । 
106   आठौँ संिोिनद्वारा थप । 
107   दोश्रो संिोिनद्वारा उपदफा (१) संिोिन भई उपदफा (३) र (४) थप भएको । आठौँ संिोिनद्वारा उपदफा (५) र (६) 

थप । 
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िोवकएको अधिकारीले पवहलो पटक पचास रूपैयााँसम्म, दोस्रो पटक पचासदेत्ति एकसय 
रूपैयााँ र िेस्रो पटक एकसय देत्ति पाचसय रूपैया जररवाना वा छ मवहना कैद वा दवैु 
सजाय गनन सक्नेछ।  

(२)  दफा ८ बमोत्तजम नाप जााँच भएको जग्गामा कुनै वकधसमको घटबढ भयो भनी िठुो उजूर 
गरेको ठहररएमा त्यस्िो िटुो उजूर गने व्यत्तिलाई बढीमा न.ेरू. १००।– सम्म िोवकएको 
अधिकारीले जररवाना गनन सक्नछे । 

(३)  दफा ३क. अनसुार म्यादधभत्र शे्रस्िा ियार गरी नबिुाउने त्तजधमदारलाई पााँच सय 
रूपैयााँसम्म, पटवारीलाई िीनसय रूपैयााँसम्म र उपत्तस्थि नहनुे वा आफ्नो प्रधिधनधि 
नपठाउने त्तजधमदार पटवारी प्रत्येकलाई प्रधिठदनको अनपुत्तस्थधिको लाधग पााँच रूपैयााँसम्म 
मालपोि कायानलयको प्रमिुले108 जररवाना गनन सक्नेछ ।  

(४)  कसैले नापी ववभागको स्वीकृधि वेगर धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थानलाई सारेमा वा भत्काएका वा 
ववगारेमा वा अन्त्य कुनै वकधसमले हानी नोक्सानी गरेमा धनजलाई िोवकएको अधिकारीले 
नोक्सानी भएको रकम र धनयन्त्त्रण ववन्त्द ुस्थान पनुः िडा गदान वा धमलाउाँदा लाग्ने सम्पूणन 
िचन असलु उपर गरी एक हजार रूपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । यस सम्बन्त्िमा िटु्टा 
उजूर गने व्यत्तिलाई िोवक्रएको अधिकारीले त्यस्िो िठु्ठा उजूरीबाट हनु गएको िचनको 
रकम धनजबाट असूल उपर गरी पााँचसय रूपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ ।  

(५)  कसैले दफा ११घ. बमोत्तजम स्वीकृधि नधलई कुनै काम कारवाही गरेमा िोवकएको 
अधिकारीले धनजलाई बीस हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ र त्यसरी स्वीकृधि 
नधलई गररएको कामसंग सम्बत्तन्त्िि सम्पूणन नाप नक्सा लगायिका अन्त्य सामग्रीहरु जफि 
हनुेछ ।  

(६)  कसैले यस ऐन ववपरीिको अन्त्य कुनै काम कारबाही गरेमा िोवकएको अधिकारीले 
धनजलाई दि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ ।  

 

१३.  पनुरावेदन:109 दफा १२ अन्त्िगनि िोवकएको अधिकारी वा मालपोि कायानलयको प्रमिुले110 गरेको 
धनणनय उपर त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले सो भए गरेको धमधिले पैधिस ठदन धभत्र सम्बत्तन्त्िि त्तजल्ला 
अदालिमा111 पनुरावेदन गनन सक्नछे ।  

                                                           
108   आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
109   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
110   आठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
111  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोिन भई केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । दोश्रो संिोिनमा "अञ्चल 

अदालि" उल्लेि भएको । 

द्रष्टब्य: (१) जग्गा (नाप जााँच) (छैठौं संिोिन) ऐन, २०४६ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु: 

(क) "नापी वा जााँच" को सट्टा "नाप जााँच"। 
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१४.  धनयम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गनन नेपाल सरकारले धनयमहरू बनाउन 
सक्नेछ ।  

 

१५.  अत्तघको काम कारवाहीको मान्त्यिा: यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ यो ऐन वा यो ऐन अन्त्िगनि 
बनेको धनयमहरू बमोत्तजम गनुनपने काम यस ऐन अन्त्िगनि भए गरेको माधननेछ ।  

 

१६.  िारेजी: यो ऐनको प्रयोजनको लाधग मलुकुी ऐन जग्गा जमीन गोश्वाराको ७,८,९ र १० िथा 
जग्गा नाप जााँच सम्बन्त्िी नेपाल कानून िारेज भएको सत्तम्िनेछ ।  

                                                                                                                                                                   
(ि) "दिान पूजान" को सट्टा "जग्गा िनी दिान प्रमाण पूजान" । 

   (२) जग्गा (नाप जााँच) (सािौं संिोिन) ऐन, २०४९ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु: 

(क) "पञ्चायि" को सट्टा "गाउाँ ववकास सधमधि वा नगरपाधलका" । 

(ि) "पञ्चायि वा पञ्चायि वडाको" को सट्टा "गाउाँ ववकास सधमधि वा नगरपाधलका िेत्र वा वडाको"। 

(ग) "नगर पञ्चायि" को सट्टा "नगरपाधलका" । 

(घ) "गाउाँ वा नगर पञ्चायि" को सट्टा "गाउाँ ववकास सधमधि वा नगरपाधलका" । 

(ङ) "धत्रकोण धमधिय स्थान (वट्रगोनोमेवट्रकल स्टेिन)" को सट्टा "धनयन्त्त्रण धबन्त्द ुस्थान" । 

   (३) केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर गररएका िब्दहरूः 
       "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । 
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उिडा सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ 
 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

         २०२१।०६।१७ 

 संिोिन गने ऐन  

१.  उिडा सम्बन्त्िी (पवहलो संिोिन) ऐन, २०२२    २०२२।३।३० 

२.  उिडा सम्बन्त्िी (दोस्रो संिोिन) ऐन, २०२४    २०२४।७।६  

३.  न्त्याय प्रिासन सिुार ऐन, २०३१     २०३१।४।१८ 
४.  वविेष अदालि ऐन, २०३१      २०३१।६।२० 

५.  न्त्याय प्रिासन सिुार (पवहलो संिोिन) ऐन, २०३३   २०३३।४।१० 

६.  उिडा सम्बन्त्िी (िेस्रो संिोिन) ऐन, २०४२   २०४२।६।९ 

७.  उिडा सम्बन्त्िी (चौंथो संिोिन) ऐन, २०४४    २०४४।५।१४ 

८.  न्त्याय प्रिासन ऐन, २०४८      २०४८।२।१६  

 

प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि  

९.  गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल  

 कानून संिोिन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७  

१०. केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२                 २०७२।११।१३  

 
 

उिडा सम्बन्त्िी व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावना : उिडा सम्बन्त्िी केही कानूनी व्यवस्था गनन वान्त्छनीय भएकोले,   

 

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र 

सम्मधिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

 

१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ :  

(१) यस ऐनको नाम “उिडा सम्बन्त्िी ऐन, २०२१” रहेको छ । 

(२)  यो ऐन नवलपरासी,  रुपन्त्देही र कवपलबस्ि ु (पाल्ही माििण्ड, त्तिवराज र िौलीहवा) 
त्तजल्लामा लागू हनुेछ । 

(३)  यो ऐन िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनुेछ । 
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२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “जग्गािनी” भन्त् नाले आफ्नो नाममा जग्गा दिान भएका नािाले वा सो जग्गामा आफ्नो हक 
पगु्ने नािाले नेपाल सरकारलाई मालपोि बिुाउन ुपने व्यत्ति सम्िन ुपछन । 

(ि)  “वकसान” भन्त् नाले उिडा जग्गा जोत् ने वकसानको रूपमा सरकारी शे्रस्िामा दिान भएको वा 
जग्गािनीसाँग भएको बोल कबोल बमोत्तजम उिडा जग्गा जोिी आएको वकसानलाई 
सम्िनपुछन । 

िर, यस िब्दले हणु्डा, मनिप, अधियााँ, बटैयामा कमाउन पाएको जग्गा जोत् ने व्यत्तिलाई 
जनाउने छैन । 

(ग)  “पोि” भन्त् नाले उिडा जग्गा कमाउन ठदए बापि वकसानले जग्गािनीलाई बिुाउन ु पने 
रूपैयााँ सम्िन ुपछन। 

(घ)  “उिडा जग्गा” भन्त् नाले जग्गािनीसंग भएको बोल कबोल बमोत्तजम वकसानले जग्गािनीलाई 
नगदी पोि बिुाउने गरी कमाई आएको जग्गा सम्िन ुपछन । 

(ङ)  “िोवकएको” वा “िोवकए बमोत्तजम” भन्त् नाले यस ऐन अन्त्िगनिको धनयममा िोवकए वा िोवकए 
बमोत्तजम सम्िन ुपछन । 

 

३.  जग्गा वकसानको नाममा दिान हनुे : यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि वकसानले जग्गािनीलाई पोि 
बिुाउने गरी कमाई रहेको उिडा जग्गामा जग्गािनीको हक समाप्त भै वकसानको नाममा िोवकए 

बमोत्तजम नम्बरीमा दिान हनुेछ।िर: 

(१)112  सो वकसान ववदेिी नागररक रहेछ वा पधछ ववदेिी नागररक ठहररन आयो भने धनजले 
जोिेको उिडा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दिान हनुेछ र सो जग्गा सकुुम्बासी नेपाली 
नागररकलाई कुनै ििनमा नेपाल सरकारले धबक्री वविरण गनन सक्नेछ । त्यस्िो जग्गाको 
सम्बन्त्िमा जग्गािनीले यस ऐन बमोत्तजम पाउन ुपने िधिपूधिनमध्ये केही पधन नपाएको भए 
सबै र वकसानबाट केही पाइसकेको भए सो कट्टा गरी बााँकी रकम नेपाल सरकारले पााँच 

वषनधभत्र एकमषु्ट वा पााँच बराबर वकस्िामा जग्गािनीलाई ठदनेछ । 

(२)  सो वकसानले दफा ४ को उपदफा (१) को प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि (ि) अनसुार एकमषु्ट 
वा पवहलो वकस्िा बापि बिुाउन ुपने िधिपूधिनको रकम सो बमोत्तजम नबिुाएमा सो जग्गा 
धनजको नाममा दिान हनुे छैन । 

 
 
 

                                                           
112  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । मूल ऐनमा "सो वकसान ववदेिी नागररक रहेछ भन ेसो जग्गा धनजको नाममा दिान हनुछैेन 

।" भने्न व्यवस्था गररएको ।  
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४.  िधिपूधिन :   

(१)  दफा ३ बमोत्तजम वकसानको नाममा दिान हनुे जग्गाका सम्बन्त्िमा सो जग्गाको मालपोिको 
दि दोब्बरको वहसाबले हनु आउने रकम सम्बत्तन्त्िि वकसानले सम्बत्तन्त्िि जग्गािनीलाई 
एकमषु्ट वा जग्गा दिान भएको धमधिले पााँच वषनधभत्र पााँच बराबर वकस्िासम्मको वकस्िाबन्त्दी 
गरी िधिपूधिनको रूपमा बिुाउनपुछन ।िर,– 

(क)  वकसानले िधिपूधिनको रकम एकमषु्ट बिुाउन कबलु गरेकोमा सो एकमषु्ट रकम र 
वकस्िावन्त्दीमा बिुाउन कबूल गरेकोमा पवहलो वकस्िाको रकम धनजको नाममा 
जग्गा दिान हनुे बिि सम्ममा र त्यसपधछको प्रत्येक वकस्िा अत्तघल्लो वकस्िा 
बिुाएको धमधिले १ वषनधभत्र बिुाउाँदै जान ुपछन। 

(ि)  वकसानले कुनै वकस्िा सो वकस्िा बिुाउन ुपने म्याद अगावै जनुसकैु बिि बिुाउन 
सक्नेछ । 

(२) वकसानले िधिपूधिनको रकम बिुाउन जााँदा जग्गािनीले बिुी नधलएमा सो बिुाउन ु पने 
म्याद गजु्रकेो धमधिले पन्त्र ठदनधभत्र वकसानले सो रकम इलाकाको माल अड्डामा िरौट राख्न 
सक्नेछ र सो बमोत्तजम वकसानले िरौट राख्न ल्याएमा सो माल अड्डाले पधन बतु्तिधलई 
धनजलाई रसीद ठदनपुछन ।  

(३)  उपदफा (२) अन्त्िगनि वकसानले िरौट रािेमा धनजले जग्गािनीलाई सो िधिपूधिनको रकम 
बिुाए सरह माधननेछ । 

(४)  उपदफा (२) बमोत्तजम वकसानले िधिपूधिनको रकम िरौट रािेमा सो कुराको सूचना सो 
माल अड्डाले जग्गािनीलाई ठदनपुछन । सो सूचना पाएको धमधिले पैंधिस ठदनधभत्र सो रकम 
धलन आएमा माल अड्डाले जग्गािनीलाई बिुाई ठदनपुछन । सो म्यादधभत्र जग्गािनीले धलन 
नआएमा सो रकम नेपाल सरकारमा लाग्नेछ। 

(५)  पवहलो वकस्िा बाहेक उपदफा (१) बमोत्तजम बिुाउन ु पने अन्त्य वकस्िा म्यादधभत्र 
नबिुाएमा सो वकसानको नाउाँमा दफा ३ बमोत्तजम दिान भएको जग्गा प्रचधलि नेपाल 
कानून बमोत्तजम सम्बत्तन्त्िि माल अड्डाले धललाम बढाबढ गराउन ु पछन र सो बमोत्तजम 
धललाम बढाबढ हुाँदा उठेको रुपैयााँ जग्गािनीले पाउनेछ । 

 

५.  जग्गा दिान सम्बन्त्िी कायनववधि :  

(१)  यो ऐन लागू भएपधछ िोवकएको अधिकारीले िोवकठदएको म्याद धभत्र जग्गािनीले आफूले 
कमाउन ठदएको र वकसानले आफूले कमाई रािेको जग्गाको देहाय बमोत्तजमको वववरण 
िलुाई आफूसंग जो भएको सबूि प्रमाणको सक् कल वा ररिपूवनकको नक् कल समेि सामेल 
रािी सो अधिकारीका समि वववरण पेि गनुनपछन र वकसानले रसीद वा अरू धलििको 
प्रमाण नपाएको भए त्यसको कारण समेि वववरणमा िलुाउनपुछन:- 
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(क) जग्गािनी र वकसानको नाउाँ, थर, विन र नागररकिा, 
(ि) जग्गा भएको त्तजल्ला, िप्पा वा प्रगन्त् ना, मौजा र 

(ग) जग्गाको चार वकल्ला र धबगहा, कठ्ठा र िरु समेिको िेत्रफल । 

(२) जग्गािनी र वकसानमध्ये कुनै एक पिले मात्र उपदफा (१) बमोत्तजमको वववरण पेि गरेमा 
सो उपदफाको म्याद नाघेको धमधिले साि ठदनधभत्र िोवकएको अधिकारीले सो वववरणको 
सबै व्यहोरा िलुाई िोवकए बमोत्तजम सूचना प्रकात्तिि गनुनपछन । 

(३) जग्गािनी र वकसानमध्ये कुनै पिले उपदफा (१) बमोत्तजम पेि गनुन पने वववरण सो उपदफा 
(२) बमोत्तजम सूचना प्रकात्तिि भएको धमधिले पन्त्र ठदन धभत्र पधन पेि नगरेमा अको पिले 
पेि गरेको वववरण नै वववरण पेि नगने पिको ववरुधमा अकाट्य प्रमाण माधननेछ र सो 
पेि भएको वववरण िठु्ठा हो वा सो सम्बत्तन्त्िि कुनै सबूि प्रमाण जालसाजी वा कीिे गरी 
बनाएको हो भन्ने कुराको आिारमा पधछ वववरण पेि नगने पिको कुनै उजूर वा दावी 
लाग्ने छैन । 

िर जग्गािनीले वकसानलाई डर त्रास देिाई वा कुनै वकधसमको जवरजस्िी गरी वववरण 
पत्र पेि गनन ठदएको धथएन भन्ने कुराको उजूर परी सो कुरा प्रमात्तणि भएमा यस 

उपदफाको कुनै कुरा लागू हनुे छैन । 

(४)  उपदफा (२) बमोत्तजम प्रकात्तिि भएको सूचनाको कुनै व्यहोरामा त्तचि नबझु्न ेव्यत्तिले सो 
सूचना प्रकात्तिि भएको धमधिले एक्काईस ठदनधभत्र आफूसाँग जो भएको सबूि प्रमाण समेि 
सामेल रािी िोवकएको अधिकारीका समि उजूर गनन सक्नेछ र कुनै जग्गाको सम्बन्त्िमा 
हक बेहक सम्बन्त्िी त्तिचोला उठेमा सो अधिकारीले यस उपदफा र उपदफा (१) बमोत्तजम 
प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सो सम्बन्त्िी धमधसल कागजाि इन्त्साफका धनधमि दफा ७ 
बमोत्तजम नेपाल सरकारद्वारा िोवकएको अदालिमा113 पठाईठदन ुपछन । 

िर उपदफा (१) बमोत्तजम वववरण पेि गनुन पने व्यत्तिले सो उपदफा वा उपदफा (३) मा 
िोवकएको म्यादधभत्र पेि नगरेमा धनजले यस उपदफा बमोत्तजम उजूर गनन पाउने छैन । 

 

६.  दण्ड सजाय :   

(१)  दफा ५ बमोत्तजम वववरण पत्र पेि गदान कुनै पिले अको पिको हकमा मकान पने गरी 
जानी जानी िठुो वववरण वा जाली सबूि प्रमाण पेि गरेमा धनजलाई रु. १०००।– एक 
हजारसम्म जररवाना वा िीन मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनु सक्नेछ । 

(२)  यस ऐन बमोत्तजमको कुनै काम कारवाही गनन लागेको कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई 
कसैले सो काम गनन नठदन कुनै बािा ववरोि गरेमा वा सो गनन कसैलाई दरुुत्साहन ठदएमा 

                                                           
113   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । मूल ऐनमा "गठठि ट्राइब्यूनल" उल्लेि भएको ।  
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सो बािा ववरोि गने वा दरुुत्साहन ठदने व्यत्तिलाई िोवकएको अधिकारीको आदेिले रु. 
५००।– पााँच सयसम्म जररवाना वा एक मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनु सक्नेछ । 

(३)  कुनै जग्गाका सम्बन्त्िमा दफा ५ बमोत्तजम पेि गनुन पने वववरण सो दफा बमोत्तजमको 
म्यादधभत्र कुनै पधन पिले पेि नगरेमा सो जग्गाको सम्बन्त्िमा जग्गािनी र वकसान दवैुको 
हक समाप्त भै नेपाल सरकार लाग्नेछ र सो जग्गा नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले फेरर 
बन्त्दोबस्ि गनन सक्नेछ । 

 

७.   मदु्दा माधमलाको कारवाही:114 दफा ५ को उपदफा (४) र दफा ९ बमोत्तजमको मदु्दा माधमलाको 
कारवाही गरी वकनारा िोवकएको अदालिले गनेछ । 

 

८.  कारवाही र पनुरावेदन :115  

(१)  दफा ७ बमोत्तजम िोवकएको अदालि116 र दफा ६ को उपदफा (२) बमोत्तजम िोवकएको 
अधिकारीले वविेष अदालि ऐन, २०५९ अन्त्िगनिको कायनववधि अपनाई कारवाही गनन र 
मदु्दा माधमलामा आवश्यकिा अनसुार दौडाहा इजलास कायम गनन िथा गााँउपाधलका वा 
नगरपाधलकाका सदस्यलाई117 रोहवरमा रािी प्रचधलि कानून बमोत्तजम सरजधमन गनन 
गराउन सक्नेछ । 

िर पूपनिको धसलधसलामा अधभयिुलाई थनुामा राख्न े अधिकार िोवकएको 
अधिकारीलाई हनुे छैन । 

(२)  दफा ६ को उपदफा (२) अन्त्िगनि िोवकएको अधिकारीले ठदएको आदेि उपर िोवकएको 
अदालिमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) अन्त्िगनि दफा ६ को उपदफा (१) अन्त्िगनि िोवकएको अदालिले गरेको 
सजाय उपर उच्च अदालिमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

.....................................................118 

 

                                                           
114  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । मूल ऐनमा "ट्राइव्यूनलको गठन: दफा ५ को उपदफा ४ र दफा ९ बमोत्तजमको मदु्दा 

माधमलाको कारवाही गरी अत्तन्त्िम वकनारा लगाउन श्री को सरकारले आवश्यकिानसुार नेपाल वकसान संगठनको प्रधिधनधि १ 
समेि गरी जम्मा ३ जना सदस्यहरु भएको एक वा एकभन्त्दा बढी ट्राइव्यूनल गठन गनन सक्नछे ।" उल्लेि भएको । 

115   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
116   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । मूल ऐनमा "दफा ७ बमोत्तजम गठठि ट्राइव्यूनललाई" उल्लेि भएको ।  
117  मूल ऐनमा "सम्बत्तन्त्िि ग्राम पञ्चायिका कम्िीमा िीनजना सदस्यहरु समेि रािी सरजमीन गराउन सक्नेछ" रात्तिएको । 

दोश्रो संिोिनद्वारा "स्थानीय पञ्चायिका सदस्यलाई" संिोधिि । केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि 
। 

118  दोश्रो संिोिनद्वारा थप भई न्त्याय प्रिासन ऐन, २०४८ द्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि त्तिवकएको । दोश्रो संिोिनमा,   

 दफा ८(३) को प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि "िर, यो ऐन लागू हनुभुन्त्दा अत्तघ वकनारा भएको मदु्दा माधमलामा यो ऐन जारी भएको 
६० ठदनधभत्र सवोच्च अदालिमा पनुरावदेन (अपील) ठदए लाग्छ ।"   
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८क.  वविेष व्यवस्था:119  

(१)  यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अगावै उिडा जग्गा दिान गने सम्बन्त्िमा िोवकएको अदालिमा 
सम्बत्तन्त्िि पिले म्याद िारेि गजुारी धडसधमस भएको वा नागररकिाको प्रमाणपत्र पेि गनन 
नसकेकोले िारेज भएको वा िामेलीमा रहेको वा एक पिले म्याद िारेि गजुारी अको 
पिको हकमा समेि िारेज भएको वा िामेलीमा रहेको मदु्दा पनुः जगाई कारवाई गराउन 
चाहने व्यत्तिले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोवकठदएको 
म्यादधभत्र120 िोवकएको अदालिमा धनवेदन ठदएमा, िोवकएको अदालिले त्यसरी धडसधमस वा 
िारेज भएको वा िामेलीमा रहेको मदु्दा पनुः जगाई कारवाही र वकनारा गनन सक्नछे । 

(२)  कुनै जग्गािनी वा वकसानले दफा ५ को उपदफा (१) बमोत्तजमको वववरण म्यादधभत्र पेि 
नगरेको कारणबाट उिडा जग्गा दिान हनु नसकेकोमा िोवकएको अदालिले म्याद िोकी सो 
म्यादधभत्र दफा ५ को उपदफा (१) बमोत्तजमको वववरण प्राप्त हनु आएमा सो वववरणको 
आिारमा समेि िोवकएको अदालिले उिडा जग्गा दिान गने सम्बन्त्िी कारवाही गनन सक्नेछ । 

(३)  यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अगावै िोवकएको अदालिले उिडा जग्गा दिान गने सम्बन्त्िमा 
गरेको फैसला उपर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोवकठदएको 
म्यादधभत्र121 िोवकएको अदालिमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

 

९.   धछन्त् न बााँकी मदु्दा माधमला सने :  यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ सवोच्च अदालिमा बाहेक अन्त्य 
कुनै अड्डा अदालि वा अधिकारीका समि दायर भै धछन्त् न बााँकी रहेको उिडा जग्गाका वकसान 
र जग्गािनीको हक बेहक सम्बन्त्िी मदु्दा माधमला यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ दफा ७ अन्त्िगनि 
गठठि िोवकएको अदालिमा सनेछ र सो िोवकएको अदालिबाट कारवाही र वकनारा गररनेछ । 

 

१०. धनयम बनाउने अधिकार :  यो ऐनको उदे्दश्य कायानत्तन्त्वि गनन नेपाल सरकारले धनयम बनाउन सक्नेछ । 
 

११.  बचाउ :  यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेका धनयममा लेत्तिएका कुराहरूमा सोही बमोत्तजम र 
अरूमा प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम गनुनपछन । 

                                                           
119   िेश्रो संिोिनद्वारा थप । 
120  िेश्रो संिोिनद्वारा थप भई चौथो संिोिनद्वारा संिोधिि । िेश्रो संिोिनमा "यो दफा प्रारम्भ भएको धमधिले नब्ब े ठदनधभत्र 

िोवकएको अदालिमा धनवदेन ठदएमा" भने्न वाक्यािं रहेको ।  
121  िेश्रो संिोिनद्वारा थप भई चौथो संिोिनद्वारा संिोधिि । िेश्रो संिोिनमा "यो दफा प्रारम्भ भएको धमधिले नब्ब ेठदनधभत्र" 

भने्न वाक्यािं रहेको ।  
 द्रष्टव्य: (१) वविेष अदालि ऐन २०५९ धारा रुपान्त्िरण गररएका िब्दहरु:- 

   "वविेष अदालि ऐन, २०३१" को सट्टा "वविेष अदालि ऐन, २०५९" । 

  (2) केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु:- 

   "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" 
     (३) न्त्याय प्रिासन ऐन २०७३ धारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु 

   "पनुरावदेन अदालि" को सट्टा "उच्च अदालि" ।  
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भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ 

 

लालमोहर र प्रकात्तिि धमधि 

२०२१।८।१ 

संिोिन गने ऐन 

१.  भधूम सम्बन्त्िी (प्रथम संिोिन) ऐन, २०२२    २०२२।१२।१० 

२.  भधूम सम्बन्त्िी (दोस्रो संिोिन) ऐन, २०२५    २०२५।७।९ 

३.  भधूम सम्बन्त्िी (िेस्रो संिोिन) ऐन, २०३८    २०३८।४।२५ 

४.  न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३   २०४३।७।२४ 

५.  न्त्याय प्रिासन ऐन, २०४८      २०४८।२।१६ 

६.  भधूम सम्बन्त्िी (चौंथो संिोिन) ऐन, २०५३    २०५३।९।२४ 

७.  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०५५    २०५५।१०।७ 

८.  भधूम सम्बन्त्िी (पााँचौ संिोिन) ऐन, २०५८    २०५८।१०।२५ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

९.  लैवङ्गक समानिा कायम गनन केही नेपाल ऐन (संिोिन) गने ऐन, २०६३  

        २०६३।७।१७ 

१०. गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून (संिोिन) गने ऐन, २०६६  

        २०६६।१०।७ 

११. भधूम सम्बन्त्िी (छैठौं संिोिन) ऐन, २०७२    २०७२।६।१४ 

१२. केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन २०७२    २०७२।११।१३ 

१३. भधूम सम्बन्त्िी (सािौं संिोिन) ऐन, २०७५    २०७५।६।२ 

१४. भ ूउपयोग ऐन, २०७६     २०७६।०५।०६  
 

 

भधूम सम्बन्त्िी ऐनलाई संिोिन र एकीकरण गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावना :  मलुकुको आधथनक ववकासमा द्रिुिर गधि ल्याउन भधूमबाट धनत्तष्क्रय पूाँजी र 
जनसंख्याको भार त्तिकी अथन व्यवस्थाको अन्त्य िेत्रमा लगाउन, र  

कृवषयोग्य भधूमको न्त्यायोत्तचि वविरण र कृवष सम्बन्त्िी आवश्यक ज्ञान र सािन सलुभ 
गराई भधूममा आत्तश्रि वास्िववक वकसानहरूको जीवनस्िरमा सिुार ल्याउन, र  
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कृवष उत्पादनमा अधिकिम बवृध गनन प्रोत्साहन प्रदान गरी सवनसािारण जनिाको सवुविा र 

आधथनक वहि कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र 
सम्मधिले यो ऐन बनाइवक्सेको छ । 

     पररच्छेद–१ 

प्रारत्तम्भक 

 

१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ:  

(१)  यस ऐनको नाम “भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१”  रहेको छ । 

(२)  पररच्छेद १, ७, ८, १० र ११ नेपाल ............ भर िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनुेछन ्अरू पररच्छेद, 

दफा वा उपदफाहरू समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी 
िोकेको िेत्रमा िोकेको धमधिदेत्ति प्रारम्भ हनुेछन।्122 

 

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

(क)  “जग्गावाला” भन्त् नाले प्रचधलि नपेाल कानून बमोत्तजम नेपाल सरकारमा मालपोि धिनुनपने गरी 
आफ्नो नाममा जग्गा दिान गरी सो दिानको नािाले जग्गामा हक हनुे व्यत्ति सम्िनपुछन र 
सो िब्दले देहायको जग्गाको सम्बन्त्िमा देहायको व्यत्तिलाई समेि जनाउाँछ: 

(१)  वविान उन्त्मूलन ऐन, २०१६ बमोत्तजम उन्त्मूलन भएको वविान जग्गाको सम्बन्त्िमा 
जग्गावालाको हैधसयिले दिान गररने व्यत्ति, 

(२)  त्तजधमदार साथको जग्गाको सम्बन्त्िमा त्तजमीदार, 

(२क)123 वकपटको हकमा रीधिधथधि चलन अनसुार सरकारी धिरो धिरी त्यस्िो जग्गा भोग 

गने व्यत्ति वा त्यस्िो व्यत्तिलाई धिरो धिरी त्यस्िो जग्गा भोग गने व्यत्ति, 

 (३)  त्यस्िो जग्गावालाको हकवाला वा अंत्तियार भएको नािाले वा त्यस्िो जग्गावालाले 

कानून बमोत्तजम आफ्नो हक छोडी ठदएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दिान गराउन े
हक पगुेको व्यत्ति, 

(४)  त्यस्िो जग्गावालाको हकको जग्गा अरू कसैले भोग वा दृवष्ट बन्त्िकीमा धलई 

कानून बमोत्तजम भोग चलन गरी आएको भए त्यसरी भोग चलन गरुन्त्जेल सो 
व्यत्ति। 

(ि)  “मोही” भन्त् नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै ििनमा कमाउन पाइ सो जग्गामा आफ्नो वा 
आफ्नो पररवारको श्रमले िेिी गने वकसान सम्िनपुछन । 

                                                           
122  ऐन लागू भएको धमधि र स्थान द्रष्टव्यमा उल्लेि गररएको छ । 
123  दोश्रो संिोिनद्वारा थप ।  
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(ग)  कुनै व्यत्तिका सम्बन्त्िमा “पररवार” भन्त् नाले सो व्यत्ति र धनजको देहायको अवस्थाका 

नािेदार सम्मलाई सम्िनपुछनः– 

(१)  अंि छुवट्टएको वा नछुवट्टएको जे भए िापधन पधि वा पत् नी, 
(२)  बाब ुवा आमा जीववि छउन्त्जेल अंि छुवट्टएको वा नछुवट्टएको जे भए िापधन १६ वषन उमेर 

नपगुेका छोरा, छोरी 124 

  ..................125 

(घ)  “कूि” भन्त् नाले जग्गावालाको जग्गा कमाउन धलए बापि मोहीले जग्गावालालाई बिुाउने 
नगदी वा त्तजन्त्सी वा दवैु सम्िनपुछन । 

(ङ)  “घरवारी” भन्त् नाले माधनस बसोबास गने घर र सो घरले चचेको जग्गा सम्िनपुछन र सो 
िब्दले घरसाँग जोधडएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोिरी, ग्यारेज, िबेला, 
फलफुलको बगैंचा, िरकारी बारी, बााँसघारी, िरबारी, िेलकूद वा मनोरन्त्जन गने ठाउाँ र सो 
सरहको अरू कुनै काममा लगाइएको जग्गालाई समेि जनाउाँछ । 

(च)  कुनै जग्गाको सम्बन्त्िमा “मखु्य वावषनक उब्जनी” भन्त् नाले वषनभररमा सो जग्गामा लगाउने 
बाली मध्ये सबभन्त्दा बढी लाभ हनुे बालीको उब्जनी सम्िनपुछन । 

(छ)  “वकसान” भन्त् नाले िेिीमा लागेको व्यत्ति सम्िनपुछन । 

िर पररच्छेद ९ बमोत्तजम ऋण धनत्तिि गने प्रयोजनका लाधग सो िब्दले आफ्नो वा आफ्नो 
पररवारको श्रमले िेिी गने व्यत्ति सम्िनपुछन ।126 

(ज)  “त्तजमीदारी” भन्त् नाले त्तजधमदार, पटवारी, िालकुदार, त्तजम्मावाल, मतु्तिया, थरी, द्वारे वा अरू कुनै 
नामबाट एजेण्ट िडा गरी धनजद्वारा कानून बमोत्तजम मालपोि असलु िहसील गरी नेपाल 
सरकारमा दात्तिल गने गराउन ेिथा वकपट व्यवस्था समेिलाई सम्िनपुछन ।127 

(ि)  “मालपोि” भन्त् नाले जग्गावालाले प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम नेपाल सरकारलाई धिनुनपने 
मालपोि र सो सरहको अरू कुनै धिरोलाई समेि जनाउाँछ । 

(ञ)  “सूत्तचि आदेि” भन्त् नाले नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तिि आदेि सम्िनपुछन । 

(ट)  “िोवकएको” वा “िोवकए बमोत्तजम” भन्त् नाले यो ऐन अन्त्िगनिको धनयम वा सूत्तचि आदेिमा 
िोवकएको वा िोवकए बमोत्तजम सम्िनपुछन । 

 
 
 

                                                           
124  लैवङ्गक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन (संिोिन) गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
125  पााँचौँ संिोिनधारा संिोिन भई लैवङ्गक समानिा कायम गनन केही नेपाल ऐन (संिोिन) गने ऐन, २०६३ द्वारा त्तिवकएको । 

पााँचौ संिोिनमा, मूल ऐनमा उल्लेि भएको "३५ वषन" को सट्टा "१६ वषन" संिोिन भएको ।  
126  दोश्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप । 
127  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
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पररच्छेद–२ 

त्तजमीदारी उन्त्मूलन 

 

३. त्तजमीदारी उन्त्मूलनः त्तजमीदारी उन्त्मूलन गररएको छ । त्यस्िो उन्त्मूलनको पररणामस्वरूप 

सम्बत्तन्त्िि मौजामा त्तजमीदारीधसि सम्बत्तन्त्िि एजेण्टहरूको सबै हक र अधिकार स्विः समाप्त 
भएको माधननेछ । 

िर त्तजमीदारी साथको जग्गाको हकमा सो जग्गा सम्बत्तन्त्िि त्तजधमदारको नाउाँमा 
जग्गावालाको हैधसयिले नम्बरीमा दिान गररनेछ । 

 

३क.  वकपट सम्बन्त्िी व्यवस्थाः 128  

(१)  वकपट जग्गा रैकर सरह फाछे रात्तजनामा गनन सवकनेछ ।  

(२)  वकपट जग्गामा रैकर सरह मालपोि ठेवकनेछ । 

 

४. त्तजमीदारी सम्बन्त्िी कागजपत्रः  

(१)  त्तजमीदारीको कागजपत्र त्तजम्मा भएको व्यत्तिले सो कागजपत्र िोवकएको अड्डा वा 
अधिकारीबाट आदेि भएका बिि धनज छेउ बिुाउन ुपछन । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम कागजपत्र बिुाई नसकेकोमा त्यस्िो अड्डा वा अधिकारीले भधूम 
सम्बन्त्िी काममा सो कागजपत्र हेनन चाहेका बिि धनजलाई देिाई काम सवकएपधछ वफिान 
धलई आफ्नो त्तजम्मामा सरुत्तिि राख् नपुछन । 

 

५.  मालपोि असलु िहसील गने बारे अन्त्िररम व्यवस्था: नेपाल सरकारले दफा ३ बमोत्तजम उन्त्मूलन 
भएको त्तजमीदारीको मालपोि असलु िहसील गने अको व्यवस्था नगरेसम्म त्तजमीदारी  उन्त्मूलन हनु ु
अत्तघ मालपोि असलु िहसील गनुनपने किनव्य भएको व्यत्ति वा अरू कुनै िोवकएको व्यत्ति वा 
गाउाँपाधलका129 वा नगरपाधलकाबाट िोवकएको ििन अनसुार मालपोि असलु िहसीलको  काम 
गराउन सक्नेछ । 

 

६.  दण्ड सजायः  

(१)  कसैले दफा ४ बमोत्तजम पालन गनुनपने किनव्य पालन नगरेमा धनजलाई िोवकएको अड्डा वा 
अधिकारीले रु.५००।– पााँच सयसम्म जररवाना वा िीन मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय गरी 
त्यस्िो कागजपत्र आफ्नो कब्जामा धलन सक्नेछ । 

                                                           
128  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
129  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन २०७२ द्वारा संिोधिि । 
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(२)  दफा ५ बमोत्तजम मालपोि असलु िहसील गनुन पने किनव्य भएकाले कानून बमोत्तजम असलु 

िहसील नगरेमा वा ित्सम्बन्त्िी अन्त्य कुनै किनव्यको पालन नगरेमा िोवकएको अड्डा वा 
अधिकारीले त्यसबाट नेपाल सरकारलाई भएको हानी नोक्सानी धनजको घर घरानाबाट 
असलु उपर गरी धनजलाई रु.१,०००।– एक हजारसम्म जररवाना वा छ मवहनासम्म कैद 
वा दवैु सजाय गनन सक्नेछ । 

(३)  .........................................130 

 

पररच्छेद–३ 

जग्गाको हदबन्त्दी 
 

७.  जग्गावालाको हैधसयिले राख् न पाउने जग्गाको अधिकिम हदः131  
(१)  कुनै व्यत्ति वा धनजको पररवारले जग्गावालाको हैधसयिले नेपाल............ मा जम्मा १० 

धबगहामा नबढ्ने गरी देहायको िेत्रमा देहायको हदसम्म मात्र जग्गा राख् न पाउनेछ: 

(क) धभत्री मिेि समेि सम्पूणन िराई िेत्रमा  –  १० धबगहा । 

(ि)  काठमाडौं उपत्यकामा    –  २५ रोपनी । 

(ग)  काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूणन पहाडी िेत्रमा –  ७० रोपनी । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन कुनै व्यत्ति वा धनजको पररवारले 
देहायमा लेत्तिएको हदमा नबढ्ने गरी घरबारीको धनधमि आवश्यक भएजधि जग्गा उपदफा 
(१) मा लेत्तिएको जग्गामा थप गरी राख्न सक्नेछ: 

(क)  धभत्री मिेि समेि सम्पूणन िराई िेत्रमा   –  १ धबगहा । 

(ि)  काठमाडौं उपत्यकामा     –  ५ रोपनी । 

(ग)  काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूणन पहाडी िेत्रमा –   ५ रोपनी । 

(३)  उपदफा (१) र (२) लागू भएको िेत्रको कुनै जग्गाको सम्बन्त्िमा कसैले जग्गावालाको 
हक सो उपदफाहरू प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अगावै प्रचधलि नेपाल कानूनले अंिमा हक पगु्ने 
हकवाला वा अंत्तियार बाहेक अरू कसैलाई बेचधबिन, दान दािव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरू 

कुनै व्यहोराले हक छाडी ठदएको धलिि सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुाँदाको धमधिसम्म 
रत्तजिेसन पास भएको रहेनछ र त्यसरी हक छाडी ठदएको जग्गा धनज वा धनजको 
पररवारको साथमा कायम रहेको अरू जग्गा समेि धमलाउाँदा उपदफा (१) र (२) मा 
लेत्तिएको अधिकिम हदभन्त्दा बढी हनुे रहेछ भने त्यस्िो हक छाडी ठदए धलएकोलाई यस 

                                                           
130   न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा िारेज । 
131   प्रथम संिोिनद्वारा उपदफा (३) र (४) थप भएको । पााँचौं संिोिनद्वारा उपदफा (१) र (२) संिोधिि र उपदफा (५) र 

(६) थप । 
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दफाको िात्पयनको लाधग मान्त्यिा ठदइने छैन र त्यस्िो जग्गा हक छाडी ठदन ेजग्गावालाकै 
साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हनुेछ । 

िर यो दफा लागू हनुभुन्त्दा अगावै रत्तजिेिन पास गराई माग्न दावी पररसकेकोमा यो 
उपदफा लागू हनुे छैन। 

(४)  उपदफा (१) र (२) लागू भएको िेत्रहरूमा सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएको धमधिसम्म सो 
उपदफाहरू बमोत्तजम राख् न पाउने अधिकिम हदभन्त्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा 
आफ्नो पररवारको साथमा हनुे कुनै जग्गावालाले सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएपधछ त्यस्िो 
जग्गा नेपाल कानूनले अंिमा हक पगु्ने हकवाला अंत्तियार बाहेक अरू कसैलाई 
बेचवविन, दान दािव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी ठदएको रहेछ भने 
सो लेनदेनको धलिि रत्तजिेिन पास भएको वा नभएको जे भए िापधन त्यस्िो लेनदेनलाई 
यो दफाको िात्पयनको लाधग मान्त्यिा ठदइने छैन र त्यस्िो जग्गा हकछाडी ठदने 
जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हनुेछ । 

िर कसैले सावनजधनक त्तििण संस्थाको धनधमि ठदएको दान दािव्यको सम्बन्त्िमा यो 
उपदफा लागू हनुे छैन । 

(५)  उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग मोही लागेको जग्गाको हकमा जग्गावाला र मोहीको 
आिा आिा वहस्सा गणना गररनछे । 

(६)  यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन यो दफा प्रारम्भ हुाँदाको धमधिसम्म 
साधबकमा हदबन्त्दी सम्बन्त्िी कारवाहीको धनणनय हनु बााँकी रहेको जग्गावालाको हकमा 
साधबकको व्यवस्था बमोत्तजम राख् न पाउन े जग्गाको हदबन्त्दी सम्बन्त्िी कारबाही टुङ्गो 
लागेपधछ मात्र यस दफा बमोत्तजमको अधिकिम हदबन्त्दी लागू हनुेछ । 

 

८.  मोहीको हैधसयिले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकिम हदः  

(१)  कुनै व्यत्ति वा धनजको पररवारले मोहीको हैधसयिले देहायको हदसम्म मात्र जग्गा कमाउन 
पाउनेछ: 

(क) धभत्री मिेि समेि सम्पूणन िराई िेत्रमा   – ४ धबगहा । 

(ि) काठमाडौं उपत्यकामा     – १० रोपनी । 

(ग) काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूणन पहाडी िेत्रमा  – २० रोपनी । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन कुनै व्यत्ति वा धनजको पररवारले 

जग्गावालाको हैधसयिले कुनै जग्गा रािेको भए सो समेि गरी उपदफा (१) मा िोवकएको 
अधिकिम हदमा नपगु जग्गासम्म मोहीको हैधसयिले कमाउन पाउनेछ । 
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९.  अरू कुनै नाउाँबाट भोगेको जग्गा सम्बन्त्िी व्यवस्थाः  

(१)  कुनै व्यत्ति वा धनजको पररवारले आफैले भोग गने मनसायले अरू व्यत्ति िडा गरी आफ्नो 
जग्गा रत्तजिेिन पास गरी वा अरू कुनै व्यहोराबाट हक छाडी ठदई वा अरू व्यत्तिको 
नाउाँमा कुनै व्यहोराबाट कुनै जग्गा प्राप्त गरी प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपले त्यस्िो जग्गा 
आफैं ले भोग गरेको रहेछ भने त्यस्िो जग्गा समेि धनजकै साथमा कायम रहेको सरह 
मानी दफा ७ लागू हनुेछ । 

(२)  कुनै जग्गावालाले उपदफा (१) बमोत्तजमको जग्गाका सम्बन्त्िमा दफा १३ बमोत्तजम पेि 
गनुनपने फााँटवारी सो दफा बमोत्तजमको म्यादधभत्र पेि गरेमा सो जग्गा धनजको नाउाँमा 
कायम गरी यस ऐन बमोत्तजम कारवाई गररनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजमको जग्गाका सम्बन्त्िमा कुनै जग्गावालाले दफा १३ बमोत्तजम पेि 
गनुनपने फााँटवारी सो दफा बमोत्तजमको म्यादधभत्र पेि नगरी सो जग्गाको दिानवालाले जग्गा 
धनजको नाउाँमा दिान रहे िापधन वास्िववक जग्गावाला अकै हो भनी जग्गावाला देिाई दफा 
१३ बमोत्तजमको वववरण पेि गरेमा त्यस्िो जग्गामा सो जग्गावालाको सबै हक समाप्त 
हनुेछ र त्यसमा दिानवालाकै हक कायम गरी यस ऐन बमोत्तजम कारवाई गररनेछ । 

(४)132 उपदफा (२) बमोत्तजम जग्गावालाले वा उपदफा (३) बमोत्तजम दिानवालाले वववरण पेि 
नगरी अरू कुनै व्यत्तिबाट सो कुरा थाहा हनु आएमा िोवकएको अधिकारीको आदेि 
बमोत्तजम त्यस्िो जग्गा जफि भई सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वाधमत्वमा आउनेछ । 

(५)  ... ... ...133 
(६)  उपदफा (४) बमोत्तजम िोवकएको अधिकारीबाट जग्गा जफि हनुे गरी भएको धनणनय 

अत्तन्त्िम भएमा िोवकएको अधिकारीले जफि भएको जग्गाको िोवकएको दरले हनु आउने 
मोलको पच्चीस प्रधििि बराबरको रकम परुस्कार बापि सो उपदफा बमोत्तजम जानकारी 
ठदन ेव्यत्तिलाई ठदनेछ ।134 

 
 

                                                           
132  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोिन भई छैंठौँ संिोिनद्वारा पनुः संिोधिि । दोश्रो संिोिनमा "उपदफा (२) बमोत्तजम जग्गावालाले 

वा उपदफा (३) बमोत्तजम दिानवालाले वववरण पेि नगरी अरू कुनै व्यत्तिबाट सो कुरा थाहा हनु आएमा िोवकएको 
अधिकारीले आदेि त्यस्िो जग्गा जफि भै श्री ५ को सरकार लाग्नेछ ।" उल्लेि भएको । 

133  दोस्रो संिोिनद्वारा थप भई न्त्याय प्रिासन सिुार (चौंथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा िारेज । दोश्रो संिोिनमा "उपदफा 
(4) अन्त्िगनि िोवकएको अधिकारीले ठदएको जफिको आदेि उपर ३५ ठदनधभत्र िोवकएको अदालिमा पनुरावदेन लाग्न 
सक्नेछ" थप भएको । 

134  दोस्रो संिोिनद्वारा थप भई छैंठौँ संिोिनद्वारा पनुः संिोधिि । दोश्रो संिोिनमा "उपदफा (५) बमोत्तजम पनुरावदेनको टंुगो 
लाधग जग्गा जफि हनु े ठहरेमा वा उपदफा (५) बमोत्तजमको म्यादधभत्र पनुरावदेन नपरी िोवकएको अधिकारीले ठदएको 
जफिको आदेि अत्तन्त्िम भएमा जाहेरवालालाई जफि भएको जग्गाको िोवकएको दरले हनु ेमोलको १० प्रधििि परुस्कार 
ठदइनेछ" थप भएको । 
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१०.  जग्गा प्राप्त गननमा प्रधिबन्त्ि:   

(१)  अंि वा अपिुाली परेकोमा बाहेक कसैले जग्गावालाको हैधसयिले  दफा ७ मा िोवकएको 
अधिकिम हदमा बढ्ने गरी आफ्नो वा अरू कसैको नाउाँमा कुनै िवरले कुनै जग्गा प्राप्त 
गनन हुाँदैन। 

(२)  कसैले कुनै िवरले जग्गा धलई रत्तजिेिन पास गनन आएमा सो जग्गा धलने व्यत्तिले आफ्नो 
वा अरू कसैको नाउाँबाट नेपालधभत्र जग्गावालाको हैधसयिले ित्काल रािेको जग्गाको 
कूल िेत्रफल यधि छ भनी फााँटवारी लेिी रत्तजिेिन गने अधिकारी छेउ दात्तिल 
नगरेसम्म त्यस्िो लेनदेनको धलत्तिि पास हनुे छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम दात्तिल भएको फााँटवारीबाट उपदफा (१) को ववपरीि हनु जाने 
गरी धलएको जग्गा वा धलन िोजेको देत्तिएमा रत्तजिेिन पास गने अड्डाले त्यस्िो लेनदेनको 
धलत्तिि पास गनन हुाँदैन। 

 

११.  दण्ड सजाय :  

(१)  कसैले दफा ८ प्रारम्भ भएपधछ अंि वा अपिुाली परेकोमा बाहेक सो दफामा िोवकएको 
अधिकिम हदमा बढ्ने गरी मोहीको हैधसयिले कुनै जग्गा कमाउन धलन ुहुाँदैन । धलएमा 
धनजलाई िोवकएको अधिकारीको 135 आदेिले रु.५००।– पााँच सयसम्म जररवाना हनुेछ र 
त्यस्िो अधिकिम हदभन्त्दा बढी कमाए जधि जग्गाबाट धनष्कासन समेि गररनेछ । 

िर कसैले दफा ८ प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघदेत्ति सो दफामा िोवकएको अधिकिम 
हदभन्त्दा बढी जग्गा कमाई रािेको रहेछ भने त्यस्िो बढ जग्गा जधिको मोहीयानी हक र 
दफा ८ प्रारम्भ भएपधछ अंि वा अपिुाली परी उि अधिकिम हदभन्त्दा बढी जग्गाको 
मोहीयानी हक प्राप्त हनु आएमा त्यस्िो बढी जग्गा जधिको मोहीयानी हक समेि नेपाल 
सरकारले िोवकए बमोत्तजम प्राप्त गरी िोवकए बमोत्तजम ववक्री वविरण गनेछ । कुनै िास 
िेत्रको जग्गाको सम्बन्त्िमा त्यसको मोहीयानी हक प्राप्त गररएकोमा त्यसको िधिपूधिन 
सम्बत्तन्त्िि मोहीलाई ठदनपुछन भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा िोवकएको दरले िधिपूधिन ठदने 
ठदलाउने व्यवस्था समेि नेपाल सरकारले गनन गराउन सक्नेछ । 

(२)  कसैले दफा १० उल्लङ्घन गरी जग्गा प्राप्त गरेमा धनजलाई िोवकएको अधिकारीको 
आदेिले रु.१०००।– एक हजारसम्म जररवाना हनुेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको जग्गामध्ये 
दफा ७ बमोत्तजम धनजले राख् न पाउन ेहदभन्त्दा बढी भए जधि जग्गा जफि हनुेछ । 

(३)136 .. ... ... 
                                                           
135  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
136  दोश्रो संिोिनद्वारा थप भई न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा िारेज । दोश्रो संिोिनमा "उपदफा २ 

बमोत्तजमको िोवकएको अधिकारीले ठदएको सजाय वा जफिको आदेि उपर ३५ ठदनधभत्र िोवकएको अदालिमा पनुरावदेन 
लाग्न सक्नछे ।" भन्त् ने वाक्यांि थप गररएको । 
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१२.  अधिकिम हदबन्त्दीमा छुट पाउने: दफा ७ र दफा १० मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन 

सो दफाहरूमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्त्िमा लागू हनुे छैन: 

(क)  नेपाल सरकारको भोग चलनमा रहेको जग्गा, 
(ि)  ववधभन्त् न स्िरका त्तजल्लासभा, गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको137 भोग चलनमा रहेको जग्गा, 
(ग)  नेपाल सरकारले सूत्तचि आदेिद्वारा िोवकठदएको त्तििण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोग 

चलनमा रहेको, सोही आदेिमा िोवकएको हदसम्मको जग्गा त्यस्िो संस्थाको काममा 
रहेसम्म, 

(घ)  नेपाल सरकारले सूत्तचि आदेिद्वारा िोवकठदएको औद्योधगक काममा िोवकएको ििन अनसुार 
लगाइएको सोही आदेिमा िोवकएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्िो ििन अनसुार सो काममा 
रहेसम्म, 

(ङ)  नेपाल सरकारले सूत्तचि आदेिद्वारा िोवकठदएको कृवष उद्योगको काममा िोवकएको ििन 
अनसुार लगाइएको सोही आदेिमा िोवकएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्िो ििन अनसुार सो 
काममा रहेसम्म,  

(च)  गठुी संस्थान ऐन, २०३३138 बमोत्तजमको गठुी संस्थानको अिीनस्थ जग्गा, 
(छ)  नेपाल सरकारले सूत्तचि आदेिद्वारा िोवकठदएको सहकारी िेिी गने संस्थाको नाउाँमा रहेको, 

सोही आदेिमा िोवकएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्िो संस्थाको काममा रहेसम्म, र 

(ज)  कुटनैधिक सवुविा प्राप्त ववदेिी संस्था वा ववदेिी राज्यले नेपाल सरकारको स्वीकृधि धलई 
प्राप्त गरेको जग्गा त्यस्िो संस्था वा राज्यको काममा रहेसम्म । 

 

पररच्छेद–४ 

अधिकिम हदभन्त्दा बढी जग्गा प्राप्त गने 

१३.  जग्गाको फााँटवारी दात्तिल गनेः  

(१)  िोवकएको अधिकारीले िोवकए बमोत्तजम सूचना जारी गरी अधिकिम हदभन्त्दा बढी जग्गा 
हनुे139 जग्गावालाहरूलाई सो सूचना जारी भएको धमधिले ३५ ठदनधभत्र िोवकए बमोत्तजमको 
फााँटवारी दात्तिल गनन गराउन आदेि ठदन सक्नेछ । 

िर–140 

                                                           
137   चौँथो संिोिनद्वारा संिोिन भई केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा पनुः संिोधिि । चौथो संिोिनमा "त्तजल्ला 

ववकास सधमधि, गााँउ ववकास सधमधि वा नगरपाधलकाको" भने्न उल्लेि भएको । 
138  चौँथो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
139   छैँठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
140   पवहलो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि (क) र (ि) संिोधिि ।  
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(क)  सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिको धनवेदन परी वा अरू कुनै मनाधसव कारणले म्याद बढाउन पने 
देत्तिएमा सो म्याद गजु्रकेो धमधिले ३५ ठदनसम्मको थप म्याद िोवकएको अधिकारीले 
ठदन सक्नेछ ।  

(ि)  कुनै सरकारी कमनचारी वा ववदेिमा गएका व्यत्तिले म्यादधभत्र फााँटवारी दात्तिल गनन 
सकेको रहेनछ भने त्यस्िो व्यत्तिले म्याद बढाउन धनवेदन ठदएमा नपेाल सरकार वा 
िोवकएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा थप म्याद ठदन सक्नेछ । 

(ग) ..........................141 

(१क)142 उपदफा (१) बमोत्तजम फााँटवारी दात्तिल गदान जग्गावालाले जग्गावाला वा मोहीको 
हैधसयिले आफ्नो वा आफ्नो पररवारको नाममा नेपाल............मा रहेको सम्पूणन जग्गाको 
वववरण एउटै फााँटवारीमा िलुाई आफ्नो जग्गा रहेको कुनै एक त्तजल्लामा मात्र दात्तिल 
गनुनपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) र (१क) बमोत्तजमको143 फााँटवारी दात्तिल गनुन गराउन ुप्रत्येक जग्गावालाको 
किनव्य हनुेछ । त्यस्िो फााँटवारी पररवारको हकमा सो पररवारको मखु्यले र नावालक वा 
होस ठेगाना नभएको जग्गवालाको हकमा धनजको अधभभावक वा हकवालाले दात्तिल 

गनुनपछन । 

(२क)144 भोग वा दृवष्टबन्त्िकी जग्गाका हकमा साहू वा आसामी मध्ये कुनै एक पिले मात्र 
फााँटवारी पेि गरेमा पधन यस दफाको िात्पयनको लाधग त्यस्िो जग्गाको सम्बन्त्िमा 
फााँटवारी पेि भएको माधननेछ । 

(३)  एक वा एक भन्त्दा बढी िेत्रमा दफा ७ बमोत्तजम राख् न पाउने अधिकिम हदभन्त्दा बढी 
जग्गा हनुे जग्गावालाले यस दफा बमोत्तजम फााँटवारी पेि गदान त्यस्िो जग्गामध्ये कुन 

जग्गा राख् ने र कुन जग्गा छोड्ने भन्त् ने कुरा समेि सो फााँटवारीमा िलुाउनपुछन । 

 

१४.  फााँटवारी ियार गने:145  

(१)  दफा १३ बमोत्तजम दात्तिल हनु आएको फााँटवारी र ित्सम्बन्त्िमा अन्त्य सतु्रबाट प्राप्त 
भएको सूचनाको आिारमा िोवकएको अधिकारीले कुनै भलू सच्याउन पने देिेमा सो समेि 
सच्याई अत्तन्त्िम फााँटवारी ियार गनेछ । 

                                                           
141   दोश्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि (ग) थप भई छैँठौँ संिोिनद्वारा त्तिवकएको । दोश्रो संिोिनमा "अधिकिम 

हदभन्त्दा कम जग्गा हनु े जग्गावालाले म्यादधभत्र फााँटवारी दात्तिल गनन सकेको रहेनछ भन े यो प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि 
प्रारम्भ भएपधछ िोवकएको अधिकारीले सूचना प्रकात्तिि गरेको धमधिले १२० ठदनधभत्र फााँटवारी पेि गनन सक्नेछ ।" थप 
गररएको । 

142   पााँचौँ संिोिनद्वारा थप । 
143  पााँचौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
144   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
145  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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िर दफा १३ बमोत्तजम कसैले ठदएको फााँटवारीमा कुनै कुरा सच्याउन ुभन्त्दा अगावै 

िोवकएको अधिकारीले कम्िीमा पन्त्र ठदनको म्याद ठदई सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिलाई सबिु प्रमाण 

सवहिको स्पवष्टकरण ठदने मौका ठदनपुछन र धनजले पेि गरेको सबूि प्रमाणको गरेर मात्र  

िोवकएको अधिकारीले फााँटवारी सच्याउन सक्नेछ । सो बमोत्तजम फााँटवारी सच्याएमा 
त्यसको सूचना सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिलाई ठदनपुछन । 

(२)146 ... ... ... 
 

१४क    उजूर गनन सक्न:े147   

(१)  यस ऐन बमोत्तजम जग्गावालाको हैधसयिले राख् न पाउने जग्गाको अधिकिम हद भन्त्दा बढी 
जग्गा भएको कुनै व्यत्ति वा पररवारले दफा १३ बमोत्तजम फााँटवारी पेि गदान जग्गा 
लकुाई फााँटवारी पेि गरेको जानकारी पाउने कुनै पधन व्यत्तिले िोवकएको अधिकारी 
समि उजूरी गनन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम प्राप्त भएको उजूरी जााँचबिु गदान मनाधसव ठहरेमा िोवकएको 
अधिकारीको आदेिले त्यस्िो जग्गा जफि भई नेपाल सरकारको स्वाधमत्वमा आउनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम जफि भएको जग्गाको िोवकएको दरले हनु आउने मोलको २५ 
प्रधििि बराबरको रकम त्यस्िो उजूरी गने व्यत्तिलाई िोवकएको अधिकारीले परुस्कार 
बापि ठदनेछ । 

 

१५.  अधिकिम हदभन्त्दा बढी जग्गा प्राप्त गने: दफा १४ को उपदफा (१) बमोत्तजम प्रकात्तिि भएको 
फााँटवारीमा उजूर गने म्याद गजु्री उजूर नलाग्ने भै सकेकोमा सो प्रकात्तिि फााँटवारी बमोत्तजम र 
उजूरी परेकोमा उजूरीको अत्तन्त्िम धनणनय बमोत्तजम िोवकएको अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि 

जग्गावालाहरूको यो पररच्छेद लागू भएको िेत्रमा दफा ७ मा िोवकएको अधिकिम हदभन्त्दा बढी 
भएको जग्गा िोवकए बमोत्तजम प्राप्त गनेछ । त्यसरी प्राप्त गररएपधछ सो जग्गामा सम्बत्तन्त्िि 

जग्गावालाको हक िथा अधिकार स्विः समाप्त भएको माधननेछ । 

िर,– 

(क)  एक वा एकभन्त्दा बढी िेत्रमा कुनै जग्गावालाको दफा ७ बमोत्तजम राख्न पाउने अधिकिम 
हदभन्त्दा बढी जग्गा भै धनजले दफा १३ बमोत्तजम फााँटवारी पेि गदान आफूले राख् न 
चाहेको जग्गा देिाई फााँटवारी पेि गरेको रहेछ भने धनजले सो फााँटवारीमा रोजेको दफा 
७ मा िोवकएको अधिकिम हदधभत्रको जग्गा प्राप्त गररने छैन । 

                                                           
146   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि भई न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा िारेज । दोश्रो संिोिनमा 

"उपदफा (१) बमोत्तजम िोवकएको अधिकारीले फााँटवारी सच्याएकोमा त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले सो सच्याएको कुराको सूचना 
पाएको धमधिले पैंधिस ठदनधभत्र िोवकएको अदालिमा पनुरावदेन ठदन सक्नछे ।" उल्लेि भएको ।  

147   छैठौं संिोिनद्वारा थप ।  
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(क१)148अधिकिम हदभन्त्दा बढीको जग्गामा मोही लागेको भए मोहीको हक जधिको जग्गा 
नरमगरम धमलाई छुटयाई बााँकी जग्गा नेपाल सरकारको स्वाधमत्वमा आउनेछ । 

(ि)  त्यसरी प्राप्त गररएको जग्गा पररच्छेद ६ बमोत्तजम धबक्री वविरणमा पाउने व्यत्तिलाई 
हस्िान्त्िरण नभएसम्म साववक जग्गावालाले साववक बमोत्तजम नेपाल सरकारमा मालपोि 
धिनुन पने गरी भोग चलन गनन पाउने छ । 

 

१६.  अधिकिम हदभन्त्दा बढी जग्गा प्राप्त हनु आएमा गनेः  

(१) अंि पाइ वा अपिुाली परी वा िोलाले छोडी वा नरबेसी भै कुनै व्यत्ति वा धनजको 
पररवारलाई जग्गावालाको हैधसयिले प्राप्त हनु आएको जग्गा र धनजको सो अत्तघ कुनै जग्गा 
भए सो समेि धमलाउाँदा दफा ७ मा िोवकएको अधिकिम हदभन्त्दा बढी भएमा धनजले सो 
प्राप्त भएको ३५ ठदनधभत्र िोवकए बमोत्तजमको फााँटवारी िोवकएको अधिकारी छेउ दात्तिल 
गनुनपछन । 

िर सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिको धनवेदन परी म्याद बढाउन ु पने देत्तिएमा िोवकएको 
अधिकारीले बढीमा ७ ठदनसम्मको थप म्याद ठदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम कसैको फााँटवारी दात्तिल भएपधछ िोवकएको अधिकारीले त्यस्िो 
जग्गावाला र जग्गाको सम्बन्त्िमा समेि दफा १४ र दफा १५ बमोत्तजम कारवाई      

गनेछ । 
 

१७.  बन्त्िकी साहूको थैली कपाली हनुे:  

(१)  कुनै जग्गा बन्त्िकी धलई भोग गरररहेको साहूले दफा ७ बमोत्तजम सो जग्गा भोग गनन 
नपाउने भै असामीले वफिान पाउने भएमा सो वफिान पाउने भएको धमधिदेत्ति त्यस्िो साहूको 
बन्त्िकी थैली कपाली हनुेछ । 

(२)  दईु वा सो भन्त्दा बढी जग्गावालको जग्गा बन्त्िकी धलई भोग गरररहेका साहूले दफा ७ 
बमोत्तजम त्यस्िो सबै जग्गा भोग गनन नपाउने भएमा धलििको धमधिको वहसाबले अत्तघल्लो 
असामीको जग्गा वफिान गनुन पनेछ र त्यस्िोमा उपदफा (१) मा लेत्तिएको कुरा समेि लागू 
हनुेछ । 

 

१८.  दण्ड सजाय:  

(१)  कसैले दफा १३ वा दफा १६ बमोत्तजम दात्तिल गनुनपने फााँटवारी दात्तिल नगरेमा वा 
अिूरो फााँटवारी दात्तिल गरेमा वा जानी जानी िटु्टो फााँटवारी दात्तिल गरेमा िोवकएको 
अधिकारीको आदेिले सम्बत्तन्त्िि जग्गा जफि हनुेछ । 

िर,149– 

                                                           
148   छैँठौँ संिोिनद्वारा थप । 
149  दोश्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप  । 
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(क)  भोग वा दृवष्टबन्त्िकी जग्गाका हकमा साहू वा असामी कसैले पधन फााँटवारी पेि गरेको 

रहेनछ भने िोवकएको अधिकारीको आदेिले त्यसको जग्गामा साहूको परेको थैलीको 
कानूनी मान्त्यिा लोप हनुेछ र त्यस्िो जग्गा समेि जफि हनुेछ । 

(ि)  िोवकएको अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि जग्गा जफि गनुनभन्त्दा अत्तघ जफि वकन हनु ुनपने भनी 
सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिलाई सबूि प्रमाण सवहिको स्पष्टीकरण ठदने मौका ठदन ु पदनछ र 
सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिले पेि गरेको सबूि प्रमाणको समेि छानववन गरी िोवकएको अधिकारीले 
सम्बत्तन्त्िि जग्गा जफि गने वा नगने धनणनय गनेछ । 

(२)  कसैले दफा १५ बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गररने काममा िोवकएको अधिकारी वा धनजको िफन बाट 
काम गनन िवटएको कमनचारीलाई बािा ववरोि गरेमा त्यस्िो बािा ववरोि गने व्यत्तिलाई 

िोवकएको अधिकारीको आदेिले रु. ५०,०००।– पचास हजार रुपैँयासम्म जररवाना150 वा 
६ मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनु सक्नेछ। 

(३)151 ......................................... 

 

पररच्छेद–५ 

िधिपूधिन 
 

१९.  िधिपूधिन ठदइने:   
(१)  दफा १५ बमोत्तजम प्राप्त गररएको जग्गाको सम्बन्त्िमा िोवकएको दरले िधिपूधिनको रकम 

नेपाल सरकारले दफा २० को अधिनमा रही जग्गावालालाई ठदनेछ । 

(२)  जग्गावालाको हक अरूलाई हस्िान्त्िरण भएपधछ िधिपूधिनको अंकको सयकडा १० नगदमा 
१ वषनधभत्र ठदइनेछ र बााँकीको धनधमि नेपाल सरकारबाट धनष्कात्तिि ऋणपत्रहरू      

ठदइनेछ । यी ऋणपत्रहरूमा वावषनक ३ प्रधिििमा नघट्ने र ५ प्रधिििमा नबढ्ने गरी 
नेपाल सरकारले िोके बमोत्तजमको दरले ब्याज ठदइनेछ । ऋणपत्र धनष्काधसि गररएको 
धमधिले १० वषनको अवधिधभत्र िी ऋणहरूबाट नेपाल सरकारले िोकेको ििन बमोत्तजम 
ववकास योजनामा लगानी हनुे पूाँजीको िेयर वकन्त् न सवकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम ठदइएको ऋणपत्र नेपाल सरकारमा बिुाउन ु पने धडपोत्तजट वा 
जमानिको धनधमि र कुनै स्विाधसि संगठठि संस्थामा धििो रािी उद्योगको धनधमि ऋण 

                                                           
150  छैठौं संिोिनद्वारा संिोधिि । 
151   दोश्रो संिोिनधारा संिोिन भई न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा िारेज । दोश्रो संिोिनमा, 

"उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम िोवकएको अधिकारीले ठदएको सजाय वा जफिको आदेि उपर पैंधिस ठदनधभत्र िोवकएको 
अदालिमा पनुरावदेन लाग्न सक्नेछ ।" उल्लेि भएको । 



 

61 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

धलनको लाधग ग्राहृय हनुेछ र त्यस्िो ऋणपत्रको नामसारी िथा बेचवविन हनु            

सक्नेछ ।152 

 

२०.  भोग वा दृवष्ट बन्त्िकीको जग्गाको िधिपूधिन:  दफा १५ बमोत्तजम कुनै जग्गावालाबाट प्राप्त गररएको 
जग्गा अरू कसैले भोग वा दृवष्ट बन्त्िकीमा धलएको रहेछ भने दफा १९ बमोत्तजम पाउने िधिपूधिन 
सो भोग वा दृवष्ट बन्त्िकीमा धलने साहूले पाउनेछ । 

  िर िधिपूधिनको रकम त्यस्िो साहूको थैलीभन्त्दा बढी भएमा सो बढी भए जधि रकम 
असामीले पाउनेछ र घटी भएमा सो घटी भए जधि थैलीमा असामी उपर साहूले दावा गनन 
पाउनेछैन । 

 

पररच्छेद–६ 

जग्गाको धबक्री वविरण 

२१.  जग्गाको ववक्री वविरण:153  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त भएको वा जफि भएको जग्गा जनु गाउाँपाधलका154 वा 
नगरपाधलकाबाट प्राप्त भएको वा जफि भएको हो सोही गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाका 
स्थानीय व्यत्तिलाई िोवकएको अधिकारीले िोवकए बमोत्तजम धबक्री वविरण गनेछ । यसरी 
धबक्री वविरण गदान स्थानीय भधूमवहन व्यत्तिमध्ये मिु कमैया, दधलि, आठदवासी र 
जनजाधिलाई प्राथधमकिा ठदइनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम धबक्री वविरणमा पाएको जग्गा त्यस्िो व्यत्तिको नाममा 
जग्गावालाको हैधसयिले दिान गररनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम जग्गा धबक्री वविरण नभएसम्म त्यस्िो जग्गा साववक जग्गावाला, 
मोही वा अन्त्य कुनै व्यत्तिलाई िोवकएको अधिकारीले कुनै ििनमा कमाउन ठदन सक्नेछ । 

 

२१क. ..............155 

 

                                                           
152   पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
153   पााँचौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
154   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन २०७२ द्वारा संिोधिि । 
155  पवहलो संिोिनद्वारा थप भई पााँचौ संिोिनद्वारा िारेज । पवहलो संिोिनमा, 
  दफा २१क. जफि भएको जग्गा ववक्री वविरण गने: यो ऐन बमोत्तजम जफि भएको जग्गालाई िोवकएको अधिकारीले िोवकए 

बमोत्तजम धबक्री वा वविरण गररन ेछ ।  
   िर, धबक्री वा वविरण नभएसम्म त्यस्िो जग्गा साधबक जग्गावाला वा मोही वा अन्त्य कुनै व्यत्तिलाई िोवकएको 

अधिकारीले कुनै ििनमा कमाउन ठदन सक्नेछ ।  
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२१ि.  जग्गाको दिान वकिाब राख् ने:156 िोवकएको अधिकारीले दफा २१ ..........157 बमोत्तजम धबवक्र 

वविरण भएको जग्गा िोवकए बमोत्तजम दिान वकिाबमा दिान गरी त्यसको प्रधिधलवप माल अड्डामा वा 
माल अड्डा नभएको त्तजल्लामा भधूम प्रिासन कायानलयमा पठाउनेछ र सो बमोत्तजम माल अड्डा वा 
भधूम प्रिासन कायानलयले जग्गा दात्तिल िारेज गनुनपछन । 

 

२२.  जग्गाको मोल धलने:  

(१)  दफा २१ बमोत्तजम जग्गा धबक्री वविरण हुाँदा जग्गा पाउने व्यत्तिले सो जग्गाको िोवकएको 
दरले हनु आउने मोलको रकम िोवकए बमोत्तजम एकमषु्ट वा वकस्िावन्त्दीमा िोवकएको 
समय समयमा िोवकए बमोत्तजम नगदीमा बिुाउन ुपनेछ । वकस्िाबन्त्दीमा भिुानी गनेसंग 
मोलको रकममा वावषनक सयकडा ५158 का दरले भिुानी हनुे अवधिको ब्याज समेि 
लगाई असलु गररनेछ । 

िर कसैले बिुाउन ुपने परैु रकम वा एक वा सो भन्त्दा बढी वकस्िा वा त्यसको कुनै 

अंि सो वकस्िा बिुाउन ुपने िोवकएको म्याद अगावै कुनै समय बिुाउन चाहेमा बिुाउन 

सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम असलु हनुे रकमलाई िोवकएको अधिकारीले .....159 बैंकमा एउटा 
छुटै्ट िािा िोली िोवकए बमोत्तजम जम्मा गराउनेछ । 

(३)  कसैले उपदफा (१) बमोत्तजम बिुाउन ुपने कुनै वकस्िाको रकम म्यादधभत्र नबिुाई म्याद 
नाघेको १ मवहनासम्म बिुाउन ल्याएमा िोवकएको अधिकारीले सो वकस्िाको रकमको 
सयकडा १० ले जररवाना गरी वकस्िाको रकम जम्मा गराउनेछ । 

(४)  कसैले उपदफा (१) बमोत्तजम बिुाउन ु पने कुनै वकस्िाको रकम म्याद नाघेको १ 
मवहनासम्ममा पधन नबिुाएमा िोवकएको अधिकारीको आदेिले सम्बत्तन्त्िि जग्गा र सो 
जग्गाको मोल बापि कुनै वकस्िा बिुाई सकेको भए सो रकम समेि जफि गररनेछ । 

(५)  ... ... ...160 

 

२३.  जग्गा बेचधबिन गननमा प्रधिबन्त्िः161 दफा २१ बमोत्तजम जग्गा धबक्री वविरण हुाँदा जग्गा पाउने 
व्यत्तिले दफा २२ बमोत्तजम बिुाउन ुपने मोलको पूरा रकम चिुा नगरेसम्म वा जग्गा बाहली 
पाएको धमधिले दि वषन नपगुेसम्म जनु पधछल्लो हनु्त्छ सो अवधिसम्म सो जग्गा बेचधबिन गनन, 

                                                           
156  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
157   पााँचौँ संिोिनद्वारा "र दफा २१क" भने्न िब्दहरु त्तिवकएको ।  
158  पााँचौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
159   पााँचौँ संिोिनद्वारा त्तिवकएको । 
160   न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा िारेज । 
161  पााँचौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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कुनै वकधसमले कसैलाई हक छाडी ठदन, अंिवण्डा गनन र बैंक बाहेक अरू कसैलाई धििो बन्त्िक 
ठदन समेि हुाँदैन । 

 

२४.  दण्ड सजायः   

(१)  दफा २१ बमोत्तजम जग्गा धबक्री वविरण हुाँदा कसैले िटु्टो व्यहोरा देिाई जग्गा प्राप्त गरेमा 
िोवकएको अधिकारीको आदेिले सो जग्गा जफि गररनेछ । 

(२)  दफा २१ बमोत्तजम धबक्री वविरण हुाँदा जग्गा पाउने कुनै व्यत्तिको दफा २३ मा 
लेत्तिएको कुनै कुरा उल्लंघन गरी सो जग्गा बेचधबिन गरेमा वा हक छाडी ठदएमा वा 
अंि बण्डा गरेमा वा जग्गा वा त्यसको उब्जनी धििो बन्त्िक रािेमा िोवकएको 
अधिकारीको आदेिले त्यस्िो लेनदेन बदर भै सम्बत्तन्त्िि जग्गा र जग्गा धलने व्यत्तिको 
परेको थैली समेि जफि गररनेछ । 

(३)  ... ... ...162 

 

२४क. िठु्ठा व्यहोरा देिाई वा धनयम ववरुध प्राप्त गरेको जग्गा जफि हनुे:163  

(१)  यो ऐन बमोत्तजम जफि भएको वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको जग्गा कसैले िठु्ठा 
व्यहोरा देिाई वा यस ऐन अन्त्िगनिको धनयम ववरुध धबक्री वविरणमा पाएको छ भन्त् ने 
लागेमा नेपाल सरकारले कुनै अधिकृिद्वारा त्यस्िो जग्गाको सम्बन्त्िमा आवश्यक जााँचबिु 
गराउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम भएको जााँचबिुबाट कसैले िठु्ठा व्यहोरा देिाई वा यस ऐन 

अन्त्िगनिको धनयम ववरुध कुनै जग्गा धबक्री वविरणमा पाएको देत्तिएमा नेपाल सरकारले 
त्यस्िो जग्गा जफि गरी िोवकए बमोत्तजम पनुः धबक्री वविरण गनन गराउन सक्नेछ । 

 
पररच्छेद–७ 

मोही सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

२५.  मोहीको हक प्राप्त हनुे अवस्था:  

(१)  यो दफा प्रारम्भ भएको धमधिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैधसयिले कमाई 
आएको व्यत्तिलाई सो जग्गामा यो पररच्छेद बमोत्तजमको मोहीको हक प्राप्त हनुेछ । 

 .......   ........    ........164 

                                                           
162   न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा िारेज । 
163   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
164  दोश्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि िारेज । 
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(२)165 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन यो उपदफा प्रारम्भ भएपधछ दफा 

२६ को उपदफा (१) बमोत्तजम मोहीयानी हक प्राप्त हनुेमा बाहेक कसैले कुनै 
जग्गावालाको जग्गा कुनै ििनमा कमाए बापि त्यस्िो व्यत्तिलाई सो जग्गामा मोहीयानी 
हक प्राप्त हनुे छैन । 

िर, 

(१)  यो उपदफा प्रारम्भ हनु ुअत्तघ कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीयानीमा कमाई 
जग्गावाल र मोही बीचमा दोहोरो धलत्तिि कबधुलयिनामा गरी त्यसको प्रमात्तणि 
प्रधिधलवप जग्गा रहेको गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकामा दात्तिल गरको रहेछ र सो 
जग्गाको मोहीले यो उपदफा प्रारम्भ भएको धमधिले छ मवहनाधभत्र त्यस्िो जग्गामा 
मोहीयानी हक कायम गरी पाउन धनवेदन ठदएमा िोवकएको अधिकारीले दोहोरो 
धलत्तिि कबधुलयिनामा लगायि आवश्यक अन्त्य प्रमाण बिुी धनवेदकलाई त्यस्िो 
जग्गामा मोहीयानी हक कायम गराई ठदन सक्नेछ । 

(२)  यो उपदफा प्रारम्भ हनु ुअत्तघ कुनै सधमधि, कायानलय वा अदालिमा मोही सम्बन्त्िी 
कुनै मदु्दा परी धछन्त् न बााँकी रहेका मदु्दामा यस ऐनमा ित्काल कायम रहेको 
व्यवस्था बमोत्तजम मदु्दाको धनणनय गननलाई यस उपदफाले बािा परु् याएको माधनने 
छैन । 

(३)  मोहीयानी लागेको जग्गा बाहेक िोवकएको िेत्रको अरू कुनै जग्गावालाबाट भोगबन्त्िकीमा 
धलई साहूले आफैं ले कमाएको रहेछ भने दफा ८ का अधिनमा रही त्यस्िो जग्गामा साहूले 
मोहीयानी हक प्राप्त गनेछ । दफा ८ मा िोवकएको अधिकिम हदभन्त्दा बढी हनुे जधि 
मोहीयानी हक असामीकै कायम रहनेछ।166 

(४)  उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधनः– 

(क)  कसैले जग्गावालाबाट कमाउन धलएको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो पररवारको श्रमले 
नकमाई अरू कसैलाई कमाउन ठदएको रहेछ भने सो जग्गाका सम्बन्त्िमा सो िास 
कमाउने व्यत्तिको बीचमा रही िाने व्यत्तिको सबै अधिकार समाप्त हनुेछ । 

(ि) मोहीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हक िोवकएको दिान वकिाबमा दिान गराई राख् न ुपनेछ 
। 

(५)  उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन देहायको व्यत्तिलाई 
मोहीको हक प्राप्त हनुे छैनः– 

(क)  घरबारीको जग्गा कमाउने व्यत्ति, वा 
(ि)  गैर नेपाली नागररक, वा 

                                                           
165   चौथो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
166   दोश्रो संिोिनद्वारा मूल ऐनको उपदफा (३) त्तिवकएको र देहाय बमोत्तजमको उपदफा (३), (४), (५) रात्तिएको ।  
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(ग)  नेपाल सरकारको स्वाधमत्व भएको जग्गा कमाउने व्यत्ति, वा 
(घ)  औद्योधगक व्यवसायको धनधमि नेपाल सरकारले िोवकठदएको जग्गा कमाउने      

व्यत्ति । 

 

२५क.  ..........................167 

२६.  मोहीको हक र दावयत्व: (१) यस पररच्छेदको अन्त्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीले कमाई 

आएको जग्गामा मोही सम्बन्त्िी धनजको हक धनजपधछ धनजको एकासगोलका पधि, पत्नी, छोरा, छोरी, 
आमा, बाब,ु िमनपतु्र, िमनपतु्री, छोरा, बहुारी, नािी, नाधिनी, नाधिनी बहुारी, दाजभुाइ वा ठददीबवहनीहरू168 
मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यत्तिलाई प्राप्त हनुेछ । 

िर,–169 

                                                           
167   िेश्रो संिोिनद्वारा थप भई चौथो संिोिनद्वारा िारेज । िेश्रो संिोिनमा, 
  "२५क. मोवहयानी सम्बन्त्िमा सधमधि गठन गनन सवकन:े  

(१) यो ऐनका अन्त्य दफामा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन कुनै त्तजल्लामा जग्गा कमाउन ेवास्िववक मोहीले मोवहयानी 
हक प्राप्त गनन सकेको छैन भने्न लागेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोकेको त्तजल्लामा 
मोवहयानी हक प्रदान गननको लाधग िोवकए बमोत्तजमको सधमधि गठन गनन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम गठठि सधमधिले सम्बत्तन्त्िि त्तजल्लाको जग्गा कमाउन ेवास्िववक मोहीको उजूरी धलई आवश्यक 
जााँचबिु गनेछ । सधमधिले त्यस्िो उजरुी धलाँदा देत्ति फ्छयौट गदान सम्मको कायनववधि िोवकए बमोत्तजम हनुछे । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम जााँचबिु गदान जग्गा कमाउन े वास्िववक मोहीको हैधसयिले कुनै जग्गा एक वषन कमाएको 
ठहररएमा दफा ३४ को उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम कबधुलयिको दोहोरो, कुि बिुाएको रधसद वा भपानई नभए 
िापधन त्यस्िो मोहीलाई सधमधिले सो जग्गा मोवहयानी हक प्रदान गनेछ । 

(४) कसैको म्याद िाररि गजु्री सधमधिसमि म्याद िाररि थामी माग्न आएमा सधमधिले पवहलो पटक ३० ठदनसम्म र दोस्रो 
पटक १५ ठदनसम्मको गजु्रकेो म्याद िाररि थामी ठदन सक्नेछ र उजरुवालालाई पधछ आवश्यक परेको बिि त्तिकाउने 
गरी िाररि टुटाई ठदन समेि सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोत्तजम गठठि सधमधिलाई उपदफा (२) बमोत्तजम मोहीको उजरुी धलई कारवाई र वकनारा गदान यस 
दफामा लेत्तिएको अधिकारको अधिररि िोवकएको अधिकारीलाई भए सरहको अधिकारसमेि हनुेछ । 

(६) यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोकेको त्तजल्लामा मोवहयानी 
सम्बन्त्िमा गठठि आयोग वा ववषिे अदालिले उजरुी धलई भए गरेको काम कारवाई िथा धनणनय यसै दफा बमोत्तजम 
गठठि सधमधिबाट भए गरेको माधननेछ । 

(७) सधमधिले कायन पूरा गरेको वा काम गनन नसकेको भनी श्री ५ को सरकारलाई लागेमा सूत्तचि आदेिद्वारा सधमधि 
ववघटन गनन सक्नेछ र त्यसरी सधमधि ववघटन भएमा सधमधिले प्रारम्भ गरी पूरा हनु बााँकी रहेका काम कारवाई 
िोवकएको अधिकारीमा सनेछ। 

(८)  सधमधिको धनणनय बमोत्तजम मोहीले पाएको मोवहयानी हकको दिान शे्रस्िा धमलाउने किनव्य िोवकएको अधिकारीको हनुछे 
।   

168  चौथो संिोिनधारा संिोिन भई लैवङ्गक समानिा कायम गनन केही नेपाल ऐन (संिोिन) गने ऐन, २०६३ धारा थप । 
चौथो संिोिनमा "एकासगोलका पधि, पत्नी, छोरा, आमा, बाब,ु िमनपतु्र, पैँधिस वषन पगेुकी अवववावहिा छोरी, छोरा बहुारी, 
नाधि, नाधिनी बहुारी वा दाजभुाईहरु" उल्लेि भएको ।   

169  दोश्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि संिोधिि । 
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(क)  दफा २५ को उपदफा (५) को िण्ड (ि) बमोत्तजम दिान भएको मोहीयानी हकको 

जग्गा मोहीले छाड्न चाहेमा िेिीको यामभन्त्दा कमसेकम १ मवहना अगावै 
िोवकएको अधिकारी र जग्गावालालाई धलत्तिि सूचना ठदनपुदनछ र िोवकएको 
अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका समेि बिुी सो छानधबन गरी 
दिान वकिाबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपधछ मात्र जग्गा छाडेको 
माधननेछ। 

(ि) कुनै जग्गावालाले कुनै वकसानलाई आफ्नो जग्गा कमाउन ठदएमा त्यस्िा 
जग्गावालाले िोवकएको अधिकारीलाई त्यसको सूचना १ मवहनाधभत्र ठदनपुछन र 
िोवकएको अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि जग्गावाला र मोहीलाई आवश्यक भए त्तिकाई 
बिुी दिान वकिाबमा दिान गराउन ुपदनछ । 

(ग)  कुनै मोहीले जग्गा छोडी भागेमा वा बेपिा भएमा वा िोवकए बमोत्तजम कूि नबिुाई 
मोहीयानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले धलत्तिि सूचना िोवकएको 
अधिकारी छेउ २५ ठदनधभत्र ठदन ुपदनछ र िोवकएको अधिकारीले सो कुरा जााँचबिु 
गरी दफा २५ को उपदफा (५) को िण्ड (ि) बमोत्तजम दिान वकिाबमा सच्याउन ु
पदनछ । 

(२)  मोहीले कमाई रहेको जग्गा नरबेसी भै वा िोलाले छाडी बढी हनु आए त्यस्िो बढमा यो 
ऐनको अन्त्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीको हक धनजलाई प्राप्त हनुेछ । 

(३)  मोहीले सम्बत्तन्त्िि जग्गाको िेिीको लाधग आवश्यक आली िरुी, बार, पिानल, ढल, पलु, 

कुलो, इनार जस्िा कच्ची पक्की चीजहरू र कुरुवा छाप्रो समेि बनाउन हनु्त्छ । 

िर िेिीलाई आवश्यक नभएको घर इत्याठद जग्गावालाको मन्त्जूरी नधलई बनाउन 
हुाँदैन । 

(४)  मोहीले कमाई आएको कुनै जग्गामा यस ऐन बमोत्तजम धनजको मोहीयानी हक टुट्ने भएमा 
धनजले सो जग्गामा जोडेको अचल सम्पत्ति बाहेक अरू सम्पत्ति धनजको सो जग्गामा हक 

टुटेको ३० ठदनधभत्र हटाउन पाउनेछ। 

िर गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाले िोकेको धबगो जग्गावालाले मोहीलाई ठदन्त्छ भने 
जग्गाको स्थायी उन्नत्तिको धनधमत्ति बनेको कुनै चीज वस्ि ु हक टुट्ने भएको जग्गाबाट 
हटाउन पाउने छैन । 

(५)  मनाधसव टुटफुट वा दैवी परी वा मोहीको सामथ्यनभन्त्दा बावहरको कारणबाट हेरफेर 

भएकोमा बाहेक मोहीले जग्गा छोड्दा धनजले जग्गा कमाउन धलंदाको अवस्थाभन्त्दा धबग्रकेो 
अवस्थामा जग्गा छोड्न हुाँदैन। 
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(६)  जग्गावाला र मोहीको बीच उब्जनी बालीको बााँडफााँड हनु ु अगावै आगामी वषनको लाधग 
चावहने बीउ मोहीले कटाई धलन पाउनेछ । यस प्रकार कटाइएको बीउ बापि 
जग्गावालले मोहीसंग ब्याज धलन पाउनेछैन । 

(७)  जग्गावालाले आफ्नो कुनै जग्गा बेच धबिन, दान दािव्य वा अंि बण्डा गदान सो सम्बन्त्िी 
धलििमा मोहीको नाम, थर, विन र मोहीसंग भएको ििन कबधुलयिको उल्लेि गनुनको 
साथै त्यस्िो ििन कबधुलयिको धलिि भए सो धलििको प्रमात्तणि नक्कल पधन त्यस्िो 
धलििसाथ नत्थी गनुनपछन । 

(८)  कुनै जग्गा बेचधबिन, दान दािव्य वा अंिवण्डा भएकोमा सो सम्बन्त्िी धलिि भएको १५ 
ठदन धभत्र जग्गावालाले जनु व्यत्तिलाई सो जग्गा बेचधबिन, दान दािव्य वा अंिवण्डा गरी 
ठदएको हो सो व्यत्तिको नाम, थर विन िलुाई मोही र गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकालाई 
सो कुराको सूचना ठदनपुछन । 

 

२६क. मोहीयानी हक िरीद धबक्री नहनुेः170 प्रचधलि नेपाल कानूनमा जेसकैु लेत्तिएको भए िापधन  
मोहीयानी हक िरीद गनन वा दान दािव्यको रूपमा वा अरू वकधसमले हक छोडाई धलन पाइने 
छैन र सरकारी वा गैर सरकारी धबगो वा सजायमा धललाम धबक्री हनुेछैन । 

िर यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अगावै कुनै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृधि धलई वा परापूवनदेत्ति 
पक् की घर बनाएको रहेछ भने सो घरवारीको जग्गा धबक्री गनन वा अन्त्य कुनै प्रकारले हक छोडी 
ठदन सक्नेछ र त्यस्िो जग्गाका हकमा दफा ८ को अधिकिम हद सम्बन्त्िी कुरा लागू हनु े    

छैन । 

 

२६ि.  जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बााँडफााँड गनन सक्न:े171 िोवकएको अधिकारीले दफा २६ग., 
२६घ., २६घ२ र २६ङ.172 को अिीनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई 
बााँडफााँड गनन सक्नेछ । 

 

२६ग.  जग्गावाला र मोहीले संयिु धनवेदन ठदन सक्ने:173  

(१) मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोही दवैुजनाले आपसी सहमधिद्वारा मोही लागेको जग्गा 
बााँडफााँड गरी धलन ठदन चाहेमा वा त्यसरी आफूले धलन मञ्जुर गरेको जग्गा बापिको 
प्रचधलि दरभाउले हनुे मूल्य बराबरको रकम धलई जग्गावाला वा मोही मध्ये कसैलाई पूरै 

                                                           
170  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
171   चौथो संिोिनद्वारा थप । 
172  पााँचौ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
173  चौथो संिोिनद्वारा थप । 



 

68 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 
जग्गा छाडी मोही लगि कट्टा गनन चाहेमा सो कुराको सम्पूणन वववरण िलुाई आफूसंग 
भएको प्रमाणहरू संलग्न गरी िोवकएको अधिकारी समि संयिु धनवेदन ठदन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको कुनै धनवेदन पनन आएमा िोवकएको अधिकारीले धनवेदन साथ 
संलग्न प्रमाणहरू जााँचबिु गदान धनवेदकको माग बमोत्तजम जग्गा बााँडफााँड गनन वा पूरै 

जग्गा जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एक जनाको नाउाँमा कायम गनन मनाधसव देिेमा 
िदनरुूप जग्गा बााँडफााँड गररठदन वा पूरै जग्गा एकजनाको नाउाँमा कायम गरी मोहीको 
लगि समेि कट्टा गररठदन सक्नछे । 

 

२६घ.  मोही र जग्गािनीले वहस्सा छुट्याई धलन पाउनेः174 दफा २६ग. को उपदफा (१) बमोत्तजम 
जग्गािनी र मोही दवैुथरी आपसमा मञ्जूर हनु नसकी जग्गािनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पिले 
धनवदेन ठदएमा िोवकएको अधिकारीले जग्गािनी वा मोहीलाई त्तिकाई आवश्यक प्रमाण बझु्न ुपने 
भए सो समेि बिुी नरमकरम धमलाई जग्गािनी र मोहीलाई आिा आिा हनुे गरी जग्गा बााँडफााँड 
गरी मोही लगि समेि कट्टा गररठदन ुपनेछ । 

 

२६घ१. धनवेदन ठदन ु पने:175 दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लाधग नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी िोवकठदएको अवधिधभत्र धनवेदन ठदन ुपनेछ । 

 

२६घ२. जग्गा बााँडफााँड गररठदनेः176 दफा २६घ१. बमोत्तजमको म्यादधभत्र जग्गा बााँडफाड गनन 
जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैको पधन धनवेदन पनन नआएमा िोवकएको अधिकारीले ७ नम्बर 
फााँटवारी र उपलब्ि भएसम्मका प्रमाणहरू बिुी मोही लागेको जग्गा यस ऐनका अन्त्य दफाहरूमा 
उत्तल्लत्तिि व्यवस्थाको अिीनमा रही बााँडफााँड गरी ठदनेछ। 

 

२६घ३. कारवाही टुङ्गो लगाई सक्न ुपने:177 मोही लागेको जग्गा यस ऐन बमोत्तजम जग्गावाला र मोही 
बीच बााँडफााँड गने कारवाही िोवकएको अधिकारीले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकािन गरी िोवकठदएको अवधिधभत्र टुङ्गो लगाई सक्न ुपनेछ । 

 
 
 
 

                                                           
174  चौथो संिोिनद्वारा थप । 
175  पााँचौ संिोिनद्वारा थप भई छैठौँ संिोिनमा पनुः संिोधिि । पााँचौ संिोिनमा, "दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लाधग 

यो दफा प्रारम्भ भएको धमधिले छ मवहनाधभत्र धनवदेन ठदनपुछन" भने्न वाक्यांि थप ।  
176   पााँचौ संिोिनद्वारा थप । 
177   पााँचौ संिोिनद्वारा थप भई छैठौँ संिोिनमा पनुः संिोधिि । पााँचौ संिोिनमा, "यो दफा प्रारम्भ भएको धमधिले दईु 

वषनधभत्र" भने्न वाक्यांि थप ।  
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२६घ४. टोली िटाउन सक्न:े178  

(१)  दफा २६घ२. बमोत्तजम जग्गािनी र मोही बीच धछटो छररिो रुपमा जग्गा बााँडफााँड गननको 
लाधग िोवकएको अधिकारीले ठोस कायनयोजना बनाई कायन सम्पादन गनुन पनेछ र सो कायन 
सम्पन्न गने प्रयोजनको धनधमि आवश्यकिा अनसुार आफ्नो त्तजल्लाधभत्रको कुनै ठााँउमा 
टोली िटाई कायन सम्पादन गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम िवटएको टोलीले जग्गा बााँडफााँड गने सम्बन्त्िमा अपनाउन ुपने यस 
ऐनमा लेत्तिएदेत्ति बाहेक अन्त्य कायनववधि िोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

 

२६ङ.  जग्गावाला र मोहीमध्ये एकजनाको नाउाँमा मात्र जग्गाको हक कायम गनन सक्नेः179  

(१)  यस ऐनको अन्त्यत्र दफाहरूमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन देहायका अवस्थामा 
िोवकएको अधिकारीले मोही लागेको सम्पूणन जग्गा जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एक 

जनाको नाउाँमा कायम हनुे धनणनय गनन सक्नेछ: 

(क)  जग्गावाला वा मोहीमध्ये कुनै एकजनाले आफ्नो भागमा परेको जग्गाको प्रचधलि 
दरभाउले हनुे मूल्य बराबरको रकम अको पिसाँग धलई आफ्नो भागमा परेको 
सम्पूणन जग्गा छोड्न मन्त्जूर गरेमा त्यस्िो जग्गा धलन मन्त्जरु गने180 व्यत्तिको 
नाउाँमा । 

(ि)  जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बााँडफााँड गदान िहरी वा िहरोन्त्मिु िेत्रमा घर 
बनाउनको लाधग िोवकएको न्त्यूनिम िेत्रफल भन्त्दा कम िेत्रफल जग्गा हनुे भएमा 
सो ठाउाँमा घर बनाउन कम जग्गा भएका वा जग्गा नै नभएका जग्गावाला वा 
मोहीलाई प्राथधमकिा ठदई धनजको नाउाँमा । 

स्पष्टीकरण: यस िण्डको प्रयोजनको लाधग कुनै जग्गा “िहरी िेत्र” वा “िहरोन्त्मिु 
िेत्र” को हो वा होइन भन्त् ने कुराको वववाद परेमा सो कुराको धनणनय दफा २६ज. 
बमोत्तजमको मूल्य धनिानरण सधमधिले गनेछ । 

(ग)  मोहीयानी लागेको जग्गामा मोहीले घर बनाएको रहेछ भने जग्गािनी र मोहीलाई 
जग्गा बााँडफााँड गदान जग्गािनीलाई कम जग्गा पनन गए पधन सो घर र सो घरले 
चचेको जमीन र सो घरमा आउने जाने बाटोको लाधग आवश्यक पने जग्गा 
मोहीको नाउाँमा । 

(२)   उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोत्तजम जग्गावाला र मोहीमध्ये कुनै एक जनाको नाउाँमा 
सम्पूणन जग्गा कायम हनुे भएमा वा िण्ड (ग) बमोत्तजम मोहीको नाउाँमा जग्गा कायम गदान 

                                                           
178  छैंठौँ संिोिनद्वारा थप । 
179  चौथो संिोिनद्वारा थप । 
180  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०५५ द्वारा संिोधिि । 
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जग्गािनीको भागमा कम जग्गा पनन आएमा त्यसरी जग्गा नै कायम नगररएका वा कम 
जग्गा कायम भएका जग्गािनी वा मोहीलाई धनजले पाउन ेजग्गाको प्रचधलि दरभाउले हनुे 
मूल्य बराबरको रकम अको पिले ठदन ुपनेछ । 

 

२६च.  पनुरावेदन नलाग्नेः181 यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन दफा २६ि., 
२६ग., २६घ., २६घ२ र २६ङ.182 बमोत्तजम िोवकएको अधिकारीले गरेको धनणनय उपर कुनै 
अदालिमा  पनुरावेदन लाग्ने छैन। 

 

२६छ. दात्तिल िारेज िथा शे्रस्िा धमलानको लाधग पठाउन ुपने:183  

(१)  िोवकएको अधिकारीले यस ऐन बमोत्तजम जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बााँडफााँड गरेपधछ वा 
धनजहरूमध्ये कुनै एकजनाको नाउाँमा मात्र सो जग्गाको हक कायम हनुे धनणनय गरेपधछ 
दात्तिल िारेज िथा शे्रस्िा धमलानको लाधग सो कुराको सम्पूणन वववरणहरू सम्बत्तन्त्िि 
कायानलय पठाउन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको वववरणहरू प्राप्त भएपधछ त्यस्िो कायानलयले समेि दात्तिल िारेज 
लगायि जो गनुन पने गरी त्यसको जानकारी वववरण पठाउने अधिकारीलाई ठदन ुपनेछ । 

(३) प्रचधलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन उपदफा (२) बमोत्तजम दात्तिल िारेज 
लगायिका ित्सम्बन्त्िी अन्त्य कुनै कायन गदान प्रचधलि कानून बमोत्तजम लाग्ने रत्तजिेिन 
लगायिको कुनै दस्िरु लाग्ने छैन । 

 

२६ज.  मूल्य धनिानरण सधमधि गठन हनुे:184  

(१)  दफा २६ङ को प्रयोजनको धनधमि जग्गाको मूल्य धनिानरण गनन प्रत्येक त्तजल्लामा देहायका 
सदस्यहरू रहेको एक मूल्य धनिानरण सधमधि रहनेछ:  

(क)  भधूमसिुार अधिकारी वा भधूमसिुार अधिकारी नरहेको त्तजल्लामा  

 मालपोि अधिकृि       – संयोजक 

(ि)  जग्गा रहेको गाउाँकायनपाधलकाको अध्यि वा नगरपाधलकाको प्रमिु वा 
 धनजहरूले िोकेको सोही गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको उपाध्यि,  

 उपप्रमिु वा सदस्य       – सदस्य 

(ग)  जग्गा रहेको गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको सम्बत्तन्त्िि वडाको  

 वडा सदस्य        – सदस्य 

                                                           
181   चौथो संिोिनद्वारा थप । 
182   पााँचौ संिोिनद्वारा संिोधिि । 
183  चौथो संिोिनद्वारा थप । 
184  चौथो संिोिनद्वारा थप । 
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(घ)  त्तजल्ला प्रिासन कायानलयको अधिकृिस्िरको कमनचारी प्रधिधनधि  – सदस्य 

(ङ)  भधूमसिुार कायानलय रहेको त्तजल्लामा मालपोि अधिकृि   – सदस्य 

 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम सधमधिको बैठक सम्बन्त्िी कायनववधि सो सधमधि आफैँ ले धनिानरण 
गनेछ । 

 

२६ि. नेपाल सरकारले रकमको व्यवस्था गनन सक्न:े185 यस ऐन बमोत्तजम जग्गावाला र मोही बीच 
जग्गा बााँडफााँड भईसकेपधछ जग्गावाला र मोहीलाई एक अकानको भागमा परेको जग्गा िररद गनन 
प्रोत्साहन गनन नेपाल सरकारले आफैं  वा कुनै वविीय संस्था माफन ि त्यस्िा व्यत्तिलाई आवश्यक 
रकमको व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

 

२७.  ..........................186 

 

२८.  ..........................187 

 

२९.  मोहीयानी हकको समाधप्त:188  

(१)  दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हनु नसकेमा बाहेक मोहीले कूि बिुाएन भन्त् न े
कुराको जग्गावालाले उजूर ठदएमा िोवकएको अधिकारीले त्यस्िो मोहीलाई धनष्कािन गने 
आदेि ठदन सक्नेछ। 

(२)  देहायको कुनै अवस्था परी जग्गावालाले धनवेदन ठदएमा त्तजल्ला अदालिले मोहीलाई 
जग्गाबाट धनष्कासन गने आदेि जारी गनन सक्नेछः– 

(क)  जानी बिुी जग्गाको मोल वा उब्जा घट्ने गरी कुनै काम गरेको वा मनाधसव 
रेिदेि नपयुानएको कारणले जग्गाको मोल वा उब्जा घटेमा, वा 

                                                           
185  चौथो संिोिनद्वारा थप । 
186  दोश्रो संिोिनधारा संिोिन भई चौथो संिोिनधारा िारेज । दोश्रो संिोिनमा, मूल ऐनमा भएको उपदफा (२) पधछ 

उपदफा (३) थप भएको । उपदफा (३) मा "श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक भएमा वा श्री ५ को सरकारले औद्योधगक 
व्यवसायको धनधमि िोवकएको जग्गाको मोहीलाई उपदफा (१) बमोत्तजमको िधिपूधिन ठदई िोवकएको अधिकारीले आवश्यक 
भए जधि सम्बत्तन्त्िि जग्गा त्तिक्न सक्नछे ।" उल्लेि भएको । 

187  दोश्रो संिोिनधारा संिोिन भई चौथो संिोिनधारा िारेज । दोश्रो संिोिनमा, मूल ऐनमा भएको उपदफा (२) पधछ उपदफा 
(३) थप भएको । उपदफा (३) मा "उपदफा (१) बमोत्तजम स्थानीय पञ्चायिले जग्गा त्तिक्न पाउन ेगरी आदेि गरेमा सो 
आदेिमा त्तचि नबझु्न ेव्यत्तिले ३५ ठदनधभत्र िोवकएको अधिकारीसमि पनुरावदेन गनन सक्नेछ ।  

   िर, यो उपदफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ स्थानीय पञ्चायिले जारी गरेको आदेि उपर यो उपदफा प्रारम्भ भएका धमधिले 
१२० ठदनधभत्र िोवकएको अधिकारी समि पनुरावदेन गनन सक्नछे ।" उल्लेि भएको । 

188  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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(ि) आफ्नो काबूभन्त्दा बावहरको पररत्तस्थधिमा बाहेक १ वषनसम्म िेिी नगरेमा वा 

िेिीमा हेलचेक्र्याइाँ गरेमा । 

(३)  उपदफा (१) वा उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोत्तजमको अवस्थामा जग्गावालालाई 
मोहीबाट कूि समेि भराई ठदन सक्नेछ । 

 

२९क. मोहीलाई धनष्कािन गने हदम्याद:189 दफा २९ बमोत्तजम मोहीलाई धनष्कािन गनुन परेमा देहायका 
म्यादधभत्र धनवेदन ठदईसक्नपुछन । सो म्याद गजु्रपेधछ धनवेदन लाग्न सक्दैनः– 

(क)  दफा २९ को उपदफा (२) को िण्ड (क) मा उल्लेि भएको अवस्थामा सो िण्डमा 
िोवकएको काम कुरा भए गरेको धमधिले ३५ ठदनधभत्र, 

(ि)  दफा २९ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) मा उल्लेि भएको अवस्थामा सो िण्डमा 
लेत्तिएको काम कुरा भए गरेको धमधिले एक वषन नाघेको ३५ ठदनधभत्र । 

(ग)  दफा २९ को उपदफा (१) मा उल्लेि भएको अवस्थामा दफा ३६ को उपदफा (२) मा 
िोवकएको म्याद नाघेका धमधिले ३० ठदनधभत्र । 

 

३०.  जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगि िडा गनेः  

(१)  जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगि धलने र मोहीहरूलाई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र ठदने 
व्यवस्था िोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

िर यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ त्यस्िो लगि धलने र मोहीको हकको प्रमाणपत्र 
ठदने सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारबाट भए गरेको सबै काम कारवाई यसै दफा बमोत्तजम भए 
गरेको माधननेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको कामको धनधमि नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट अधिकार 
प्राप्त अधिकारीले प्रयोग गनन पाउने अधिकार र अपनाउन पने कायनववधि यो ऐन अन्त्िगनि 
बनेका धनयमहरूमा लेत्तिए जधि कुरामा सोही बमोत्तजम र नलेत्तिएकोमा जग्गा (नाप जााँच) 
ऐन, २०१९ अन्त्िगनिको िोवकएको अधिकारी सरह हनुेछ । 

 

                                                           
189  पवहलो संिोिनद्वारा थप भई दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । पवहलो संिोिनमा, "दफा २९क. मोहीलाई धनष्कािन गने 

हदम्याद: दफा २९ बमोत्तजम मोहीलाई धनष्कािन गनुन परेमा देहायका म्यादधभत्र धनवदेन ठदईसक्नपुछन । सो म्याद गजु्रपेधछ 
धनवदेन लाग्न सक्दैनः  
(क) दैवी परी उब्जा हनु नसकेकोमा बाहेक कुि बिुाउन ेम्याद नाघेको धमधिले ९० ठदन वा यो दफा लागू भएको धमधिले 

३५ ठदनधभत्र जनु पधछ हनु्त्छ सो म्यादधभत्र, 

(ि) दफा २९ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) मा उल्लेि भएको अवस्थामा सो िण्डमा लेत्तिएको काम कुरा भए 
गरेको धमधिले ३५ ठदनधभत्र। 

(ग) दफा २९ को उपदफा (१) को िण्ड (ग) मा उल्लेि भएको अवस्थामा सो िण्डमा लेत्तिएको काम कुरा भए 
गरेको एक वषन नाघेको ३५ ठदनधभत्र ।" उल्लेि भएको । 
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३१.  दफा ८ लागू भएमा सोही बमोत्तजम हनुेः यो पररच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन दफा 
८ लागू भएको िेत्रमा सो दफा लागू भएको धमधिदेत्ति सो दफा बमोत्तजम मोहीले कमाउन पाउने 
अधिकिम हदसम्मको जग्गामा मात्र मोहीलाई मोहीयानी हक प्राप्त हनुेछ । 

 

३१क.  मोहीयानी हकको प्राधप्त वा िेरो मेरो सम्बन्त्िी मदु्दाः190  

(१)  कुनै जग्गाका सम्बन्त्िमा यो पररच्छेद बमोत्तजमको मोहीयानी हकको प्राधप्त वा मोहीयानी 
हकको िेरो मेरो सम्बन्त्िी पनन आएको िगडाको धनणनय िोवकएको अधिकारीले गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम िोवकएको अधिकारीले गरेको धनणनयानसुार कायम हनु आएको 
मोहीलाई जग्गा चलन गनन ठदन सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिलाई १५ ठदनसम्मको म्याद ठदइनेछ । 

 

३२.  दण्ड सजायः  

(१)  जग्गावाला वा धनजको िफन बाट काम गने कुनै व्यत्तिलेः– 

(क)  यो पररच्छेद बमोत्तजम अदालि वा गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको आदेि नभई 
अरू कुनै वकधसमले मोहीलाई धनजको भोगचलनको जग्गाबाट जबरजस्िी त्तिकेमा 
वा धनष्कािन गरेमा, वा 

(ि)  जालसाजी गरी वा िोिा ठदई वा अरू वकधसमबाट बेइमानी गरी मोहीलाई धनजको 
भोगचलनको जग्गाबाट हटाएमा त्यस्िो गने  व्यत्तिलाई िोवकएको अधिकारीको191 
आदेिले रु. १०००। एक हजारसम्म जररवाना... ... ...192 हनुेछ । 

(२)  अदालिले जग्गावालालाई उपदफा (१) अन्त्िगनि कसूरदार ठहराएमा जग्गावालाको नाउाँमा 
देहायको धनदेि समेि जारी गनुनपछनः– 

(क)  मोहीलाई सो जग्गामा फेरर भोगचलन ठदन ुभनी, र 

(ि)  जग्गावालाले गैर कानूनी िररकाबाट मोहीलाई त्तिके वा धनष्कािन गरे बापि धनज 
मोहीको सो जग्गामा भोग चलन कायम गरेको अवस्थामा िान पाउने मोहीबोटी 
बमोत्तजम हजानना ठदन ुभनी। 

(३)  कसैले दफा २६ को उपदफा (५), (७) वा (८) मा लेत्तिएको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा 
धनजलाई िोवकएको अधिकारीको आदेिले रु. ५००।–  पााँच सयसम्म जररवाना हनुेछ र 
सो उपदफा (५) उल्लङ्घन गने मोहीबाट अदालिले मनाधसव देिेको िधिपूधिन समेि 
जग्गावालालाई भराउन सक्नेछ । 

                                                           
190   पवहलो संिोिनद्वारा थप भई दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । पवहलो संिोिनमा, "मोवहयानी हकको प्राधप्त वा िेरो मेरो 

सम्बन्त्िी मदु्दाः कुनै जग्गाको सम्बन्त्िमा यो पररच्छेद बमोत्तजमको मोवहयानी हकको प्राधप्त वा मोवहयानी हकको िेरो मेरो 
सम्बन्त्िी कुरामा िगडा पनन आएमा त्यसको धनणनय िोवकएको अदालिबाट गररनेछ ।" उल्लेि भएको ।  

191  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
192   दोश्रो संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।  
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(४)  कसैले दफा ३० अन्त्िगनि लगि ियार गने काम कारवाईमा बािा, ववरोि गरेमा वा यो ऐन 

वा यस ऐन अन्त्िगनिको धनयम वा आदेि बमोत्तजम पालन गनुनपने कुनै किनव्यको पालन 
नगरेमा धनजलाई िोवकएको अधिकारीको आदेिले रु. १०००।– एक हजारसम्म 
जररवाना... ... ...193 हनुेछ । 

(५)194 दफा २६ को उपदफा (१) को प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांिको िण्ड (ि) र (ग) बमोत्तजम 
सूचना नठदने जग्गावालालाई रु. ५००।– सम्म िथा दफा २६क. को उल्लङ्घन गने 

मोहीलाई रु.२५०।– सम्म जररवाना िोवकएको अधिकारीले गनन सक्नेछ र सो िरीद 
धबक्री स्विः बदर हनुेछ । 

 
 

पररच्छेद–८ 

कूिको व्यवस्था 
३३.  कूिको व्यवस्था: जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको मखु्य वावषनक उब्जनीको195 आिीभन्त्दा बढी हनुे 

गरी उब्जनीको भाग बााँडी धलन वा कूि ठेकी धलन हुाँदैन । 

िर, – 

(क)  काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा हनुे जग्गावालाले मोहीबाट सो जग्गाको मखु्य वावषनक 
उब्जनीको धनम्नधलत्तिि दर भन्त्दा बढी कूि ठेकी धलन हुाँदैन । 

       िेि     पािो 
अवल रोपनी १ को   ।१।३।  ।१०।१ 

द्वयम रोपनी १ को   ।१८।६  ।७।२ 

सीम रोपनी १ को   ।१३।   ।४।३ 

चाहार रोपनी १ को   ।८।५   ।२।७ 

(ि)  यो दफा प्रारम्भ हुाँदा सो भन्त्दा घटी दरले उब्जनीको भाग बााँडी धलने वा कूि ठेकी धलने 
गरी आएकोमा सोही घटी दर नै कायम हनुेछ । सो घटी दरमा बढाई जग्गावालाले 
मोहीबाट उब्जनीको भाग बााँडी धलन वा कूि ठेकी धलन हुाँदैन । 

(ग)196  नेपाल सरकारले कुनै जग्गा वा िोवकएको िेत्रको जग्गाको धनधमि जग्गाको वकधसम र 
उब्जनीको आिारमा मूख्य वावषनक उब्जनीको औसि धनिानररि गरी सो औसिको आिारमा 
यस दफा बमोत्तजम मोहीले जग्गावालालाई बिुाउन पने मखु्य वावषनक उब्जनीको ५० 

                                                           
193   दोश्रो संिोिनद्वारा त्तिवकएको । 
194  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
195  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
196  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
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प्रधििि कूि िोवकठदन सक्नेछ । सो बमोत्तजम कूि धनिानररि भएपधछ प्रत्येक वषन सोही 
बमोत्तजम कूि धलने ठदने गनुनपछन । 

 

स्पष्टीकरण:197  यो दफाको िात्पयनको लाधग जग्गाको वकधसमको आिारमा धलन ु ठदनपुने 
कुि यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयम अनसुार ठदईन ेमोहीयानी हकको प्रमाणपत्र 
वा जोिाहाको अस्थायी धनस्सामा लेत्तिए बमोत्तजम हनुेछ, लेनदेन भैसकेकोमा बाहेक त्यस्िो 
कुि मूल ऐन प्रारम्भ भएकै धमधिदेत्ति ठदने धलने गनुनपछन । 

 

३४.  ...................198 

 

३५.  कूि धमन्त्हा ठदने बारेः कुनै वषन मोहीले प्राकृधिक प्रकोप वा प्रधिकूलिाले गदान बाली लगाउन 
सकेन वा फसल राम्रो हनु सकेन भने त्यसको सूचना यथासम्भव चााँडो जग्गावाला वा धनजको 
िफन बाट कूि बाली बझु्ने व्यत्तिलाई ठदनपुछन र जग्गावालाले पधन आवश्यक देत्तिए जधि कुि 
धमन्त्हा ठदनपुछन वा उब्जनीको अनपुािमा भाग बााँडी धलनपुछन । 

 

३६.  कूि बिुाउने समय र ित्सम्बन्त्िी अरू व्यवस्था:199  

(१)  मोहीले बिुाउन ु पने कूि जग्गावालालाई प्रत्येक साल िोवकएको समय धभत्र बिुाई 
सक्नपुछन ।  

िर उब्जनी बाली कटनी मडनी हुाँदाकै बिि थला वा िररहानमै बााँडी धलने ििन 
भएकोमा जग्गावाला वा धनजको प्रधिधनधिलाई नरािी मोहीले उब्जनी बाली उठाउन     

हुाँदैन । पूवन सूचना ठदंदा पधन जग्गावाला वा धनजको प्रधिधनधि नआए 
सम्बत्तन्त्िि200गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकामा दरिास्ि ठदई सो गाउाँपाधलका वा 
नगरपाधलकाको कम्िीमा एकजना सदस्य र दईुजना साँधियारहरूलाई सािी रािी धनस्सा 
गराई मोहीले जग्गावालाको भाग छुट्याई आफ्नो त्तजम्मा राख् न सक्नेछ र यसरी छुट्याएको 
भाग जग्गावालाले मञ्जुर गनुन पनेछ। 

                                                           
197   पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
198   चौथो संिोिनद्वारा िारेज । 
199   पवहलो संिोिनधारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि । पवहलो संिोिनमा, (१) मूल ऐनको दफा ३६ को 

उपदफा (३) मा रहेको "इलाका माल अड्डामा िरौट राख्न सक्नेछ" भने्न िब्दको सट्टा "स्थानीय पञ्चायिमा र स्थानीय 
पञ्चायिले नबतु्ति धलएमा सो नबिेुको साि ठदनधभत्र ईलाका माल अड्डामा िरौट राख्न सक्नेछ" संिोिन भएको । (2) मूल 
ऐनको दफा ३६ को उपदफा (४),(५) र (६) मा रहेको माल अड्डा भने्न िब्दहरुको सट्टा "िरौटी राख् न ेस्थानीय पञ्चायि वा 
माल अड्डा" संिोिन भएको ।  

200   चौथो संिोिनद्वारा संिोिन भई केही नपेाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि "गााँउपाधलका" िब्द रात्तिएको । 
चौथो संिोिनमा "स्थानीय गााँउ ववकास सधमधि वा नगरपाधलकामा दरिास्ि ठदई सो गााँउ ववकास सधमधि वा 
नगरपाधलकाको" उल्लेि भएको ।  
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(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम कूि बिुाउाँदा जग्गावाला वा धनजका प्रधिधनधिले कबधुलयिमा 

उल्लेि भएको कूि बिुी नधलएमा मोहीले कूि बिुाउने म्याद नाघेको ३० ठदनधभत्र 
दरिास्ि साथ बिुाउन ु पने कूि बजार भाउले नगदीमा पररणि गरी गाउाँपाधलका वा 
नगरपाधलका वा त्तजल्ला माल अड्डा वा भधूम प्रिासन कायानलयमा िरौटी राख् न सक्नेछ । 

िर आफूले बिुाउनपुने कूिको सयकडा ९० प्रधििि भन्त्दा कम हनुेगरी िरौटी 
दात्तिल गरेको देत्तिए मोहीले यस उपदफा बमोत्तजम कूि बिुाएको माधनने छैन र त्यस्िो 
भाउ वा अंकमा फरक पारी वा िठु्ठा व्यहोरा देिाई िरौटी रािेको देत्तिए उपदफा (५) 
बमोत्तजम जग्गावालाबाट धलइने सयकडा २ प्रधििि िरौटी राख् न े मोहीबाट असलु     

गररनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम मोहीले िरौटी राख् न आएमा िरौटी राख् न े गाउाँपाधलका वा 
नगरपाधलका वा माल अड्डा वा भधूम प्रिासन कायानलयले सो िरौटी राख् न ल्याएको रकम 
िरौटीमा आम्दानी बााँिी सो रुपैयााँ बझु्ने ७ ठदन धभत्र जग्गावालाका नाउाँमा सूचना जारी 
गनुनपछन । 

(४)  उपदफा (३) बमोत्तजम सूचना पाएपधछ सो कूि बझु्न नपने कुनै कारण छ भन े

जग्गावालाले बाटोको म्याद बाहेक १५ ठदन धभत्र िरौटी राख् न े गाउाँपाधलका वा 
नगरपाधलका वा माल अड्डा वा भधूम प्रिासन कायानलयमा आफैँ  गई वा प्रधिधनधि पठाई 
उजूर गनन सक्नेछ । उि म्यादधभत्र उजूर नगरेमा सो िरौटी रहेको कूि बझु्न 
जग्गावाला मन्त्जरु भएको माधननेछ । 

(५)  उपदफा (२) बमोत्तजम कूि िरौटी रहेको जनाउ पाएको वा िगडा परी अड्डाबाट अत्तन्त्िम 
धनणनय भएको धमधिले १ वषनधभत्र सो िरौटी रुपैयााँ पाउाँ भनी जग्गावाला वा धनजको 
प्रधिधनधिले दरिास्ि ठदन आएमा िरौटी अंकको सयकडा २ दस्िूर धलई सो रुपैयााँ िरौटी 
राख् ने गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका वा माल अड्डा वा भधूम प्रिासन कायानलयले धनजलाई 

बिुाई ठदनपुछन । सो म्याद धभत्र सो बमोत्तजम दरिास्ि नठदएमा सो अवधि भिुान 
भएपधछ सो िरौटी स्विः नेपाल सरकारको संत्तचि कोषमा जम्मा हनुेछ । 

(६)  उपदफा (२) र (५) बमोत्तजम िरौटी अंकको सयकडा २ को दरले गाउाँपाधलका वा 
नगरपाधलकाले दस्िरु धलएको रकम सोही गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको कोषमा आम्दानी 
बााँिी िचन गनन सक्नेछ । 

 

३६क.  कुि भराई माग्ने हदम्याद:201 कुि बिुाउने म्याद नाघेको धमधिले ९० ठदन वा यो दफा लागू 
भएको धमधिले ३५ ठदन धभत्र जनु पधछ हनु्त्छ सो म्यादधभत्र जग्गावालाले मोहीबाट कुि भराई 
धलन नालेस ठदनपुछन । सो म्याद गजु्रपेधछ कुि भराई माग्ने नालेस लाग्न सक्दैन । 

                                                           
201  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
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३७.  अरू काम लगाउन वा रकम धलन नहनुेः जग्गावालाले उत्तचि मजरुी नठदई मोहीलाई बेठ बेगारी 
इत्याठद कुनै वकधसमको काम लगाउन वा जग्गा कमाउन ठदए बापि कूि बाहेक अरू कुनै 

वकधसमको रकम धलन हुाँदैन। 

 

३८.  दण्ड सजायः  

(१)  दफा ३३ वा ३५... ... ...202 को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम 
कलम उठाएको ठहरेमा िोवकएको अधिकारीले203 सो उठाएको रकम मोहीलाई भराई ठदई 
जग्गावालालाई धबगो बमोत्तजम जररवाना समेि गनन सक्नेछ । 

(२)  दफा ३४ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई रधसद नठदएमा िोवकएको 
अधिकारी, अदालि वा गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाले204 धनजलाई रु. ५००।– पााँच 
सयसम्म जररवाना गनन सक्नेछ ।205 

(३)  दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई कुनै काम लगाएको ठहरेमा 
गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाले स्थानीय दरले ठदइने मजरुीको दोब्बर मजरुी सो 
जग्गावालाबाट मोहीलाई भराई ठदनपुछन। 

(३क)206 दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम कलम उठाएको 
ठहरेमा िोवकएको अधिकारी, अदालि वा गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाले सो उठाएको रकम 
मोहीलाई भराई ठदई जग्गावालालाई धबगो बमोत्तजम जररवाना समेि गनन सक्नेछ । 

(४)  माधथ उपदफाहरूमा लेत्तिएदेत्ति बाहेक यस पररच्छेदको उल्लङ्घन गरी अन्त्य कुनै काम कुरा 
गने व्यत्तिलाई िोवकएको अधिकारी, अदालि वा गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाले207 

रु.१००।– एकसयसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

 

३९.  मोही सम्बन्त्िी परुानो मदु्दाको वविेष व्यवस्थाः यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघल्लो धमधिसम्म 
जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कमाउने मोही वा वकसानसाँग बाली बााँकी बापि सो मोही वा 
वकसानलाई धनष्काधसि गरी पाउाँ भन्ने सम्बन्त्िमा ववधभन्त् न अदालिमा दायर गरी धछन्त् न बााँकी रहेको 
मदु्दाको प्रचधलि नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन बाली बााँकी बापि अदालिले 
मोही वा वकसानलाई धनष्कािन गने आदेि ठदन ु हुाँदैन । बाली बााँकी ठहरेमा सो बाली  

                                                           
202  पवहलो संिोिनद्वारा "वा दफा ३७" भने्न िब्दहरु त्तिवकएको । 
203  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
204  पवहलो संिोिनधारा "पञ्चायि" िब्द रात्तिएकोमा केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा पनु: संिोधिि ।  
205  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
206  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
207  पवहलो संिोिनमा "िोवकएको अधिकारी, अदालि वा पञ्चायि" वाक्यांि संिोिन भई केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, 

२०७२ द्वारा पनु: संिोिन। 
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सम्बत्तन्त्िि मोही वा वकसानबाट जग्गावालालाई भराई ठदनपुछन । त्यस्िो बााँकी हो होइन भन्त् न े
कुराको जााँचबिु गनन सम्बत्तन्त्िि अदालिले आवश्यक देिेमा सरजमीन बझु्न सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

अधनवायन बचि िथा ऋणको व्यवस्था 
 

४०.  अधनवायन बचि गनुनपनेः208 प्रत्येक जग्गावाला र मोहीले आफ्नो वा आफूले कमाएको जग्गाको 
एक मखु्य वावषनक उब्जनी बालीको िोवकएको दरले त्तजन्त्सीमा अधनवायन बचि िोवकएको सधमधि 
संस्था वा अधिकारी छेउ जम्मा गनुन गराउन ुपछन । 

िर– 

(क) यसरी िोवकएको सधमधि वा संस्था वा अधिकारी छेउ जम्मा हनु आउने बचिको अत्तन्त्िम 
त्तजम्मेवारी नेपाल सरकारको हनुेछ । 

(ि)  िोवकएको सधमधि वा संस्था वा अधिकारीले आवश्यक सम्िेमा िोवकएको दर भाउमा 
नगदीमा बिुाउन लगाउन सक्नेछ । िाद्यान्त् न बाहेक अरू नगद बाली लागेका जग्गाको 
हकमा िोवकएको दरले नगदीमा जम्मा गनुन गराउन ुपछन । 

(ग)  यसरी उठाएको बचि िोवकए बमोत्तजम कृवष ववकास र कृवष कायन सम्बन्त्िी स्थानीय 
आवश्यकिालाई प्राथधमकिा ठदई नेपाल सरकारले िोवकएको प्रिासनद्वारा उपयोग गने 
गराउनेछ । 

 

४१.  बचिमा ब्याज ठदने र नगदीमा पररणि गने बारे209:  

(१)  दफा ४० बमोत्तजम जम्मा गराइएको बचिको रकममा सो जम्मा राख् ने सधमधि, संस्था वा 
अधिकारीले वावषनक सयकडा पााँचका दरले ब्याज ठदनेछ र बचि जम्मा गरेको धमधिले दईु 
वषनपधछ र पााँच वषन धभत्र पटक पटक गरी वा  एकमषु्ट त्यस्िो ब्याजको भिुानी ठदनेछ। 

(२)  दफा ४० बमोत्तजम जम्मा भएको अधनवायन त्तजन्त्सी बचि रकमलाई सो जम्मा राख् ने सधमधि, 

संस्था वा अधिकारीले िोवकए बमोत्तजम नगदीमा पररणि गनन सक्नेछ । 

 

४२. बचिको रकम वफिान ठदने बारेः210 दफा ४० बमोत्तजम जम्मा गररएको बचि सो जम्मा गररएको 
धमधिले क्रमिः पााँच/पााँच वषन पधछ सो बचि जम्मा राख् ने सधमधि, संस्था वा अधिकारीले सो जम्मा 
रकम र बााँकी ब्याज भए सो समेि नगदी, त्तजन्त्सी वा दवैुमा वा त्तजन्त्सीलाई दफा ४१ बमोत्तजम 
नगदीमा पररणि गररएको भए नगदीमा वफिान भिुानी गनेछ वा भिुानी गनुनपने नगदी र त्तजन्त्सीको 

                                                           
208   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
209   पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
210   पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 



 

79 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

मोलको पूरै वा कुनै अड्डाको सट्टा वकसानहरूलाई ऋण उपलब्ि गराउने वा मलुकुको ववकास गने 
उद्देश्यले बनेको िथा िोवकएको कपोरेिन, बैंक वा अरू संगठठि संस्थाको िेयर स्टक वा धडबेन्त्चर 
वा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र उपलब्ि गराउनेछ । 

 

४३.  जमानि राख् न र िेयर िरीद गनन सवकनेः211 दफा ४० बमोत्तजम बचि गररएको रकमको रसीद वा 
दफा ४२ बमोत्तजम उपलब्ि गराइएको िेयर धडबेन्त्चर वा ऋणपत्र नेपाल सरकारमा बिुाउन पने 
कुनै प्रकारको धडपोत्तजट वा जमानिको धनधमि ग्राहृय हनुेछ र त्यस्िो बचि रधसदबाट सरकारी 
संस्थाको िेयर िरीद गनन सवकनेछ । 

 

४४.  ऋणको फााँटवारी दात्तिल गने:   

(१)  िोवकएको अधिकारीले िोवकए बमोत्तजम सूचना जारी गरी यो दफा प्रारम्भ हुाँदा कसैको 
वकसानसाँग असलु गनन बााँकी रहेको कृवष सम्बन्त्िी ऋणको सााँवा र ब्याज वफिान गरी 
धलनपुने गोरु र कृवषका अन्त्य सािनको िोवकए बमोत्तजमको फााँटवारी ऋण सम्बन्त्िी 
धलिि पत्रको नक् कल साथ रािी सो सूचना जारी भएको ३५ ठदनधभत्र आफू छेउ वा 
सम्बत्तन्त्िि  गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकामा दात्तिल गनन गराउन आदेि ठदन सक्नेछ र यो 
उपदफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ सम्बत्तन्त्िि गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकामा दात्तिल गरेको 
िोवकए बमोत्तजमको फााँटवारीलाई यसै उपदफा बमोत्तजम दात्तिल गरेको माधननेछ ।212 

िर213– 

(क)  सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिको धनवेदन परी वा अरू कुनै मनुाधसव कारणले म्याद बढाउन पने 
देत्तिएमा सो म्याद गजु्रकेो धमधिले ३५ ठदनसम्मको थप म्याद िोवकएको अधिकारीले 
ठदन सक्नेछ । 

(ि)  कुनै सरकारी कमनचारी वा ववदेिमा गएको व्यत्तिले म्यादधभत्र फााँटवारी दात्तिल 
गनन सकेको रहेनछ भने त्यस्िो व्यत्तिले म्याद बढाउन धनवेदन ठदएमा नेपाल 
सरकार वा िोवकएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा  थप म्याद ठदन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम फााँटवारी दात्तिल गनुन प्रत्येक साहूको किनव्य हनुेछ । िर त्यस्िो 
साहू नाबालक वा होस ठेगाना नभएको व्यत्ति भए धनजको अधभभावक वा हकवालाले  

फााँटवारी दात्तिल गनुनपछन । 

स्पष्टीकरण : यो दफाको प्रयोजनको लाधग कृवष सम्बन्त्िी ऋण भन्नाले लेनदेनको धलिि 

जनुसकैु व्यहोराको बापि जनाएको भए िापधन214 वकसानहरूलाई देहायमा लेत्तिएको 
कामको लाधग ठदइएको नगदी वा त्तजन्त्सी ऋण सम्िनपुछनः– 

                                                           
211   पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
212   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
213   पवहलो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि (क) र (ि) संिोधिि ।  
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(क)  बीउ, 

(ि)215वकसानलाई िानाको धनधमि ठदएको नगदी वा त्तजन्त्सी ऋण, 

(ग)  िेिी गनन लगाइने मजदूरलाई मजदूरी ठदन, 

(घ)  मलजल लगाउन, 

(ङ)  मालपोि, पानीपोि धिनन, 
(च)  गोरु र कृवष औजार । 

(३)  यस पररच्छेदको प्रयोजनको लाधग कुनै ऋण कृवष सम्बन्त्िी ऋण हो, होइन भन्त् ने प्रश् न 
उठेमा िोवकएको अधिकारीले गाउाँपाधलका216 वा नगरपाधलकाको प्रधिधनधि रािी आवश्यक 
देिेमा सरजधमन समेि गरी त्यसको धनणनय गनेछ ।217 

 

४५.  ऋणको सााँवा र ब्याजको वास्िववक रकम धनत्तिि गने: दफा ४४ बमोत्तजम फााँटवारी  दात्तिल 
भएपधछ सो दात्तिल गराउने सधमधि, संस्था वा अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिहरूलाई उत्तचि म्याद 
ठदई, बिुी, आवश्यक छानधबन र जााँचबिु गरी कृवष सम्बन्त्िी ऋणको बााँकी सााँवा  र ब्याजको 
वास्िववक अङ्क देहायको आिारमा धनत्तिि गनेछ:- 

(क)  साहूले सााँवाको दोब्बर ब्याज असलु गरी सकेको भए ऋण सािन भएको माधननेछ । 

(ि)  नगदी त्तजन्त्सीमा दसौंद भन्त्दा बढी ब्याज धलएको भए बढी धलएको ब्याज सााँवामा कट्टा 
भएको माधननेछ। 

(ग)  ब्याजको ब्याज धलएको भए त्यस्िो ब्याज सााँवामा कट्टा भएको माधननेछ । 

(घ)  थैलीको सयकडा १० भन्त्दा बढी आयस्िा पाउनेगरी भोग बन्त्िकीमा भोग गरेको भए पाए 
जधि सबै आयस्िालाई नगदीमा पररणि गरी सयकडा १० भन्त्दा बढी ठहररन आएको रकम 
सााँवामा कट्टा भएको माधननेछ ।218 

(ङ)  कसैले आफ्नो हली, जन वा गोठालालाई ठदएको ऋण बापि ब्याज ठदइने छैन र त्यस्िो 
ब्याज लगाई धलएको भए पधन सो ब्याज सााँवामा कट्टा भएको माधननेछ । त्यस्िो हली, जन 
वा गोठालाले काम गरको प्रत्येक वषनको लाधग धनजले आफ्नो गहृस्थ साहूलाई बिुाउन पने 
कुल ऋणको सयकडा १० का दरले ऋणमा स्विः धमन्त्हा हुाँदै गएको माधननेछ । 

                                                                                                                                                                   
214   पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
215   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
216   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । 
217   पवहलो संिोिनद्वारा थप भई न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा पनु: संिोधिि । पवहलो संिोिनमा, 

"यस पररच्छेदको प्रयोजनको लाधग कुनै ऋण कृवष सम्बन्त्िी ऋण हो, होइन भने्न प्रश्न उठेमा िोवकएको अधिकारीले स्थानीय 
पञ्चायिको प्रधिधनधि रािी आवश्यक देिेमा सरजमीन समेि गरी त्यसको धनणनय गनेछ र त्यस्िो धनणनयमा कसैको त्तचि 
नबिेुमा त्यस्िो धनणनय भएको धमधिले ३५ ठदनधभत्र धनजले िोवकएको अदालिमा अवपल गनन सक्नेछ" थप गररएको । 

218   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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िर स्थानीय चलन अनसुार काम गरे बापि पाउन ेमजदरुी सो रकमभन्त्दा बढी पाउने 
रहेछ भने बढी पाउने रकम जधि ऋणमा कट्टा गररनेछ ।219 

(च) जग्गावालाबाट मोहीले धलएको बीउमा ब्याज धलएको भए सो ब्याज सााँवामा कट्टा भएको 
माधननेछ। 

(छ) कानून वा रीधिधथधि चलन अनसुार जग्गा फाछे वा राजीनामा नहनुे वकपट जग्गाको हकमा 
यो प्रधिवन्त्िात्मक वाक्यांि प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघको भोगबन्त्िकीमा िाए पाएको आयस्था 
िण्ड (घ) बमोत्तजम भोगबन्त्िकीमा सााँवामा कट्टा गररने छैन ।220 

 

४५क.  कागज सद्दे कीिे छुट्याउने अधिकारः221  

(१)  दफा ४५ मा उल्लेि भए बमोत्तजमको ऋण रकम धनत्तिि गदान कागज सद्दे कीिे छुट्याउन ु
पने हनु आएमा ऋण रकम धनत्तिि गने अधिकारीले प्रचधलि कानून बमोत्तजम सद्दे कीिे 
छुट्याउन सक्नेछ । 

(२)  दफा ४५ बमोत्तजम ऋण धनत्तिि गराउने, धसलधसलामा पेि भएको यो दफा प्रारम्भ हनु ु
भन्त्दा अगाधडको कुनै धलििमा आय वटकट टााँधसएको रहेनछ भने अन्त्य प्रचधलि नेपाल 

कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन िोवकएको अधिकारीले कानून बमोत्तजम आय 
वटकट टााँस्न लगाई सो धलििका सम्बन्त्िमा कारवाही गनन सक्नेछ । 

 

४६.  ऋण प्राप्त गने: िोवकएको सधमधि, संस्था वा अधिकारीले दफा ४५ बमोत्तजम धनत्तिि भएको ऋणको 
सााँवा, ब्याज, गोरु र कृवषको औजारको फााँटवारी ियार गरी सो मध्ये आवश्यक देत्तिए जधि ऋण 
िोवकए बमोत्तजम सम्बत्तन्त्िि वकसानहरूबाट असलु गनेछ ।  

िर ऋणको सम्बन्त्िमा साहू असामीको मिु नधमली कारवाई चधलरहेकोमा अत्तन्त्िम धनणनय 

नभएसम्म मिु नधमले जधि रकम असलु गने कारवाई गररनेछैन । 

 

४६क. त्तजन्त्सी ऋणलाई नगदीमा पररणि गने:222 दफा ४६ बमोत्तजम असलु उपर गररएको त्तजन्त्सी 
ऋणलाई सो त्तजम्मा राख् ने सधमधि, संस्था वा अधिकारीले िोवकए बमोत्तजम नगदीमा पररणि गनन 
सक्नेछ । 

 

४७.  ऋण असलु गदानको अन्त्य व्यवस्था:  

(१)  िोवकएको सधमधि, संस्था वा अधिकारीले दफा ४६ बमोत्तजम ऋणको सााँवा र ब्याज असलु 
गदान सााँवाको सयकडा १० ले ब्याज लगाई असलु गनेछ । 

                                                           
219   दोश्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप ।  
220   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
221   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
222   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 



 

82 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 
िर सो बमोत्तजम असलु गदान कुनै वकसानलाई पीर पीराउ पने देत्तिएमा सो सधमधि, 

संस्था वा अधिकारीले बढीमा ५ वषनधभत्र वकस्िावन्त्दीमा सााँवा र ब्याज बिुाउन ुपाउने गरी 
आदेि ठदन सक्नेछ । 

(२)  यो दफा र दफा ४६ बमोत्तजम ऋणको सााँवा र ब्याज असलु गनुनपने वकसानबाट सो सााँवा 
र ब्याज पूरा असलु नभएसम्म वा यो पररच्छेद प्रारम्भ भएको २ वषनधभत्र जनु अत्तघ हनु्त्छ 
सो म्यादधभत्र कुनै साहूले आफूले उठाउन पाउन ेकृवष सम्बन्त्िी बाहेक अरू ऋणको सााँवा, 
ब्याज वा भरी पाउने धबगोको कुनै अङ्क वा वकसानले िेिीमा लगाएको गोरु वा कृवषको 
अन्त्य सािन उठाउन, भराउन वा वफिान धलन पाउनेछैन । 

(३)  यो दफा बमोत्तजम कुनै साहूले ऋण उठाउन नपाई धनजको हदम्याद जाने रहेछ भने त्यसमा 
रोक्का फुकुवा भएको धमधिले ७० ठदनसम्म धनजको हदम्याद कायम रहेको माधननेछ । 

 

४८.  असलु गररएको ऋणको सम्बन्त्िमा:     

(१)  यस पररच्छेद बमोत्तजम ऋण असलु गनन सधमधि, संस्था वा अधिकारीले दफा ४४, दफा ४६ 

र दफा ४७ अन्त्िगनि वकसानहरूबाट असलु गरी धलएको ऋणको सााँवा र ब्याज र 
सााँवाको िोवकए बमोत्तजमको ब्याज समेि लगाई सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिलाई िोवकए बमोत्तजमको 
ििन र िररका अनसुार बिुाउनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्िो ऋण वा त्यसको ब्याजमा साहूले 

असामीलाई पक्रन पाउन ेछैन । 

 

४९.  िेिीमा लगाएको गोरु वा अन्त्य सािन वफिान धलन नपाउन:े जग्गावालाले िेिीको कामको धनधमि 
मोहीलाई ठदएको गोरु वा कृवषको अन्त्य सािन मोहीबाट वफिान धलन पाउनेछैन । त्यस्िो गोरु वा 
सािनको मोल गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाबाट कायम गराई सो कायम भएको मोलका 
सम्बन्त्िमा पधन कृवष सम्बन्त्िी ऋण सरह यस पररच्छेदमा लेत्तिएको कुरा लागू हनुेछ । 

 

५०.  अरू ऋणको रकम धनत्तिि गराउनेः कुनै वकसानले साहूबाट धलईरािेका कृवष सम्बन्त्िी बाहेक 
अरू कुनै ऋणको रकम धनत्तिि गरी पाउाँ भनी िोवकएको सधमधि वा अधिकारी छेउ धनवेदन ठदएमा 
िोवकएको सधमधि वा अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि साहूबाट उत्तचि म्याद ठदई फााँटवारी धलई दफा ४५ 
बमोत्तजम त्यस्िो ऋणको रकम धनत्तिि गरी आवश्यक देिेमा वकस्िावन्त्दीमा बिुाउन पाउने गरी 
आदेि ठदन सक्नेछ । 

 

५१.  दण्ड सजाय:  

(१)  दफा ४४ वा दफा ५० बमोत्तजम ऋणको फााँटवारी दात्तिल गनुनपने किनव्य भएको कुनै 
साहूले सो बमोत्तजम फााँटवारी दात्तिल नगरेमा वा िटु्ठा फााँटवारी दात्तिल गरेमा िोवकएको 
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अधिकारीको आदेिले त्यस्िो साहूको सम्बत्तन्त्िि ऋणको कानूनी मान्त्यिा लोप हनुेछ र 

त्यसपधछ त्यस्िो ऋणको सम्बन्त्िमा असामी उपर साहूको कुनै दावी लाग्नेछैन । 

(२)  यस पररच्छेद बमोत्तजम दात्तिल गनुनपने बचि दात्तिल नगने व्यत्तिलाई िोवकएको 
अधिकारीले रु. ५००।– सम्म जररवाना गरी बचि असलु उपर गनेछ र ित्काल बचि 
असलु उपर हनु नसकेमा िोवकएको अधिकारीले अको सालको बाली रोक्का गरी बचि 
असलु उपर गनेछ ।223 

(२क) यस पररच्छेद बमोत्तजम असामी वकसानबाट सोिै असलु नहनुे कृवष सम्बन्त्िी ऋणको सााँवा 
ब्याजको रकम सोिै असलु गने व्यत्तिलाई िोवकएको अधिकारीको आदेिले बढीमा रु. 
५००।– पााँच सयसम्म जररवाना हनुेछ र सम्बत्तन्त्िि धबगो समेि जफि हनुेछ ।224 

(३)  ... ... ...225 

 

५१क.  ऋण असलुी सम्बन्त्िी सवुविा पाउने:226 नेपाल कानून बमोत्तजम गठठि कुनै सहकारी संस्था, बैंक 

वा िोवकएको औद्योधगक कम्पनीले वकसानसाँग उठाउन, भराउन वा वफिान धलनपुने जनुसकैु ऋणको 
सााँवा र ब्याज सोिै उठाउन, भराउन वा वफिान धलन यस पररच्छेदका कुनै कुराले बािा  परु् याउने 
छैन र त्यस्िो सहकारी संस्था, बैंक वा िोवकएको औद्योधगक कम्पनीले दफा ४४ बमोत्तजम 
ऋणको फााँटवारी दात्तिल गनुनपने छैन । 

 

५१ि.  असामीबाट ऋणको फााँटवारी आएकोमा त्यस्िो ऋण असामीले पाउन:े 227 दफा ४४ वा ५० 

बमोत्तजम ऋणको फााँटवारी दात्तिल गनुनपने किनव्य भएको कुनै साहूले सो बमोत्तजम फााँटवारी 
दात्तिल नगरी त्यस्िो फााँटवारी सम्बत्तन्त्िि वकसानबाट दात्तिल भै दफा ४६ बमोत्तजम ऋण प्राप्त 
भएमा साहूको त्यस्िो ऋण र त्यसको वावषनक सयकडा पााँचका वहसाबले ब्याज समेि पााँच वषन 
पधछ असामीलाई एकमषु्ट वफिान ठदइनेछ । 

 

५१ग.  सािन भएको ऋण असामीले वफिान पाउने:228 कुनै असामीले दफा ४६ बमोत्तजम सधमधि वा 
संस्थामा बिुाएको ऋण रकम दफा ४५ बमोत्तजम ऋण धनत्तिि गदान सािन भएमा धनज असामीले 
िरुुन्त्ि वफिान पाउनेछ । 

                                                           
223  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
224  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
225  पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनद्वारा िारेज । पवहलो संिोिनमा, मूल ऐनको दफा ५१ को उपदफा (३) मा 

रहेको "उपदफा (१) वा (२)" भन्त् न ेिब्दहरुको सट्टा "उपदफा (१),(२) वा (२क.)"  भने्न िब्दहरु रात्तिएकोमा उि 
उपदफा (३) दोश्रो संिोिनधारा िारेज ।  

226  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
227  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
228  दोश्रो संिोिनद्वारा थप ।  
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५१घ.  बचि वा ऋण वहनाधमना गरेमा असलु गने:229 दफा ४० वा ४१ बमोत्तजम असलु भएको बचि 
दफा ४६ बमोत्तजम प्राप्त भएको ऋण कुनै व्यत्ति, अधिकारी, सधमधि वा संस्थाका सदस्यले 
वहनाधमना गरेको छ भन्त् ने लागेमा नेपाल सरकारले त्यस सम्बन्त्िमा कुनै अधिकृिद्वारा आवश्यक 
जााँचबिु गराउन सक्नेछ र सो जााँचबाट वहनाधमना भएको देत्तिएमा त्यस्िो वहनाधमना गने व्यत्ति, 

अधिकारी, सधमधि वा संस्थाका सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारले धबगो बमोत्तजम जररवाना गरी 
धनजबाट वहनाधमना भएको बचि वा ऋण समेि सरकारी बााँकी सरह असलु गनन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद–९क230 

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

                                                           
229  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
230  पााँचौँ संिोिनद्वारा थप भई भउूपयोग ऐन, २०७६ धारा िारेज । 
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पररच्छेद ९क 
भ–ूउपयोग, जग्गाको िण्डीकरण धनयन्त्त्रण िथा चक्लाबन्त्दी गने सम्बन्त्िी 

 

५१ङ. भधूमको वगीकरण िथा भ–ूउपयोग कायनक्रमको सञ्चालन:231  

(१)  नेपाल सरकारले भधूमको समतु्तचि उपयोगको लाधग भधूमलाई देहाय बमोत्तजम वगीकरण गनेछ: 

(क) कृवष िेत्र 

(ि)  आवासीय िेत्र 

(ग)  व्यावसावयक िेत्र 

(घ)  औद्योधगक िेत्र 

(ङ)  िानी िथा िधनज िेत्र 

(च)  धनमानण सामाग्री (ढंुगा, बालवुा, धगट्टी) उत्िन्त् निते्र 

(छ)  सााँस्कृधिक र परुािात्तत्वक महत्वको िेत्र 

(ज)  नदीनाला र िाल िलैंया िेत्र 

(ि)  वन िेत्र 

(ञ)  सावनजधनक उपयोग (िलुा िथा अन्त्य) िेत्र 

(ट)  जोत्तिम िेत्र 

(ठ)  िोवकए बमोत्तजम अन्त्य िेत्र । 

(२)  नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोत्तजम भधूमको वधगनकरण सावनजधनक वहि िथा भधूमको भौगधभनक 
बनोट, प्रकृधि, िमिा र मौजदुा प्रयोगको अवस्थाको आिारमा गनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम जग्गा वगीकरण गररसकेपधछ िोवकएको अधिकारीले कुन जग्गा कस्िो 
वगीकरण अन्त्िगनि परेको हो सो को सावनजधनक सूचना प्रकािन गनुन पनेछ । 

(४)  सम्बत्तन्त्िि धनकायले नेपाल सरकारबाट स्वीकृि नीधिको अधिनमा रही भ–ूउपयोग कायनक्रम सञ्चालन 
गनुन पनेछ । 

 

५१च.  भ–ूउपयोग पररषद्को गठनः232  

                                                           
231  पााँचौँ संिोिनद्वारा थप भई छैठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । पााँचौ संिोिनमा,  
  भ-ूउपयोग कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्न:े 

(१) जग्गाको प्रकृधि अनसुार उपयोगमा लगाउनको लाधग श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी 
नेपाल अधिराज्यको कुनै वा सबै िेत्रमा भ-ूउपयोग कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम भ-ूउपायेग कायनक्रम सञ्चालन गने सम्बन्त्िमा जग्गाको वधगनकरण गदान माटोको प्रकृधि, 

उवनराित्ति, देिको भौगोधलक त्तस्थधि, वािावरण िथा जलवाय ुसमेिको आिारमा गररनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम भ-ूउपायोग कायनक्रम सञ्चालन गदान दफा ५१च. बमोत्तजम गठठि भ-ूउपयोग पररषदबाट 
धनिानररि नीधिको अिीनमा रही िोवकए बमोत्तजम सञ्चालन गनुन पनेछ ।  

232   पााँचौँ संिोिनधारा संिोिन भई छैठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । पााँचौँ संिोिनमा, "दफा ५१च: भ ूउपयोग पररषद्को गठन: 
(१) दफा ५१ङ. को प्रयोजनको लाधग भ-ूउपयोग सम्बन्त्िी नीधि धनिानरण गनन देहाय बमोत्तजमका अध्यि िथा सदस्यहरु 
रहेको भ-ूउपयोग पररषद् गठन हनुेछ :- 
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(१)  भ–ूउपयोग सम्बन्त्िी नीधिलाई कायानन्त्वयन गने सम्बन्त्िी काममा समन्त्वय गननका लाधग देहाय 

बमोत्तजमका अध्यि िथा सदस्यहरु रहेको भ–ूउपयोग पररषद् गठन हनुेछ: 

(क)  नेपाल सरकारले िोकेको व्यत्ति     – अध्यि 

(ि)  सदस्य, राविय योजना आयोग  

 (भधूमसिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय हेने)    – सदस्य 

(ग)  सत्तचव, अथन मन्त्त्रालय      – सदस्य 

(घ)  सत्तचव, उद्योग मन्त्त्रालय      – सदस्य 

(ङ)  सत्तचव, उजान मन्त्त्रालय      – सदस्य 

(च)  सत्तचव, कानून, न्त्याय, संवविानसभा िथा संसदीय 

  माधमला मन्त्त्रालय      – सदस्य 

(छ)  सत्तचव, कृवष ववकास मन्त्त्रालय     – सदस्य 

(ज)  सत्तचव, गहृ मन्त्त्रालय      – सदस्य 

(ि)  सत्तचव, भौधिक पूवानिार िथा यािायाि मन्त्त्रालय   – सदस्य 

(ञ)  सत्तचव, रिा मन्त्त्रालय      – सदस्य 

(ट)  सत्तचव, वन िथा भ–ूसंरिण मन्त्त्रालय     – सदस्य 

(ठ)  सत्तचव, ववज्ञान प्रववधि िथा वािावरण मन्त्त्रालय    – सदस्य 

(ड)  सत्तचव, सहकारी िथा गररवी धनवारण मन्त्त्रालय    – सदस्य 

(ढ)  सत्तचव, िहरी ववकास मन्त्त्रालय     – सदस्य 

(ण)  सत्तचव, धसंचाई मन्त्त्रालय      – सदस्य 

(ि)  सत्तचव, संघीय माधमला िथा स्थानीय ववकास मन्त्त्रालय   – सदस्य 

(थ)  सत्तचव, साँस्कृधि, पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्त्रालय   – सदस्य 

(द)  भ–ूउपयोग सम्बन्त्िी वविेषज्ञहरुमध्ये नेपाल  

 सरकारबाट मनोधनि कम्िीमा एकजना मवहला  

 सवहि िीन जना      – सदस्य 

(ि)  सत्तचव, भधूम सिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय    – सदस्य 

                                                                                                                                                                   
  (क) उपाध्यि, राविय योजना आयोग    - अध्यि 

  (ि)  सत्तचव, रिा मन्त्त्रालय    - सदस्य 

  (ग) सत्तचव, वन िथा भ ूसंरिण मन्त्त्रालय   - सदस्य 

  (घ) सत्तचव, कृवष िथा सहरकारी मन्त्त्रालय   - सदस्य 

  (ङ)  सत्तचव, भौधिक योजना िथा धनमानण मन्त्त्रालय  - सदस्य 

  (च)  भ ूउपयोग सम्बन्त्िी वविेषज्ञहरुमध्ये श्री ५ को  
   सरकारबाट मनोधनि िीनजना   - सदस्य 

  (छ)  सत्तचव, भधूम सिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय  - सदस्य सत्तचव" 
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(२)  उपदफा (१) को िण्ड (क) र (द) बमोत्तजम िोवकएको अध्यि र सदस्यको पदावधि चार वषनको 
हनुेछ।233 

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजमको पररषद्ले आवश्यक देिेमा कुनै वविेषज्ञलाई पररषद्को बैठकमा आमन्त्त्रण 
गनन सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोत्तजमको पररषद्को बैठक सम्बन्त्िी कायनववधि पररषद्  आफैले धनणनय गरे बमोत्तजम 
हनुेछ । 

(५)  उपदफा (१) बमोत्तजमको पररषद्को अन्त्य काम, किनव्य िथा अधिकार िोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

(६)  पररषद्का अध्यि र सदस्यहरुको सेवा र ििन सम्बन्त्िी व्यवस्था िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।234 

५१छ.  अन्त्य उपयोगमा लगाउन नहनु:े235  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम एउटा प्रयोजनको लाधग वगीकरण गररएको जग्गा िोवकएको सधमधिले ठदएको 
प्राववधिक प्रधिवेदन र भ–ूउपयोग पररषद्को धसफाररस समेिको आिारमा नेपाल सरकारको स्वीकृधि 
धबना अको प्रयोजनको लाधग उपयोगमा लगाउन पाइने छैन । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम प्राववधिक प्रधिवेदन ठदन े प्रयोजनका लाधग माटोववद्, कानूनववद्, भ–ूगभनववद्, 

कृवषववद्, भ–ूउपयोग योजनाववद्, वािावरणववद्, िहरी योजनाववद्, वन वविेषज्ञ, समाजिास्त्री, 
नापीववद्समेि भएको सधमधि गठन गररनेछ । 

५१ज.  जग्गाको िण्डीकरण धनयन्त्त्रण िथा चक्लाबन्त्दी गने:  जग्गाको उत्पादकत्व बवृध गननको लाधग नपेाल 
सरकारले िोवकए बमोत्तजम जग्गाको िण्डीकरण धनयन्त्त्रण िथा चक्लाबन्त्दी गने सम्बन्त्िी कायनक्रम सञ्चालन 
गनन सक्नेछ। 

५१ि.  सहकारी िेिी गनेलाई सवुविा ठदइनेः जग्गाको चक्लाबन्त्िी गरी िोवकए बमोत्तजमको कृवष उत्पादन गननको 
लाधग सहकारी िेिी गनन चाहने दि वा सोभन्त्दा बढी जग्गावालाहरूको समूहलाई त्यस्िो िेिी गननको लाधग 
चावहने कृवष औजार, कृवष प्रववधि, मल, बीउ, धसाँचाई, ववद्यिु आठदको लाधग नेपाल सरकारले उपयिु सवुविा र 
सहधुलयि उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

५१ञ.  सरुत्तिि वा व्यवत्तस्थि िेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गराउन सक्न:े नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकािन गरी नेपाल........... धभत्रको कुनै िेत्र वा घरवस्िी रहेको िेत्रलाई असरुत्तिि वा अव्यवत्तस्थि िेत्र 
घोषणा गरी सो िेत्रमा बसोबास गनन वा सोही सूचनामा िोवकएको कुनै कायन गनन रोक लगाई त्यस्िो िेत्रमा 
बसोबास गरेको व्यत्तिलाई सरुत्तिि िथा व्यवत्तस्थि िेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गराउन सक्नेछ।  

५१ट.  दण्ड सजायः कसैले दफा ५१छ. ववपरीि कुनै कायन गरेमा िोवकएको अधिकारीले त्यस्िो व्यत्तिलाई एक 
लाि रुपैयााँसम्म जररवाना236 गरी त्यस्िो जग्गा साधबक कै उपयोगमा लगाउन आदेि ठदनेछ । 

                                                           
233  पााँचौं संिोिनधारा संिोिन भई छैठौँ संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि । पााँचौं संिोिनमा, "उपदफा (१) को िण्ड (च) बमोत्तजम 

मनोनीि सदस्यको पदावधि २ वषनको हनुेछ" उल्लेि भएको । 
234  छैठौँ संिोिनद्वारा थप । 
235  पााँचौं संिोिनधारा थप भई छैठौँ संिोिनद्वारा संिोधिि । पााँचौँ संिोिनमा, "दफा ५१छ.  कुनै एक उपयोगको लाधग 

धनिानररि जग्गा अको उपयोगमा लगाउन नहनु:े (१) "यस ऐन बमोत्तजम भ-ूउपयोग कायनक्रम सञ्चालन भएको िेत्रमा कसैले 
कुनै एक उपयोगको लाधग धनिानररि जग्गालाई िोवकएको सधमधिको स्वीकृधि नधलई अको उपयोगमा लगाउन हुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोत्तजम स्वीकृधि ठदने सम्बन्त्िी व्यवस्था िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।" थप भएको । 
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पररच्छेद–१० 

अधिकारी र कायनववधि 

५२.  सधमधिको गठन र अधिकारीहरूको धनयतु्तिः यो ऐनको उद्देश्य पूधिन गननको लाधग नेपाल सरकारले 
आवश्यक अधिकारीहरूको धनयतु्ति र सधमधिहरूको गठन गनन सक्नेछ । 

 

५२क.  जधमन उपलब्ि गराउनेः237  

(१)  नेपाल सरकारले भधूमहीन दधलिलाई एक पटकका लाधग िोवकए बमोत्तजम िीन वषनधभत्र 
जधमन उपलब्ि गराउनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम उपलब्ि गराइएको जधमन नामसारी र अंिवण्डा बाहेक अन्त्य 
प्रवक्रयाबाट कसैलाई पधन दि वषनसम्म हक हस्िान्त्िरण गनन पाइने छैन । 

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम जग्गा उपलब्ि गराउने प्रयोजनको लाधग नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी आयोग, सधमधि वा कायनदल गठन गनेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोत्तजमको आयोग, सधमधि वा कायनदल गठन सम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्था 
िोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

 

५३.  अधिकार र कायन प्रणालीः  

(१)  यो ऐन अन्त्िगनि कुनै मदु्दा माधमलाको कायनवाही िथा वकनारा गदान यो ऐन अन्त्िगनि 
अधिकार प्राप्त गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका, सधमधि, अदालि वा अधिकारीले वविेष अदालि 
ऐन, २०५९ बमोत्तजमको अत्तख्ियारी र कायन प्रणाली अपनाउनेछ ।238 

(२)  यस ऐनको दफा ६, दफा ९, दफा ११, दफा १८, दफा २४, दफा ५१ र दफा ५९ 
बमोत्तजम सजाय हनुे कसूर सम्बन्त्िी मदु्दा नेपाल सरकार वादी भै हेररनेछ ।239 

(३)  यो ऐन अन्त्िगनि िोवकन ुपने कुनै गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका, अड्डा, अदालि, सधमधि वा 
अधिकारी निोवकएको कारणले कसैको नाधलस, उजूर वा पनुरावेदन गने हदम्याद गजु्रमेा 
त्यस्िो गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका, अड्डा, अदालि, सधमधि वा अधिकारी िोवकए पधछ सो 
धमधिले ३५ ठदनसम्म धनजको हदम्याद कायम रहेको माधननेछ। 

 

                                                                                                                                                                   
236   पााँचौ संिोिनधारा संिोिन भई छैठौँ संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि । पााँचौँ संिोिनमा, "दि हजार रुपैँयासम्म जररवाना" 

उल्लेि भएको । 
237  सािौ संिोिनद्वारा थप । 
238  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
239  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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५४. दायरी मदु्दा माधमला साने र दोहोर् याई हेनेः यो दफा प्रारम्भ हुाँदाको धमधिसम्म देहायको ववषयमा 
सवोच्च अदालि बाहेक अरू कुनै अड्डा वा अदालिमा दायर भै धछन्त् न बााँकी रहेको जधि मदु्दा यो 
दफा प्रारम्भ भएपधछ िोवकएको अदालिमा सनेछ र सो अदालिबाट कारवाई र वकनारा हनुेछः– 

(क)  मोहीयानी हकको िेरो मेरो, 
(ि)  मोहीयानी हकको प्राधप्त वा धनष्कािन, 

(ग)  कूि सम्बन्त्िी, 
(घ)  अरूको नाउाँबाट भोगेको जग्गा सम्बन्त्िी, 
(ङ)  वकसान र िेिीहर मजदूर ऋणी भएको लेनदेन, र 

(च)  माधथ लेत्तिएको मदु्दाबाट उठेको अरू मदु्दा । 

 

५५.  पनुरावेदनः240  

(१)  यो दफा प्रारम्भ भएपधछ यो ऐनमा अन्त्यथा लेत्तिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्त्िगनि त्तजल्ला 
अदालि वा िोवकएको अधिकारी, सधमधि वा संस्थाले गरेको धनणनय उपर पैंिीस ठदनधभत्र 
उच्च अदालिमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम पनुरावेदन लाग्ने व्यवस्था हनु ुभन्त्दा पवहले ित्काल प्रचधलि कानून 
बमोत्तजम कुनै अदालि वा अधिकारी समि पनुरावेदन परी कारवाई चधलरहेको भए त्यसमा 
सो उपदफामा लेत्तिएको कुनै कुराले असर पाने छैन । 

 

५६.  घर जग्गाधभत्र प्रवेि गने अधिकारः यो ऐन बमोत्तजम कुनै कुराको जााँचबिु गने प्रयोजनको धनधमि 
सम्बत्तन्त्िि गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका, अड्डा, सधमधि वा अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि जनुसकैु व्यत्तिको 
घर जग्गामा पूवन सूचना ठदई प्रवेि गनन पाउनेछ । 

  िर, त्यस्िो अधिकारीले कसैको घर जग्गामा प्रवेि गदान गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको १ 
जना सदस्यलाई सािी राख् नपुछन । 

 

५७.  अधिकार प्रत्यायोजन गनेः नपेाल सरकारले यो ऐन बमोत्तजम पाएको कुनै अधिकार सूत्तचि 
आदेिद्वारा कुनै अधिकारी वा सधमधिलाई समु्पन सक्नेछ । 

 

५७क. अदालिी िलु्क र बक्सौनी नलाग्नेः241 प्रचधलि नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए 
िापधन यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेका धनयमहरू अन्त्िगनि कुनै अदालि वा अधिकारी छेउ पनन 

                                                           
240  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोिन भई न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा संिोधिि । दोश्रो संिोिनमा, 

"िोवकएको अधिकारी र अदालिको धनणनय अत्तन्त्िम हनु:े यो ऐनमा अन्त्यथा लेत्तिएमा बाहेक यो ऐन अन्त्िगनि िोवकएको 
अदालि वा अधिकारीले गरेको धनणनय अत्तन्त्िम हनुेछ र त्यस उपर कुनै अदालि पनुरावदेन वा उजरु लाग्ने छैन ।" उल्लेि 
भएको ।  
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आउन ेमोहीयानी हक र ऋण धनत्तिि गने सम्बत्तन्त्िि मदु्दा वा उजूरीमा अदालिी िलु्क नधलई 
कारवाही वकनारा गररनेछ र यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेका धनयमहरू अन्त्िगनि पने मदु्दामा 
धमलापत्र गदान गराउाँदा बक्सौनी लाग्ने छैन । 

 

पररच्छेद–११ 

ववववि 

५८.  अरू दण्ड सजाय:   

(१)  यो ऐनको अन्त्य दफामा अन्त्यथा लेत्तिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनिको धनयम 
वा आदेिको कुनै कुरा उल्लङ्घन गने वा यस ऐन अन्त्िगनि अधिकार प्राप्त कुनै व्यत्ति, 

गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका वा अधिकारीलाई कुनै िटु्ठा वववरण, सूचना वा उजूरी ठदने 
व्यत्तिलाई िोवकएको अधिकारीको आदेिले बढीमा रु. ५००।– पााँच सयसम्म जररवाना 
हनुेछ । 

(२)  ... ... ...242 

 

५८क. िटु्ठा उजूरी गरेमा अदालिी िलु्क सरह जररवाना हनुे:243 कुनै व्यत्तिले िोवकएको अदालि वा 
िोवकएको अधिकारी समि ठदएको244 उजूरी िटु्ठा ठहरेमा त्यस्िो िटु्ठा उजूरी ठदए बापि त्यस्िो 
उजूरी ठदाँदा धनजले ठदनपुने अदालिी िलु्क सरहको अङ्क धनजलाई जररवाना हनुेछ ।  

 

५८ि. फैसलाको कायानन्त्वयनः245 यस ऐन बमोत्तजम कुनै अदालि वा िोवकएको अधिकारीले गरेको धनणनय 
अदालिबाट कायानन्त्वयन नहनुे अवस्थामा िोवकएको अधिकारीले कायानत्तन्त्वि गनेछ । 

५९.  िेिी गने सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारले धनदेिन ठदन सक्ने:246 

(१)  नेपाल सरकारले आवश्यक सवुविा ठदई सतु्तचि आदेिद्वारा कुनै िेत्रको जग्गामा कुनै िास 
वा िास जािका एक वा बढी बाली लगाई सोही सूचनामा धनिानरण गररएको िाररका र 
व्यवस्था समेि अपनाई िेिी गने धनदेिन ठदन सक्नेछ र सो धनदेिन बमोत्तजम िेिी गनुन 
सम्बत्तन्त्िि जग्गावाला र मोहीको किनव्य हनुेछ । 

                                                                                                                                                                   
241   पवहलो संिोिनद्वारा थप भई दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । पवहलो संिोिनमा, ५७क. कोटन फी नलाग्न:े "प्रचधलि नेपाल 

कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेका धनयमहरू अन्त्िगनि कुनै अदालि वा 
अधिकारी छेउ पनन आएका मदु्दा वा उजरुीमा कोटन फी नधलई कारवाही वकनारा गररनेछ ।" भन्त् ने उल्लेि भएको ।  

242   न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा िारेज । 
243   पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
244  दोश्रो संिोिनधारा संिोधिि । पवहलो संिोिनमा "िोवकएको अदालिमा" उल्लेि भएको । 
245   न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । 
246   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम ठदइएको धनदेिन बमोत्तजम कसैले िेिी नगरेमा िोवकएको 
अधिकारीको आदेिले धनज जग्गावाला भए धनजको सम्बत्तन्त्िि बाली जफि गनन सवकनेछ र 
मोही भए धनजलाई सम्बत्तन्त्िि जग्गाबाट धनष्कात्तिि गररनेछ । 

 

६०. गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकालाई सूचना ठदनपुनेः  कृवष सम्बन्त्िी कामको लाधग वकसानलाई ठदइने 
रु.५०।– पचासभन्त्दा माधथको नगदी वा रु.५०।– पचासभन्त्दा बढी मोल पने त्तजन्त्सी ऋण ठदंदा 
धलंदा सो कुराको सूचना गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकालाई ठदनपुछन । 

 िर यस ऐन बमोत्तजम िोवकएको सधमधि वा अधिकारी वा सहकारी बैंक वा सहकारी  संस्थाले 
ऋण ठदंदा सो बमोत्तजम सूचना नठदएपधन हनु्त्छ । 

 

६१.  धनयम बनाउने अधिकारः    यो ऐनको उद्देश्य पूधिन गननको लाधग नेपाल सरकारले धनयम बनाउन 
सक्नेछ । 

 

६२.  बािा अड्काउ फुकाउने अधिकार:     

(१)  यो ऐन कायानत्तन्त्वि गनन कुनै बािा अड्काउ परेमा सो फुकाउन यस ऐनको पररधिधभत्र रही 
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी चावहंदो आदेि धनकाल्न सक्नेछ र 
त्यस्िो आदेि यसै ऐनमा परेको सरह माधननेछ । 

(२) उपदफा (१) अन्त्िगनि धनकाधलएको प्रत्येक आदेिको प्रधिधलवपलाई व्यवस्थावपका–संसदको247 
अधिवेिन ित्काल चालू रहेको भए सोही अधिवेिनमा एक हप्ताधभत्र र चालू नरहेको भए 
त्यसपधछ आउने  अधिवेिनमा एक हप्ताधभत्र टेवलु गररनेछ । 

                                                           
247   चौथो संिोिनद्वारा संिोधिि भई गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा संिोधिि । 

चौथो संिोिनमा, "राविय पञ्चायि"को सट्टा "प्रधिधनधिसभा" उल्लेि भएको ।  
  द्रष्टव्य : (क) ऐन लागू भएको धमधि र स्थान: 

१. भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पररच्छेद ३, ४, ५, ६ र ९ धमधि २०२१।८।५, धमधि २०२२।८।१ र धमधि 
२०२३।८।२९ को सूचनाद्वारा प्रारम्भ िथा सोही ऐनको पररच्छेद - २ धमधि २०२४।१२।१९ को सूचनाद्वारा (१) 
काठमाडौं (२) लधलिपरु (३) भिपरु (४) बारा (५) पसान (६) रौिहट (७) बठदनया (८) कैलाली र (९) िापा 
त्तजल्लाहरूमा प्रारम्भ । 

२.   धमधि २०२६।८।३० को सूचनाद्वारा (१) कञ्चनपरु (२) बााँके (३) नवलपरासी र (४) सलानही त्तजल्लाहरूमा प्रारम्भ 
। 

३.   धमधि २०२७।५।२९ को सूचनाद्वारा (१) मोर· (२) सनुसरी (३) धसराहा (४) िनषुा र (५) महोिरी त्तजल्लाहरूमा 
प्रारम्भ । 

४.   धमधि २०२९।५।२० को सूचनाद्वारा (१) त्तचिौन (२) रुपन्त्देही (३) कवपलवस्ि ु (४) सप्तरी र (५) दाङ 
त्तजल्लाहरूमा प्रारम्भ। 

५.  धमधि २०३१।४।२५ को सूचनाद्वारा (१) इलाम (२) उदयपरु (३) धसन्त्िलुी र (४) सिेुि त्तजल्लाहरूमा प्रारम्भ । 

६.  धमधि २०३०।६।२९ को सूचनाद्वारा आधथनक वषन २०३१।०३२ को बालीदेत्ति ८ त्तजल्लाहरूमा कूि दर कायम 
भएको सूचना 
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६३.  बात्तिएमा गने: यो ऐनमा र यस अन्त्िगनि बनेका धनयमहरूमा लेत्तिएकोमा सोही बमोत्तजम र अरूमा 

प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम हनुेछ । 

 

६४.  िारेजी : देहायको नेपाल कानून िारेज गररएको छः– 

(१)  जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगि िडा गने ऐन, २०१३ 

(२)  भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०१४ समय समयमा त्यसमा भएको संिोिन र भधूम सम्बन्त्िी 
धनयमहरु २०१७, र 

(३)  कृवष सम्बन्त्िी (नयााँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ । 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
७.  धमधि २०३५।४।२ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पररच्छेद - २ पााँचथर, िनकुटा, रामेछाप, िनहुाँ र 

मसु्िाङ त्तजल्लाहरूमा धमधि २०३५।४।१ देत्ति प्रारम्भ । 

८.   धमधि २०३५।११।२८ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बत्तन्त्ि ऐन, २०२१ को पररच्छेद - २ डडेलिरुा, िेह्रथमु, 

काभ्रपेलाञ्चोक, िाठदङ र म्याग्दी त्तजल्लाहरूमा धमधि २०३६।१।१ देत्ति प्रारम्भ । 

९.  धमधि २०३६।८।१५ को सूचनाद्वारा मकवानपरु, नवुाकोट र कास्की त्तजल्लाहरूमा भधूम सम्बन्त्िी ऐनको पररच्छेद - २ 
प्रारम्भ । 

१०.  धमधि २०३८।५।१ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बन्त्िी ऐनको पररच्छेद - २ रसवुा त्तजल्लामा प्रारम्भ । 

११.  धमधि २०४०।४।१ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पररच्छेद - २ सल्यान, वाग्लङु्ग र भोजपरु 
त्तजल्लाहरूमा िरुुन्त्ि प्रारम्भ। 

१२.  धमधि २०४१।४।१ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पररच्छेद - २ गोरिा, गलु्मी र स्याङ्जा 
त्तजल्लाहरूमा िरुुन्त्ि प्रारम्भ। 

१३.  धमधि २०४३।४।६ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पररच्छेद - २ को दफा ३ पवनि, अघानिााँची र 
दाच ुनला त्तजल्लाहरूमा धमधि २०४३।४।१ देत्ति प्रारम्भ । 

१४.  धमधि २०४५।२।३ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पररच्छेद - २ को दफा ३ लमजङु्ग र िोटाङ्ग 
त्तजल्लाहरूमा २०४५ साल श्रावण १ गिेदेत्ति प्रारम्भ । 

१५.  धमधि २०५१।४।१ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पररच्छेद - २ वाजरुा र दैलेि त्तजल्लामा सोही 
धमधिदेत्ति प्रारम्भ हनुे गरी िोवकएको । 

१६.  धमधि २०५२।५।१ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पररच्छेद - २ संिवुासभा त्तजल्लामा सोही धमधिदेत्ति 
प्रारम्भ हनुे गरी िोवकएको । 

१७.  धमधि २०५३।७।१ को सूचनाद्वारा भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पररच्छेद - २ सोलिुमु्ब ुत्तजल्लामा सोही धमधिदेत्ति 
प्रारम्भ हनुे गरी िोवकएको । 

   (ि) रूपान्त्िरण : (१) भधूम सम्बन्त्िी (चौंथो संिोिन) ऐन, २०५३ द्वारा रूपान्त्िर भएका िब्दहरूः- 
     (क) "पञ्चायि" वा "स्थानीय पञ्चायि" को सट्टा "गाउाँ ववकास सधमधि" वा "नगरपाधलका" । 

     (ि) "नगर पञ्चायि" को सट्टा "नगरपाधलका" । 

   (२) केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका िब्दहरूः- "श्री ५ को सरकार" को सट्टा 
"नेपाल सरकार" । 
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भधूम सम्बन्त्िी (िेस्रो संिोिन) ऐन, २०३८ 

 

भधूम सम्बन्त्िी (िेश्रो संिोिन) अध्यादेि, २०३७ धनत्तष्क्रय भएपधछ त्यसको पररणाम: भधूम सम्बन्त्िी (िेश्रो 
संिोिन) अध्यादेि, २०३७ धनत्तष्क्रय भएपधछ अको अधभप्राय नदेत्तिएमा सो धनत्तष्क्रयिाले- 

क) सो अध्यादेि धनत्तष्क्रय हुाँदाका बिि चल्िी नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पधन 
जगाउने छैन  

ि) सो अध्यादेि बमोत्तजम चाल ुभएको कुरा वा सो बमोत्तजम ररि परु् याई अत्तघ नै गररएको 
कुनै काम वा भोधगसकेको कुनै कुरालाई असर पाने छैन  

ग) सो अध्यादेि बमोत्तजम पाएको, हाधसल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सवुविा, किनव्य वा 
दावयत्वमा असर पाने छैन । 

घ) सो अध्यादेि बमोत्तजम गररएको कुनै दण्ड, सजाय वा जफिलाई असर पाने छैन । 

ङ) माधथ लेत्तिएको कुनै त्यस्िो हक, सवुविा, किनव्य, दावयत्व वा दण्ड सजायका सम्बन्त्िमा 
गररएका कुनै काम कारवाही वा उपायलाई असर पाने छैन र उि अध्यादेि कायम 
रहेसरह त्यस्िो कुनै कानूनी कारवाही वा उपायलाई पधन िरुु गनन, चाल ुराख् न वा लागू 
गनन सवकनेछ । 
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सावनजधनक सडक ऐन, २०३१ 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

२०३१।६।२० 
संिोिन गने ऐन 

१.  सावनजधनक सडक (पवहलो संिोिन) ऐन, २०३५    २०३५।५।२१ 

२.  सावनजधनक सडक (दोस्रो संिोिन) ऐन, २०४६    २०४६।७।११ 

३.  न्त्याय प्रिासन ऐन, २०४८       २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

४.  गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६  २०६६।१०।०७ 

५.  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

६.  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल 

  ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५                          २०७५।११।१९ 

 
 

सावनजधनक सडक धनमानण, संभार िथा ववस्िार गने सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

 

प्रस्िावनाः सवनसािारण जनिाको सवुविा िथा आधथनक वहि कायम राख्नको लाधग सबै वकधसमको 
सावनजधनक सडकहरूको वगीकरण गरी धिनीहरूको धनमानण, संभार, ववस्िार वा सिुार गनन आवश्यक पने 
जग्गा प्राप्त गनन र त्यसको लाधग मनुाधसब मावफकको मआुब्जा वविरण गनन सावनजधनक सडकबाट 
लाभात्तन्त्वि हनुे सडक छेउका जग्गावालाहरूबाट ववकास कर असलु गने व्यवस्था समेि गनन वाञ्छनीय 
भएकोले,  

 श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहेदवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्मधिले यो 
ऐन बनाईबक्सेको छ ।  

 

पररच्छेद–१  

प्रारत्तम्भक 

१. संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भः  

(१)  यस ऐनको नाम “सावनजधनक सडक ऐन, २०३१” रहेको छ।  

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

(३)  यस ऐनको पररच्छेद – ४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोकेको 
धमधिदेत्ति िोकेको ईलाका वा िेत्रमा प्रारम्भ हनुेछ र अरू दफाहरू िरुुन्त्ि प्रारम्भ     

हनुेछन ्।  
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२.  पररभाषा:  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–  

(क)  “सावनजधनक सडक” भन्त् नाले कसैको धनजी भोगचलनमा नरहेको सडक सम्िन ुपछन र सो 
िब्दले त्यस्िो सडकमा पने सबै वकधसमका पलु, कज्वे, कलभटन, साईकल मागन र248 
फूटपाथलाई समेि जनाउाँछ ।  

(ि)  “सडक सीमा” भन्त् नाले सावनजधनक सडक र त्यस्िो सडकको केन्त्द्र रेिाको दायााँ बायााँ 
दफा ३ बमोत्तजम िोवकएको जग्गाको िेत्र सम्िन ुपछन ।  

(ग)  “जग्गा” भन्त् नाले जनुसकैु जग्गा सम्िन ुपछन र सो िब्दले त्यस्िो जग्गामा रहेको टहरा, 
घर, ईमारि, रुि, इत्याठद र सोसंग स्थायी रूपले जोधडएको त्तचज वस्िलुाई समेि जनाउाँछ 
।  

(घ)249“स्थानीय अधिकारी” भन्त् नाले नेपाल सरकारले िोकेको अधिकारी सम्िनपुछन र त्यसरी कुनै 
अधिकारी निोकेकोमा प्रमिु त्तजल्ला अधिकारीलाई जनाउाँछ ।  

(ङ)  “सडक ववभाग”  भन्त् नाले नेपाल सरकारको सडक ववभाग सम्िनपुछन ।  

(च)  “िोवकएको” वा “िोवकए बमोत्तजम” भन्त् नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयममा िोवकएको वा 
िोवकए बमोत्तजम सम्िनपुछन ।  

 
 

पररच्छेद–२  

सावनजधनक सडकको वगीकरण, सडक सीमा र जग्गा प्राधप्त 

 

३.  सावनजधनक सडकहरूको वगीकरण िथा धिनको सडक सीमा: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकात्तिि गरी सावनजधनक सडकलाई देहाय बमोत्तजम वगीकरण गरी त्यस्िो सडकको केन्त्द्र 
रेिादेत्ति दायााँ बायााँ दवैुधिर एकिीस मीटरमा नबढाई सडक सीमा िोक्नेछ । िर एकै 
वकधसमको सडकको सम्पूणन लम्बाईमा पधन भौगोधलक त्तस्थधि (टोपोग्राफी) र बस्िीको कारण 
त्यस्िो सडक सीमा कम वेग गनन वा पलु िथा पलुको वरपर नदीको िटवन्त्ि सरुिाको लाधग 
चार वकल्लासमेि िोली आवश्यक सीमा िोक्न सक्नेछ । 250 

(क)  राजमागन,  
(ि)  सहायक मागन,  
(ग)  त्तजल्ला मागन, र  

(घ)  िहरी मागन ।  
 

                                                           
248  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
249  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
250   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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३क.251 िोवकएको फासलाधभत्र भवन आठद बनाउन धनषिे गनन सवकन:े  

(१)  दफा ३ बमोत्तजम सडक सीमा िोवकएकोमा सडकसीमाको र सडक सीमा निोवकएकोमा 
सावनजधनक सडकको वकनाराबाट ६/६ धमटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोकेको फासला धभत्र पिानल बाहेक अन्त्य कुनै वकधसमको 
स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले धनमानण गनन नपाउने गरी धनषिे गनन सक्नेछ ।  

िर नगर ववकास सम्बन्त्िी योजना लागू भएको िेत्रमा ित्सम्बन्त्िी प्रचधलि नेपाल 
कानूनमा व्यवस्था भए बमोत्तजम हनुेछ ।252  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम धनषिे गररएको फासलाधभत्र कसैले कुनै वकधसमको स्थायी बनौट वा 
भवन धनमानण गरेमा त्यस्िो बनौट वा भवन सडक ववभागको आदेिले भत्काउन        

सवकनेछ । सडक ववभागले त्यस्िो बनौट वा भवन भत्काउाँदा लागेको िचनसमेि 
सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिबाट भराउन सक्नेछ ।  

 

३ि.253 सडकको वगीकरण: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी सडकलाई देहाय 
बमोत्तजम वगीकरण गनन सक्नेछ :   

(क) राविय लोक मागन, 
(ि)  प्रदेि लोक मागन,  
(ग) स्थानीय सडक,  

(घ)  ग्रामीण सडक,  

(ङ)  िहरी सडक,  

(च)  कृवष सडक, र  

(छ)  िोवकए बमोत्तजमका अन्त्य सडक ।  

 

४. सावनजधनक सडक र सडक सीमाको धनधमि जग्गा प्राप्त गनन सवकन:े254 सावनजधनक सडकको 
धनमानण, ववस्िार वा सिुार गनन वा सडक सीमाको धनधमि कुनै जग्गा प्राप्त गनुन परेमा नेपाल 
सरकारले जग्गा प्राधप्त सम्बन्त्िी प्रचधलि कानून बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गनन सक्नेछ ।  

 

५.255  ................  

६.  ...............  

                                                           
251   पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
252   दोश्रो संिोिनद्वारा उपदफा (१) मा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप । 
253   नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
254   पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
255  पवहलो संिोिनद्वारा दफा ५ देत्ति १३ सम्म िारेज । 
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७.  ...............  

८.  ................  

९.  ................  

१०.  ................  

११.  ................  

१२.  ................  

१३.  ................  

 

पररच्छेद–३  

सावनजधनक सडकको रेिदेि, संभार र अन्त्य व्यवस्था 
 

१४.  सडक धनमानण, ववस्िार वा सिुार गदान अरू जग्गा अधिग्रहण गनन सवकने:  

(१)  कुनै सावनजधनक सडकको धनमानण, ववस्िार वा सिुार गने काम पूरा नभएसम्म देहायको 
कामको लाधग सडक ववभागले कुनै जग्गा अस्थायी रूपले अधिग्रहण गनन सक्नेछ:  

(क)  त्यस्िो सडकको धनमानण, ववस्िार वा सिुार गनन आवश्यक धनमानणका सर–सामान 
उपकरण राख्न वा त्यस्िो धनमानण ववस्िार वा सिुार सम्बन्त्िी कायनको रेिदेि वा 
धनयन्त्त्रण गने व्यत्तिहरू बस्ने घर, कटेरो बनाउन,  

(ि)  त्यस्िो सडकको धनमानण, ववस्िार वा सिुार गने कायन सम्पन नभएसम्म त्यस्िो 
सडकबाट हनुे आवागमन चालू राख्न वा धनमानण पूरा नभएसम्म सो सम्बन्त्िी 
सरसामान वा उपकरण ओसार पसार गनन आवश्यक पने अस्थायी वकधसमको छुटै्ट 
सडक बनाउन ।  

(२)  उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तिि कामको लाधग वविेष त्तस्थधि परेमा बाहेक देहायको घर जग्गा 
अधिग्रहण गनन हुाँदैन:  

(क)  कुनै व्यत्तिले आफनो वासस्थानको धनधमि प्रयोग गरी रािेको घर, टहरा वा 
इमारि,  

(ि)  देवस्थल, स्कूल, अस्पिाल, िमनिाला वा अनाथालयको धनधमि प्रयोग भई रहेको 
जग्गा ।  

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम अधिग्रहण गरेको जग्गा जनु कायनको धनधमि अधिग्रहण गररएको हो, 
सो कायन सम्पन्न भएपधछ त्यस्िो जग्गा सम्बत्तन्त्िि जग्गावाला वा धनजको हकवालालाई 
भरसक अधिग्रहण गदान कै अवस्थामा वफिान गरर ठदन ुपनेछ ।  
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१५.  अधिग्रहण गररने जग्गाको िधिपूधिन र त्यसको धनिानरण:  

(१)  देहायको अवस्थामा बाहेक दफा १४ बमोत्तजम कुनै जग्गा अधिग्रहण गदान कुनै िधिपूधिन 
ठदइने छैन:  

(क)  कुनै घर, टहरा वा इमारि सवहि कुनै जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्िो घर, टहरा 
वा इमारिको िनीले सो घर, टहरा वा इमारि उपभोग गनन नपाए बापिको िधि,  

(ि)  बालीनाली लगाउने समय नाघ्ने गरी कुनै जग्गा अधिग्रहण गररएमा त्यस्िो 
बालीनाली लगाउन नपाए बापि सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाले व्यहोनन परेको नोक्सानी,  

(ग)  अधिग्रहण गररएको जग्गामा कुनै अस्थायी सडक बनाएको वा धनमानणका सरसामान 
रािेको फलस्वरूप सो जग्गालाई अधिग्रहण गदानको त्तस्थधिमा ल्याउन त्यस्िो जग्गा 
वफिान पाउने व्यत्तिले व्यहोनन पने जधि रकम।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको िधिपूधिनको रकमको धनिानरण देहाय बमोत्तजम गररनेछ : 

(क)  सडक ववभाग र सम्बत्तन्त्िि जग्गािनीको बीच सम्िौिा भएमा सोही बमोत्तजम,  

(ि)  िण्ड (क) बमोत्तजम सम्िौिा हनु नसकेमा मध्यस्थिाद्वारा धनिानरण गररनेछ र 
त्यसको प्रयोजनको लाधग धनम्नधलत्तिि मध्यस्थहरू रहनेछन ्: 

(१)  सम्बत्तन्त्िि नगरपाधलकाको प्रमिुले िोकेको सो नगरपाधलकाको सदस्य वा 
सम्बत्तन्त्िि गााँउपाधलकाको अध्यि, 256 

(२)  प्रमिु त्तजल्ला अधिकारी,  र 

(३)  भधूम प्रिासन कायानलय वा माल अड्डाको हावकम ।  

 

१६.  सडकको दायााँ बायााँ रुि लगाउने र त्यसको रेिदेि:  

(१) सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले257 आवश्यकिा 
अनसुार सावनजधनक सडकको दायााँ वायााँ रुि लगाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम लगाएका रुिहरूको रेिदेि र संरिण गने किनव्य सम्बत्तन्त्िि 
गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोत्तजम लगाइएको रुिको कााँटछााँट गने वा त्यस्िो रुिले आवागमनमा 
बािा पयुानएमा त्यसलाई हटाउने त्तजम्मेवारी सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, 

गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाको हनुेछ ।  

(४)258 उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि 
प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले सो उपदफाहरूमा उत्तल्लत्तिि कायनहरू 
िोवकए बमोत्तजम अन्त्य कुनै व्यत्ति वा संस्थाद्वारा गराउन सक्नछे ।  

                                                           
256   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । 
257   नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
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१६क.259 वजनको हद धनिानरण गने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी कुनै 
सावनजधनक सडकले वहन गनन सक्ने वजनको हद िोकी त्यस्िो सावनजधनक सडकमा त्यसरी 
िोवकएको हद भन्त्दा बढी वजनको सवारी चलाउन नपाउने गरी धनषिे गनन सक्नेछ ।  

 

१७.  आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालवुा धलन सवकन:े  

(१)  सावनजधनक सडकको धनमानण, ममनि वा सम्भारको सम्बन्त्िमा कुनै आसपासको जग्गाबाट 
माटो, ढुङ्गा वा बालवुा धलन आवश्यक परेमा सडक ववभागको आदेिानसुार आवश्यक 
पररमाणमा माटो, ढुङ्गा वा बालवुा धलन सवकनेछ । त्यस्िो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालवुा 
धलंदा त्यसमा रहेको कुनै बाली रुि ववरुवा वा अन्त्य कुनै चीज वस्िकुो नोक्सानी भएमा 
िधिपूधिन ठदन ुपनेछ । त्यस्िो जग्गाबाट माटो ढुङ्गा वा बालवुा धलंदा िाल्टो पनन गएमा 
त्यस्िो िाल्टो सम्याउन व्यहोनुन पने जधि रकम िधिपूधिन ठदन ुपनेछ ।260  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन कुनै घरको धनकट आसपासको 
जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालवुा धलन ुपरेमा भन ेसम्बत्तन्त्िि घरिनीको स्वीकृधि प्राप्त नगरी 
त्यस्िो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालवुा धलन हुाँदैन ।  

 

१८.  सावनजधनक सडकको आवागमनमा बािा परुय्ाउने माल वस्ि ुहटाउने अधिकार:  

(१)   कसैले सावनजधनक सडकमा कुनै माल वस्ि ुछोडेको, रािेको वा फालेको कारणबाट त्यस्िो 
सडकको आवागमनलाई कुनै वकधसमले बािा पयुानएको भए त्यस्िो माल वस्ि ुहटाउनको 
धनधमि मनुाधसव मावफकको अवधि िोकी सरोकारवाला व्यत्तिको नाउाँमा सडक ववभाग, 

सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले261 आदेि जारी गनन सक्नेछ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम जारी भएको आदेिको अवधिधभत्र नहटाएको वा िनी पिा 
नलागेको माल वस्िलुाई सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा 
नगरपाधलकाले सडकको छेउ लगाई राख्न वा आफना कब्जामा राख्न ेगरी अन्त्यत्र लैजान 
सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन सावनजधनक सडकमा छाधडएको, 
रात्तिएको वा फाधलएको कुनै माल वस्िलेु त्यस्िो सडकको सम्पूणन आवागमनलाई अवरोि 
पयुानएमा त्यस्िो माल वस्िलुाई िरुुन्त्ि सडकबाट हटाउने अधिकार सडक ववभाग, 

सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकालाई हनुेछ ।  

                                                                                                                                                                   
258   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
259   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
260   पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
261   नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
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(४)  उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तिि माल वस्ि ुबाहेक सावनजधनक सडकको दायााँ बायााँ रहेको कुनै 

घर वा परिालमा सडकपवट्ट धनस्कने गरी रात्तिएको, जधडएको वा बनाइएको कुनै चीज 
वस्ि ुवा ढोका वा रुिको हााँगा वा लहरा वा िारले त्यस्िो सडकमा हनुे आवागमनमा 
अवरोि हनु गएकोछ भन्ने ठहराएमा त्यस्िो अवरोिलाई हटाउन वा अवरोि नहनुे गरी 
धमलाई राख्न सरोकारवाला व्यत्तिको नाउाँमा मनुाधसब मावफकको म्याद िोकी सडक 
ववभाग, सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले आदेि जारी गनन सक्नेछ 
र त्यस्िो आदेिमा सम्बत्तन्त्िि चीज वस्ि ुवा ढोकालाई राख्न,े बनाउने वा जडने ढााँचा र 
रुि वा लहरालाई कााँट छााँट गरी कायम गनुन पने उचाई समेि िोक्न सक्नेछ ।  

िर, यो ऐन लागू हनुअुत्तघ बनेको वा रहेको कुनै चीज वस्ि ुवा ढोकालाई हटाउन पने 
भएमा त्यस बापिको िधिपूधिन ठदई र केही फेर बदलसम्म गनुन पने भएमा त्यस बापि 
लाग्ने िचन सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले 
व्यहोनेछ ।  

(५)  उपदफा (४) बमोत्तजम जारी भएको आदेिमा िोवकएको म्यादधभत्र त्यस्िो आदेिमा 
लेत्तिएको काम कुरा गनन नसक्ने भई म्याद बढाउन चाहने व्यत्तिले कारण समेि िोली 
सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकामा धनवदेन ठदन 
सक्नेछ र त्यस्िोमा सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले 
एक पटकसम्म आवश्यक देत्तिए जधि म्याद बढाईठदन सक्नेछ ।  

(६)  उपदफा (४) बमोत्तजम िोवकएको म्याद वा उपदफा (५) बमोत्तजम म्याद बढाइएकोमा 
त्यस्िो म्यादधभत्र पधन आदेिमा लेत्तिएको काम कारवाई नगरेमा सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि 
प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले आफनो कमनचारी वा अन्त्य कुनै व्यत्ति 
िटाई त्यस्िो आदेिमा उत्तल्लत्तिि काम कारवाई गराउन सक्नेछ । त्यस्िोमा सम्बत्तन्त्िि 
व्यत्तिले उपदफा (४) को प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि बमोत्तजम िधिपूधिन वा िचन दावी गनन 
पाउने छैन ।262  

 
१९.  स्वीकृधि नधलई सावनजधनक सडक वा सडक सीमामा कुनै वकधसमको काम गनन नहनुे:263 

(१)  सडक ववभागको स्वीकृधि प्राप्त नगरी कसैले सावनजधनक सडकसाँग जोधडने गरी प्रवेि मागन 
बनाउन, सावनजधनक सडक वा सडक सीमाधभत्र िाडल वा कुलो िन्न वा भत्काउन, वकला, 
लट्ठा, िगारो आठद गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाधभत्रको 
जग्गा आवादी गनन वा यस्िै अन्त्य कुनै कायन गनन हुाँदैन ।  

                                                           
262   पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
263   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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(२)  कसैले सडक ववभागको स्वीकृधि प्राप्त नगरी उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तिि कुनै कायन गरेमा 
सडक ववभागले त्यस्िो व्यत्ति उपर यस ऐनको अन्त्य दफा बमोत्तजम कुनै कारवाही 
चलाउन ुपने भए सो समेि चलाई स्वीकृधि नधलई बनाएको प्रवेि मागन बन्त्द गनन, िनेको 
िाडल वा कुलो पनुन वा गाडेको वा उभ्याएको वकला लट्ठा िगारो आठद उिेल्न वा 
हटाउन वा बनाएका घर टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन 
मनुाधसब मावफकको म्याद िोकी त्यस्िो व्यत्तिको नाउाँमा आदेि जारी गनन सक्नेछ ।  

(३)  सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिले उपदफा (२) बमोत्तजम जारी भएको आदेि पालन नगरेमा त्यस्िो 
व्यत्तिले बनाएको प्रवेि मागन बन्त्द गनन वा िनेको िाडल वा कुलो पनुन वा गाडेको वा 
उभ्याएको वकला, लट्ठा, िगारो आठद उिेल्न वा हटाउन वा बनाएको घर, टहरो वा छाप्रो 
भत्काउन वा आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन सक्नेछ र सो बापि लागेको िचनको रकम 
सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिबाट सडक ववभागले असलु उपर गरी धलन सक्नेछ ।  

 

२०.  िरौटी दात्तिला गराउने वा दस्िरु धलने अधिकार:  

(१)  कसैलाई कुनै कामको धनधमि सावनजधनक सडक वा सडक सीमा िन्त् न ुवा भत्काउन ुपरेमा 
सडक ववभागको स्वीकृधि धलन ु पनेछ र त्यसरी स्वीकृधिको लाधग माग गरेमा सडक 
ववभागले आवश्यक जााँचबिु गरी त्यसरी िधनने वा भत्काउने सावनजधनक सडक वा सडक 
सीमालाई मरमि गरी पूवाननरुूपमा कायम गनन लाग्ने िचनको रकम िरौटी धलई स्वीकृधि 
प्रदान गनन सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम सावनजधनक सडक वा सडक सीमा िन्ने स्वीकृधि ठदंदा त्यसरी 
सडक वा सडक सीमा िन्त्दा अपनाउन ुपने िररका वा जनु कामको लाधग िधनएको हो सो 
समाप्त नभएसम्म पालन गनुन पने अन्त्य ििनहरू सडक ववभागले िोक्न सक्नेछ र त्यस्िो 
ििनहरू पालन गनेछु भनी स्वीकृधिको माग गने व्यत्तिबाट कबधुलयि गराउन ुआवश्यक 
देिेमा सडक ववभागले सो समेि गराई धलन सक्नेछ ।  

 

२१.  ...... 264 िचन भराउन सक्न:े  

(१)  दफा १८ को उपदफा (२) बमोत्तजम सडकमा छाडेको वा रािेको माल पन्त्छाउाँदा वा 
सोही दफाको उपदफा (६) बमोत्तजम कुनै काम कारवाई गदान सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि 
प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले गरेको िचनको रकम सरोकारवाला 
व्यत्तिबाट भराई धलन सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम भराई धलन ु पने रकम बिुाउन सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि प्रदेि 
सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले सरोकारवाला व्यत्तिको नाउाँमा पैंिीस ठदनको म्याद 

                                                           
264   नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा त्तिवकएको ।   
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िोकी म्याद जारी गनेछ र सो म्यादधभत्र उि रकम पधन नबिुाएमा वा थप म्यादको 
लाधग माग पधन नगरेमा सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गने िफन  कारवाई चलाउन ु  

पनेछ ।  

(३)  सावनजधनक सडकको आवागमनमा बािा परु् याउने गरी छोडेको वा रािेको कुनै माल 
वस्िलुाई सडक ववभाग, सम्बत्तन्त्िि प्रदेि सरकार, गााँउपाधलका वा नगरपाधलकाले आफनो 
धनयन्त्त्रणमा धलएको भए त्यस्िो माल पन्त्छाउाँदा वा अन्त्यत्र लैजााँदा त्यस्िो ववभाग, सरकार, 

गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका265ले व्यहोनुन परेको िचन उपर नहनु्त्जेल त्यस्िो माललाई 
रोक् का गरी राख् न सक्नेछ र एक वषनसम्म पधन त्यस्िो िचन उपर हनु नआएमा वा त्यस्िो 
माल वस्िकुो माधलक पिा नलागेमा सो माल वस्ि ुनेपाल सरकारमा लाग्नेछ ।  

 

पररच्छेद–४  

ववकास कर सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

२२.  ववकास कर असलु उपर गनन सक्ने: यो ऐन लागू भएपधछ धनमानण भएको सडकको दायााँ बायााँ 
रहेको जग्गामा नेपाल सरकारले ववकास कर एक पटक लगाई असलु उपर गनन सक्नेछ ।  

 

२३.  ववकास  कर लाग्ने जग्गा र त्यसको िण्ड ववभाजन:266  

(१)  सडक सीमा िोवकएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा निोवकएकोमा सडकको 
वकनाराबाट दवैुिफन  दईु सय पचास धमटरसम्मको जग्गामा ववकास कर लाग्नेछ।  

िर दफा ३क. बमोत्तजम कुनै स्थायी बनौट वा भवन धनमानण गनन धनषिे गने गरी 
िोवकएको फासलाधभत्र पने जग्गामा ववकास कर लाग्ने छैन ।   

(२)  ववकास करको दर कायम गने प्रयोजनको लाधग उपदफा (१) बमोत्तजमको जग्गालाई 
१२५ मीटरको िण्डहरूमा ववभाजन गरी देहाय बमोत्तजम वगीकरण गररएको छ :  

(क)  १२५ मीटरसम्मको जग्गाको िण्ड “क”,  

(ि)  १२५ मीटरदेत्ति २५० धमटरसम्मको जग्गा िण्ड “ि” ।  

 

२४.  ववकास करको धनिानरण:  

(१)  दफा ५ बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गदान जनु िेत्र वा ईलाकामा त्यस्िो जग्गा जे जधि मोल 
कायम भई मआुब्जा ठदइएको हो, त्यस्िो िेत्र वा इलाकामा सोही मोलको देहाय 
बमोत्तजमको प्रधिििले हनुे रकम ववकास कर स्वरूप असलु उपर गररनेछ:  

(क)  िण्ड “क” को जग्गामा २० प्रधििि,  

                                                           
265   नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
266   पवहलो संिोिनद्वारा उपदफा (१)  संिोधिि । 
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(ि)  िण्ड “ि” को जग्गामा १० प्रधििि ।  

 

उदाहरण:   कुनै एक िेत्रमा जग्गा प्राप्त गदान एक रोपनी जग्गाको मोल रु. ५०००।– 

कायम भै मआुब्जा वविरण भएको रहेछ र त्यस्िो िेत्रमा ववकास कर धिनुनपने कुनै 
व्यत्तिको जम्मा डेढ रोपनी जग्गा मध्ये आिा रोपनी जग्गा िण्ड “क” मा र एक रोपनी 
जग्गा िण्ड “ि” मा परेको रहेछ भने धनजले यस दफा बमोत्तजम धिनुनपने ववकास करको 
रकम यस बमोत्तजम हनुेछ:  

िण्ड “क” मा परेको आिा रोपनी जग्गाको २० प्रधिििले   रु.५००।–   

 िण्ड “ि” मा परेको एक रोपनी जग्गाको १० प्रधिििले   रु. ५००।–   

जम्मा रु.१०००।–  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भएिापधन नेपाल सरकारले कुनै जग्गाको 
अधिस्थापनलाई ध्यानमा राख्दा वा अरू कुनै कारणबाट त्यस्िो जग्गामा लाग्ने ववकास 
करको दरलाई घटाउन वा ववकास कर नलाग्ने गरी छूट ठदन आवश्यक ठहराएमा नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी त्यस्िो ववकास करको दर घटाउन वा छूट ठदन       

सक्नेछ । त्यसरी ववकास करको दर घटाउन वा छूट ठदन ेसम्बन्त्िमा नेपाल सरकारले 
मआुब्जा धनिानरण सधमधिको धसफाररसलाई समेि ध्यान ठदनेछ ।  

 

२५.  ववकास कर बिुाउने अवधि र कायानलय:  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम बिुाउन ु पने ववकास करलाई िोवकए बमोत्तजमको वकस्िाबन्त्दीमा 
िोवकएको कायानलयमा बिुाउन ुपनेछ । िर आफूले बिुाउन ुपने जधि ववकास करको पूरै 
रकम कसैले एक मषु्ठ बिुाउन चाहेमा यस दफाले बािा परु् याएको माधनने छैन ।  

(२)  ववकास कर बिुाउने म्याद िथा सम्बत्तन्त्िि अन्त्य कायनववधि िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।  

 

२६.  ववकास कर नबिुाएमा मालपोि बााँकी सरह असलु गररन:े   

(१)  कसैले दफा २५ बमोत्तजमको म्यादधभत्र ववकास कर नबिुाएमा प्रचधलि नेपाल कानून 
बमोत्तजम मालपोि बााँकी रािे सरह कारवाई चलाई असलु उपर गररनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम ववकास कर बााँकी रािेकोमा कारवाई चलाउाँदा सम्बत्तन्त्िि जग्गा 
धललाम गनुन पने भएमा प्रचधलि नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भएिापधन त्यस्िो 
ववकास कर लागेको जग्गालाई धललाम बढाबढ गनुन अत्तघ नेपाल सरकार, धनमानण िथा 
यािायाि मन्त्त्रालयको स्वीकृधि धलई मात्र धललाम गनुन पछन।  
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पररच्छेद–५  

ववववि 

२७.  िधिपूधिन धनिानरण गने अधिकारी र त्यस उपरको उजूरी:267  

(१)  दफा १७ को उपदफा (१) वा दफा १८ को उपदफा (४) बमोत्तजम ठदइने िधिपूधिनको 
रकम सडक ववभाग वा प्रदेि सरकारले268 स्थानीय गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाका 
सम्बत्तन्त्िि वडा सदस्यको उपत्तस्थधिमा धनिानरण गरे बमोत्तजम हनुेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम धनिानरण भएको िधिपूधिनमा त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले त्यस्िो िधिपूधिन 
पाउने सूचना प्राप्त गरेको पैंिीस ठदनधभत्र नेपाल सरकारसमि उजूर गनन सक्नेछ ।  

 

२८.  उजरु परेको कारणले जग्गा अधिग्रहण गनन बािा नपने:269  

(१)  दफा २७ को उपदफा (२) बमोत्तजम िधिपूधिनको सम्बन्त्िमा उजूरी परेको कारणले मात्र 
यस ऐन बमोत्तजम कुनै कामको लाधग जग्गा अधिग्रहण गननमा बािा पने छैन ।  

 

२९.  सरकारी कायानलयले सडक िन्नु परेमा सूचना ठदन ुपने: नेपाल सरकारको कुनै कायानलयले कुनै 
कामको लाधग सावनजधनक सडक वा सडक सीमा िन्नु पदान सडक ववभागको पूवन स्वीकृधि धलई270 
िन्त् न ुपछन र त्यसरी सडक वा सडक सीमा िन्त् न ेसम्बन्त्िमा सडक ववभागले कुनै िरीका वा ििन 
िोकेको भए सो समेि पालन गनुन पनेछ ।  

 

३०.  दण्ड सजाय:  

(१)  ... .... ...271 दफा १४ बमोत्तजम जग्गा... ... ...272 अधिग्रहण गदान वा यस ऐन 
बमोत्तजमको कुनै सूचना टााँस गदान बािा ववरोि वा हलुहजु्जि गरेमा िीन मवहनासम्म कैद 
वा दईु हजार रुपैयााँसम्म273 जररवाना वा दवैु सजाय हनुेछ ।  

(२)274 कसैले दफा १६ बमोत्तजम लगाएको रुि उिेलेमा वा काटेमा वा दफा १६क. ववपरीि 
बढी वजनको सवारी चलाएमा वा दफा १७ बमोत्तजम माटो, ढुङ्गा, बालवुा धलंदा बािा ववरोि 
गरेमा वा दफा १८ को वत्तिनलाप कुनै काम गरेमा दईु हजार रुपैयााँसम्म जररवाना      

हनुेछ ।  

                                                           
267   पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
268   नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
269   पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
270   पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
271   पवहलो संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।  
272   पवहलो संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।  
273   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
274  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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(३)  कसैले दफा १९ को उपदफा (१) को वत्तिनलाप कुनै काम गरेमा वा सोही दफाको 
उपदफा (३) बमोत्तजम सडक ववभागले कुनै काम कारवाई गदान बािा ववरोि गरेमा एक 
वषनसम्म कैद वा पााँच हजार रुपैयााँसम्म275 जररवाना वा दबैु सजाय हनुेछ ।  

 

३०क.276 मदु्दाको िहवककाि र दायरी: यस ऐन बमोत्तजम सजाय हनुे कसरुसम्बन्त्िी मदु्दाको िहवककाि 
कम्िीमा राजपत्र अनंवकि प्रथम शे्रणीसम्मको कमनचारीले गनेछ र त्यस्िो िहवककािको काम पूरा 
भएपधछ सडक ववभागको सम्बत्तन्त्िि कायानलय प्रमिुले सडक ववभाग वा दफा ३१ बमोत्तजम 
िोकेको अधिकारी समि मदु्दा दायर गनुन पनेछ। 

 

३१.  कारवाई गने अधिकार र त्यस उपरको पनुरावेदन:277  

(१)  दफा १४ को प्रयोजनको लाधग जग्गा अधिग्रहण गदान बािा ववरोि गरेको, दफा १६ 
बमोत्तजम लगाएको रुि काटेको वा उिेलेको, दफा १७ बमोत्तजम माटो,  ढुङ्गा वा बालवुा 
धलाँदा बािा ववरोि गरेको, दफा १८ को बत्तिनलाप सावनजत्तजक सडकको आवागमनमा बािा 
परु् याउने गरी कुनै माल वस्ि ुरािेको, फालेको जडेको, बनाएको, िणु्डाएको र दफा १९ 
को बत्तिनलाप सावनजधनक सडक वा सडक सीमाधभत्र कुनै काम गरेको कसरुको सम्बन्त्िमा 
कारवाई गरी सजाय ठदने अधिकार सडक ववभाग वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकात्तिि गरी िोकेको अधिकारीलाई278 हनुेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम कारवाही गदान सडक ववभाग वा िोकेको अधिकारीले279 प्रचधलि 
कानून बमोत्तजम त्तजल्ला अदालिलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गनन सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम सडक ववभाग वा िोकेको अधिकारीले सजाय गनन गरेको आदेिबाट 
मकान पने व्यत्तिले पैंिीस ठदन धभत्र280 उच्च अदालिमा पनुरावेदन ठदन सक्नेछ ।  

 

३२.  अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐनबमोत्तजम सडक ववभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार 
नेपाल सरकारले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

 

३३.  धनयम बनाउने अधिकार:  

(१)  यस ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गनन नेपाल सरकारले धनयम बनाउन सक्नेछ । 

                                                           
275  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
276  दोश्रो संिोिनद्वारा थप ।  
277  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
278  पवहलो संिोिनधारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनद्वारा पनु: संिोधिि । पवहलो संिोिनमा "सडक ववभागलाई हनु"े उल्लेि 

भएको । 
279  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
280  पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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(२)281 उपदफा (१) ले ठदएको अधिकारको सवनसामान्त्यिामा कुनै प्रधिकुल प्रभाव नपारी सो 

धनयमद्वारा िासगरी देहायका कुराको व्यवस्था गनन सवकनेछ:  

(क)  ... ... ...   

(ि)282  ... ... ...  

(ग)  बालीनाली रुिपाि िथा अन्त्य चीज वस्िकुो नोक्सानी बापि िधिपूधिन धनिानरण गने 
आिार, 

(घ)283  ... .... ... 
(ङ)  सावनजधनक सडकपवट्ट िलु्ने वा धनस्कने गरी कुनै कुराको धनमानण गदान वा राख्दा 

पालन गनुन पने ििनहरू, 

(च)   सावनजधनक सडकको दााँया बायााँ कुनै ढोका वा बाटो बनाउाँदा पालन गनुन पने ििन,  
(छ)  सडक सीमा वा त्यसरी वकनारामा बनाइने वा िडा गररन े कुनै वकधसमका घर, 

पिानल, ढल, बाटो, िम्बा, लट्ठा आठद बनाउाँदा वा िडा गदान पालन गनुनपने कुराहरू,  

(ज)  सावनजधनक सडक वा सडक सीमाको माधथ वा वकनारामा रात्तिने िार वा अन्त्य यस्िै 
चीज वस्िकुो उचाइाँ र राख् ने िरीका िोक्ने,  

(ि)  सावनजधनक सडकमा वा सडक सीमाबाट जाने गरी कुनै ढल बनाउाँदा वा पाइप वा 
िार ववछाउाँदा अपनाउन ुपने कायनववधि,  

(ञ)  आवागमनमा बािा हनुे वकधसमले सावनजधनक सडकमा कुनै कायन गने व्यत्तिको 
किनव्य र धनजले गनुन पने अन्त्य ििन ।  

३४.  िारेजी र त्यसको पररणाम:   

(१) राजमागन (धनमानण व्यवस्था) ऐेन, २०२१ र सो ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयम िारेज गररएको छ।  

(२)  यो ऐन लागू हुाँदाको बिि राजमागन (धनमानण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्त्िगनि प्राप्त गरेको 
कुनै जग्गाको िधिपूधिन ठदन बााँकी नै रहेको भए सोही ऐन बमोत्तजम िधिपूधिन ठदइनेछ । 

                                                           
281  पवहलो संिोिनद्वारा उपदफा २ को 1 को (क)(ि)(घ) त्तिवकएको ।  
282  पवहलो संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।  
283  पवहलो संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।  
  द्रष्टव्य: (१) गाउाँ ववकास सधमधि ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्त्िर भएका िव्दहरूः  
       "गाउाँ सभा" वा "गाउाँ पञ्चायि" को सट्टा "गाउाँ ववकास सधमधि" ।  
   (२) त्तजल्ला ववकास सधमधि ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्त्िर भएका िब्दहरू :  
    (क) "त्तजल्ला सभा" को सट्टा "त्तजल्ला पररषद्" ।  
    (ि) "त्तजल्ला पञ्चायि" को सट्टा "त्तजल्ला ववकास सधमधि" ।  
   (३) केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका िब्दहरूः  
    "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" ।  
   (४) गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नपेाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्त्िर भएका िब्दहरुः  
    "नगर पञ्चायि" को सट्टा "नगरपाधलका" । 
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िोरा िते्रको जग्गा सम्बन्त्िी ऐन, २०२८ 

 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

२०२८।६।६ 

 

संिोिन गने ऐन                                                                                               प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून                                                         २०६६।१०।७ 

संिोिन गने ऐन, २०६६                       

 
 

िोरा िेत्रको जग्गा सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावना:   िात्तन्त्ि र व्यवस्था कायम राख्न िथा सवनसािारण जनिाको आधथनक वहिको लाधग 
मोरङ्ग, सनुसरी र िापा त्तजल्लाहरुको जंगल फडानी भएको िोरा िेत्रको जग्गाको समयोत्तचि 
व्यवस्था गनन वान्त्छनीय भएकोले,  

 श्री ५ महाराजाधिराज महेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवबाट राविय पन्त्चायिको सल्लाह र 
सम्मधिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।  

 

१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ:  

(१)  यस ऐनको नाम “िोरा िेत्रको जग्गा सम्बन्त्िी ऐन, २०२८” रहेको छ। 

(२)  यो ऐन मोरङ्ग, सनुसरी र िापा त्तजल्लाको िोरा िेत्रहरुमा लागू हनुेछ ।  

(३)  यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोवकठदएको धमधि देत्ति 
िोवकठदएको िोरा िेत्रमा प्रारम्भ हनुेछ ।284 

 

                                                           
284  ऐन लागू भएको धमधि र स्थानः 

(१) मोरङ्ग सनुसरी र िापा त्तजल्लाहरुका िोरा िेत्रहरुमा धमधि २०२८।८।१ देत्ति ऐन प्रारम्भ हनुेगरी िोवकएको (नेपाल 
राजपत्र २०२८।७।२९) । 

(२)  सनुसरी त्तजल्लाको उत्तल्लत्तिि िेत्रमा धमधि २०३४।१०।५ देत्ति ऐन प्रारम्भ हनु े गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र 

२०३४।१०।५)। 

  द्रष्टव्य: १. वविेष अदालि ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु: 

    "वविेष अदालि ऐन, २०३१" को सट्टा "वविेष अदालि ऐन, २०५९" । 

  २. केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका िब्दहरूः 
    "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । 
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२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “िोरा िेत्र” भन्त् नाले कानूनी रुपबाट अधिकार पाई जंगल फडानी गरी बसोवास आवाद 
गरेको िेत्रलाई सम्िनपुछन । 

(ि)  “जग्गावाला” भन्त् नाले प्रचधलि नपेाल कानून बमोत्तजम आफनो नाममा जग्गा दिान भएको वा 
त्यस्िो दिान गने अधिकार भएको व्यत्ति सम्िनपुछन ।  

(ग)  “रैिी” भन्त् नाले िोरा िेत्रको जग्गा आवाद गरी आफनो वा आफनो पररवारको श्रमले िेिी 
गरी कमाई सोही ठाउाँमा बसोवास गरी आएको व्यत्तिलाई सम्िनपुछन ।  

(घ)  “िोवकएको” वा “िोवकए बमोत्तजम” भन्त् नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयममा िोवकएको वा 
िोवकए बमोत्तजम सम्िनपुछन ।  

 

३.   जग्गावालाको हक समाप्त हनुे:  
(१)  यो ऐन प्रारम्भ भएको िोरा िेत्रको जग्गामा जग्गावालाको आफैं  िेिी गरी आएको नभै 

रैिीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्त्िमा त्यस्िो जग्गावालाको सबै वकधसमको हक र 
अधिकार समाप्त हनुेछ ।  

(२)  यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाको बििसम्म जनुसकैु 
व्यत्तिले जनुसकैु वकधसमले िोरा िेत्रको जग्गा पाउने भईसकेको भए पधन सो व्यत्तिले यो 
ऐन प्रारम्भ भएपधछ सो बमोत्तजम िोरा िेत्रमा जग्गा पाउने वा धनजको नाउाँमा दिान   

हनुेछैन ।  

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम जग्गामा हक समाप्त हनुे जग्गावालालाई सो जग्गाको सम्बन्त्िमा 
नेपाल सरकारले सो जग्गामा लागेको मालपोिको रकमको पााँच दोब्बरमा नबढाई िोवकए 
बमोत्तजमको िधिपूधिन ठदनेछ।  

िर प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम दिान भई नसकेको कुनै जग्गाको िधिपूधिन ठदइनेछैन ।  

(४)  जग्गावालाले उपदफा (३) बमोत्तजम पाउने िधिपूधिनको रकम िोवकएको कायानलय वा 
संस्थाबाट िोवकए बमोत्तजम पाउनेछ ।  

 

४.  जग्गाको धबक्री वविरण:  

(१)  यो ऐन प्रारम्भ भएको िोरा िेत्रको जग्गा सोही िेत्रमा बसोबास गरी घटीमा एक वषनदेत्ति 
िेिी गरी कमाई आएको रैधिलाई धनजको पररवार संख्याको ववचार गरी बढीमा चार 
धबगाहसम्मको दरले िोवकएको अधिकारीले िोवकएको मोलमा िोवकए बमोत्तजम धबक्री 
वविरण गनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम धबक्री वविरण गरी बााँकी रहन आएको जग्गा िोवकएको 
अधिकारीले िोवकए बमोत्तजमका व्यत्तिहरुलाई िोवकएको मोलमा िोवकए बमोत्तजम धबक्री 
वविरण गनेछ ।  
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५.  जग्गा दिान गने:  

(१)  दफा ४ बमोत्तजम धबक्री वविरण भएको जग्गा िोवकएको अधिकारीले धबक्री वविरणमा 
पाउने व्यत्तिको नाममा िोवकए बमोत्तजम दिान वकिाबमा दिान गरी त्यसको प्रमात्तणक 
प्रधिधलवप सम्बत्तन्त्िि माल अड्डामा वा माल अड्डा नभएको त्तजल्लामा भधूम प्रिासन 
कायानलयमा पठाउन ुपछन ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम दिान वकिाबको प्रमात्तणक प्रधिधलवप प्राप्त भएपधछ सम्बत्तन्त्िि माल 
अड्डा वा भधूम प्रिासन कायानलयले सो जग्गा पाउने व्यत्तिको नाउाँमा जग्गावालाको 
हैधसयिले दिान गनुन पछन । 

 

६.  जग्गा प्राप्त गनेले पालन गनुनपने ििनहरु: दफा ४ बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गने व्यत्तिले देहायका 
ििनहरु पालन गनुनपछन:  
(क)  सो जग्गाको िोवकएको मोल िोवकए बमोत्तजम एकैमषु्ट वा वकस्िाबन्त्दीमा िोवकएको 

समयमा िोवकएको कायानलयमा नगदीमा बिुाउन ुपछन ।    

िर कसैले बिुाउन ुपने परैु रकम वा वकस्िाबन्त्दीमा धिनुन पने रकम एक वा सोभन्त्दा 
बढी वकस्िाबन्त्दी रकम िोवकएको समय अगावै बिुाउन यस दफाले बािा परु् याएको 
माधननेछैन ।  

(ि)  सो जग्गाको बिुाउन ु पने पूरा रकम भिुान नभएसम्म दफा ४ बमोत्तजम प्राप्त गरेको 
जग्गा बेचधबिन, दान दािव्य आठद कुनै वकधसमले हक छाडी ठदन र कृवष ववकास बैंक वा 
वकसानलाई ऋण ठदने कानूनद्वारा स्थावपि संस्था वा िोवकएको प्रिासनलाई बाहेक अरु 
व्यत्तिलाई धििोबन्त्िक राख्न हुाँदैन ।  

(ग)  सो जग्गामा प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम लाग्ने मालपोि सो जग्गा दिान गरेको 
सालदेत्ति नै धिनुनपछन ।  

 

७.  वविेष अदालिको कायनववधि अपनाउन र अधिकार प्रयोग गनन पाउने:  यस ऐन अन्त्िगनिका काम 
कारवाई गदान उठेको मदु्दा माधमलाको सम्बन्त्िमा िोवकएको अधिकारीले वविेष अदालि ऐन, 

२०५९ को कायनववधि अपनाउने र अधिकार प्रयोग गनेछ ।  

 

८.  दण्ड सजाय:  

(१)  कसैले िठु्ठा व्यहोरा देिाई जग्गा प्राप्त गरेमा वा दफा ६ को कुनै कुरा उल्लघंन गरेमा 
िोवकएको अधिकारीले धनजले प्राप्त गरेको जग्गा र सो जग्गा प्राप्त गदान बिुाएको रकम 
जफि गनन सक्नेछ।  
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 (२) यस ऐन अन्त्िगनि काम कारवाई गदान कसैले बािा ववरोि गरेमा िोवकएको अधिकारीले 

धनजलाई एक हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा एक वषन सम्म कैद वा दवैु सजाय गनन 
सक्नेछ ।  

 

९.  उजूर वा पनुरावेदन नलाग्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयम बमोत्तजम िोवकएको 
अधिकारीले गरेको कुनै काम कारवाई वा धनणनय उपर कुनै अदालिमा नालेस, उजूर वा पनुरावेदन 
लाग्ने छैन ।     

 िर िोवकएको अधिकारीको त्यस्िो धनणनय उपर उजूर परेमा नेपाल सरकारले दोहोर् याई हेनन 
सक्नेछ । 

 

१०.  धनयम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गनन नेपाल सरकारले धनयम बनाउन 
सक्नेछ।  

 

११.  बचाउ: यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयममा लेत्तिएकोमा सोही बमोत्तजम र अरुमा प्रचधलि 
नेपाल कानून बमोत्तजम हनुेछ । 
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िकन  जग्गा रावियकरण ऐन, २०३१ 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

२०३१।६।२० 

 

संिोिन गने ऐन           प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

१. गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६  २०६६।१०।७ 

२. केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन २०७२     २०७२।११।१३ 

 
 

िकन  जग्गालाई रावियकरण गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावनाः  सवनसािारण जनिाको सवुविा र आधथनक वहि कायम राख्न िकन  जग्गालाई रावियकरण 
गनन वान्त्छनीय भएकोले,  

 श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्मधिले 
यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।  

 

१. संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भः  
(१)   यस ऐनको नाम “िकन  जग्गा रावियकरण ऐन, २०३१” रहेको  छ ।  

(२)  यो ऐन नेपालभर लागू हनुेछ ।  

(३)  यो ऐन नेपाल सरकारले िोवकठदएको त्तजल्लामा िोवकएको धमधिदेत्ति प्रारम्भ हनुेछ ।285 

 

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

(क) “िकन  जग्गा” भन्त् नाले अड्डा िानामा दिान गराई वा नगराई िकन , िकन चोक आठद कुनै 
नामले पिचुरनलाई मात्र प्रयोग गरी आएको जग्गालाई सम्िनपुछन ।  

(ि)  “दिानवाला” भन्त् नाले प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम नेपाल सरकारमा मालपोि वा िचनरी 
रकम धिनुन पने गरी आफ्नो नाममा वा सामूवहक रूपले िकन  जग्गा दिान गरी सो दिानको 
नािाले िकन  जग्गामा हक हनुे व्यत्ति वा व्यत्तिहरू सम्िनपुछन ।  

(ग)  “माल कायानलय” भन्त् नाले माल कायानलय रहेको ठाउाँमा माल कायानलय र सो नरहेको 
ठाउाँमा भधूम प्रिासन कायानलयलाई सम्िनपुछन ।  

 

                                                           
285  धमधि २०३३।९।२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तिि सूचना बमोत्तजम काभ्रपेलान्त्चोक, धसन्त्िपुाल्चोक र रसवुा त्तजल्लाहरूमा 

धमधि २०३३।१०।१ देत्ति ऐन प्रारम्भ हनु ेगरी िोवकएको । 
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३.  िकन  जग्गाको रावियकरण: यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधिदेत्ति नेपाल ............ मा भएका सबै िकन  

जग्गा रावियकरण भै सो जग्गाको स्वाधमत्व नेपाल सरकारमा सनेछ र यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा 
अत्तघ त्यस्िो िकन  जग्गामा रहेको दिानवालाको स्वाधमत्व सम्बन्त्िी हक स्विः समाप्त हनुेछ । 

िर–  

(क)  धनजी उपयोगका लाधग चरनमा मात्र प्रयोग गरी आएको भए पधन प्रचधलि नेपाल कानूनले 
िोवकएको हदबन्त्दी धभत्रको जमीन भए दिानवालाले राख्न पाउनेछ ।  

(ि)  यो ऐन लागू भएपधछ पधन देहायको कामको लाधग नेपाल सरकारले प्रचधलि ऐन कानून 

बमोत्तजम छुट ठदन सक्नेछः–  

(क) फलफूल िेिी,  
(ि) पिपुालन,  

(ग) जडीबटुी िेिी,  
(घ) त्तचया िेिी ।  

                

४.  िधिपूधिन ठदन:े  

(१)  दफा ३ बमोत्तजम रावियकरण भएको िकन  जग्गाको दिानवालालाई धनयमद्वारा गठठि 
सधमधिको धसफाररिमा नेपाल सरकारले िधिपूधिनको न्त्यायोत्तचि रकम धनिानरण गनेछ ।  

त्यस्िो सधमधिमा सम्बत्तन्त्िि............286 स्थानीय गाउाँकायनपाधलकाको अध्यि वा 
धनजहरूको प्रधिधनधि पधन रहनेछन।्  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको िधिपूधिनको रकम धलन आउन ुभनी माल कायानलयले सम्बत्तन्त्िि 
दिानवालाहरूको जानकारीको लाधग सूचना टााँस गनुन पनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजमको सूचना टााँस भएको धमधिले एक वषनधभत्र दिानवालाले िधिपूधिन 
पाउनको लाधग आफ्नो हक भोगको सबूि प्रमाण संलग्न गरी सम्बत्तन्त्िि माल कायानलयमा 
धनवेदन ठदनपुनेछ ।  

िर कुनै व्यत्तिले सूचना टााँस भएको एक वषनसम्म पधन धनवेदन ठदन नआएमा सो 
िधिपूधिनमा पधछ धनजको कुनै दावी लाग्नेछैन ।  

(४)  उपदफा (३) बमोत्तजम पनन आएको धनवेदन माधथ आवश्यक जााँचबिु गरी माल कायानलयले 
दिानवालाहरूलाई धिरो दामासाहीले िधिपूधिन ठदनेछ ।  

िर िधिपूधिन पाउने हक वा िधिपूधिनको अङ्कसम्बन्त्िी प्रश्न उठेमा अदालिबाट ठहर भए 
बमोत्तजम माल कायानलयले िधिपूधिन ठदन ुपनेछ ।  

 
 
 

                                                           
286   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन २०७२ द्वारा त्तिवकएको ।  
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५.  िकन  जग्गाको व्यवस्था:  

(१)  नेपाल सरकारले दफा ३ बमोत्तजम रावियकरण गररएको िकन  जग्गाको छुटै्ट लगि माल 
कायानलयमा राख् न लगाई सो जग्गाको संरिण र पि ु चरनको लाधग स्थानीय 
गााँउपाधलकाको त्तजम्मा ठदनेछ।  

िर एकभन्त्दा बढी गााँउपाधलकाहरूको सत्तन्त्ि सपनन पने िकन  जग्गा एकभन्त्दा बढी 
गााँउपाधलकालाई ठदन नेपाल सरकारलाई यस उपदफाले बािा परु् याएको माधनने छैन ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम आफ्नो त्तजम्मामा आएको िकन  जग्गाको संरिण र सिुार गरी 
स्थानीय गााँउपाधलकाले चरनको काममा बाहेक सो जग्गा अन्त्य काममा प्रयोग गनन वा 
गराउन पाउने छैन ।  

 

६.  चरी रकम धलई वस्ि ुभाउ चराउन ठदइने :     

(१)  गााँउपाधलकाले आफ्नो अिीनस्थ िकन  जग्गामा चौरीगाई, गाई, भैंसी, घोडा, िच्चर आठद ठूलो 
जनावर प्रत्येकको बढीमा िीन रूपैयााँसम्म र बाख्रा, िसी, बोका, भेडा, च्यााँग्रा आठद सानो 
जनावर प्रत्येकको बढीमा एक रूपैयााँसम्म वावषनक चरी रकम धलई अत्तघदेत्ति सो िकन मा 
चराइ आएको समेि सबैको बस्िभुाउ चराउन ठदन ुपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम असूल भएको चरी रकम गाउाँपाधलका कोषमा जम्मा गररनेछ ।  

 

७.  गाउाँपाधलकालाई धनदेिन ठदने अधिकार:287 नेपाल सरकारले आवश्यक देिेमा िकन  जग्गाको 
संरिण, सिुार र चरनको लाधग गाउाँपाधलकालाई आवश्यक धनदेिन ठदन सक्नेछ र त्यस्िो 
धनदेिनको पालना गनुन सो गाउाँपाधलकाको किनव्य हनुेछ। 

  

८.  धनयम बनाउने अधिकार:  यस ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गनन नेपाल सरकारले धनयम बनाउन 
सक्नेछ । 

 

                                                           
287   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन २०७२ द्वारा संिोधिि भई गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने 

ऐन, २०६६ धारा संिोधिि । 
  द्रष्टब्य: (१) गाउाँ ववकास सधमधि ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्त्िर गररएका िब्दहरूः 
     "गाउाँ सभा" वा "गाउाँ पञ्चायि" को सट्टा "गाउाँ ववकास सधमधि" । 

    (२) त्तजल्ला ववकास सधमधि ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्त्िर गररएका िब्दहरूः 
(क) "त्तजल्ला सभा" को सट्टा "त्तजल्ला पररषद्" । 

(ि) "त्तजल्ला पञ्चायि" को सट्टा "त्तजल्ला ववकास सधमधि" । 

    (३) केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर गररएका िब्दहरूः 
     "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । 

    (४) केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्त्िर गररएका िब्दहरूः 
     "गााँउ ववकास सधमधिका अध्यि" को सट्टा "गााँउकायनपाधलकाको अध्यि" । 
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गठुी संस्थान ऐन, २०३३ 

 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

           २०३३।०७।०४ 

संिोिन गने ऐन 

१.  गठुी संस्थान (पवहलो संिोिन) ऐन, २०४१     २०४१।८।२४ 

२.  गठुी संस्थान (दोश्रो संिोिन) ऐन, २०४९     २०४९।१०।५ 

प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

३.  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०६३    २०६३।०६।२८ 

४. गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून     २०६६।१०।७ 

  संिोिन गने ऐन, २०६६ 

५.  केही नेपाल कानूनलाई संिोिन िथा िारेज गने ऐन, २०७२                         २०७४।६।१४ 

६. केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

  

गठुी संस्थान सम्बन्त्िी कानूनलाई संिोिन र एकीकरण गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावनाः ... ... ... राजगठुीलाई नेपाल सरकारको अिीनबाट त्तिकी एक संस्थानको त्तजम्मा समु्पी 
राजगठुीहरूलाई सवु्यवत्तस्थि रूपले सञ्चालन गराउन गठुी संस्थानको स्थापना भएकोमा, ववधभन्न 
वगनका जनिाका बीच ससुम्बन्त्ि कायम राख्न े र सवनसािारण जनिाको आधथनक वहि र नैधिकिा 
कायम राख्न े उद्देश्यले गठुी संस्थान सम्बन्त्िी कानूनलाई संिोिन र एकीकरण गरी बढी 
प्रभावकारी र सामवयक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

 श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्मधिले 
यो ऐन बनाइबक्सेको छ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारत्तम्भक 

१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भः  

(१) यस ऐनको नाम “गठुी संस्थान ऐन, २०३३” रहेको छ ।  

(२) यस ऐनको ववस्िार नेपालभर हनुेछ ।  

(३) यो ऐन िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  
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२.  पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा–  

(क) “संस्थान” भन्त् नाले दफा ३ अन्त्िगनिको गठुी संस्थान सम्िनपुछन ।  

(ि)  “अध्यि” भन्त् नाले गठुी संस्थानको अध्यि सम्िनपुछन ।  

(ि१)288  “सधमधि” भन्त् नाले दफा ९ अनसुार गठठि सञ्चालक सधमधि सम्िनपुछन ।  

(ि२)289 “सदस्य” भन्त् नाले सधमधिको सदस्य सम्िनपुछन ।  

(ि३)290 “प्रिासक” भन्त् नाले संस्थानको प्रिासक सम्िनपुछन ।  

(ग)  “गठुी” भन्त् नाले कुनै मठ वा कुनै देवी–देविाको पवन, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै 
िाधमनक वा परोपकारी कामको लाधग कुनै मत्तन्त्दर, देवस्थल, िमनिाला, पाटी– पौवा, इनार, 

पोिरी, िलाउ, िारा, वपयाउ, बाटो, घाट, पलु, चौिारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, पसु्िकालय, 

पाठिाला, औषिालय, त्तचवकत्सालय घर, इमारि वा संस्था बनाउन,े चलाउन वा त्यस्को 
संरिण गनन कुनै दािाले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्िा आउने अरू कुनै सम्पत्ति 
वा रकममा आफ्नो हक छाडी रािेको गठुी समेिलाई सम्िनपुछन ।  

(घ)  “राजगठुी” भन्त् नाले यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाको अवस्थामा गठुी संस्थानको हक दावयत्व भई गठुी 
संस्थानले बन्त्दोवस्ि र सञ्चालन गरी आएको राजगठुी सम्िनपुछन ।  

(ङ)  “छुटगठुी” भन्त् नाले आयस्िाबाट गठुीको पूजा, पवन इत्याठद दानपत्र धलिि बमोत्तजमको काम 
चलाई बााँकी रहेको गठुीको िेष कसर वा सलामीसम्म राजगठुीमा बिुाउन ेगरी वा गठुी 
चलाउनेले नै िेष िाने गरी गठुी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हनु ुअगावै सरकारी गठुी 
लगिमा गठुी दिान गराई वा दिान गराउन ु पने गरी त्यस्िो गठुीको जग्गाको नेपाल 
सरकारमा बिुाउन ुपने मालपोि वा धिरो बिुाउन ुनपने गराई र गठुीको दिान गठुीयारले 
नै गठुी चलाउन पाउन ेगरी छुट पाएको गठुीलाई सम्िनपुछन ।  

(च)  “धनजी गठुी” भन्नाले राजगठुी र छुट गठुी बाहेकको दधुनयााँको धनजी गठुी सम्िनपुछन ।  

(छ)  “गठुीयार” भन्नाले छुट गठुी वा धनजी गठुीका दािा वा दािाका हकवाला गठुी चलाउन वा 
गठुीको िेष कसर िान पाउने हक भएका व्यत्ति र त्यस्िा गठुीको सालबसाली 
दरबन्त्दीको महन्त्ि र पूजारीलाई सम्िनपुछन ।  

(ज)  “गठुी रैिान नम्बरी जग्गा” भन्नाले दिानवालाले संस्थानलाई मालपोि बिुाउन ुपने जग्गा  

 सम्िनपुछन ।  

(ि)  “गठुी नम्बरी जग्गा” भन्नाले संस्थानले जग्गावालाको हैधसयिले नेपाल सरकारलाई मालपोि 
बिुाउन ुपने जग्गा सम्िनपुछन ।  

                                                           
288  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
289  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
290  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 



 

116 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 
(ञ)  “गठुी िैनाथी जग्गा” भन्नाले कसैको नाममा दिान नभएको गठुी संस्थानको सम्पूणन अधिकार 

रहेको जग्गा सम्िनपुछन ।  

(ट)  “गठुी अिीनस्थ जग्गा” भन्नाले दिानवालाले संस्थानलाई त्तजन्त्सी बिुाई आएको जग्गा 
सम्िनपुछन ।  

(ठ)  “गठुी त्तजमीदारी” भन्नाले कुनै त्तजमीदारी मौजामा गठुीको हक भई गठुीमा मालपोि दात्तिल 
हनुे त्तजमीदारीलाई सम्िनपुछन ।  

(ड)291  “िोवकएको” वा “िोवकएबमोत्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको ववधनयममा 
वा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी जारी गरेको 
आदेिमा िोवकएको वा िोवकएबमोत्तजम सम्िनपुछन ।  

 
 

पररच्छेद–२ 

स्थापना र व्यवस्था 
 

३. गठुी संस्थान कायम रहनेः  

(१)  गठुी संस्थान ऐन, २०२१ अन्त्िगनि स्थापना भएको गठुी संस्थान यसै ऐन अन्त्िगनि स्थापना 
भएको मानी कायमै रहनेछ । 

 (२) संस्थान अववत्तच्छन्न उिराधिकारवाला एक स्विाधसि र सङ्गठठि संस्था हनुेछ । 
यसको कामको धनधमि एउटा आफ्नो छाप हनुेछ । यसले आफ्नो नामबाट नाधलस उजूर 
गनन सक्नछे र यस उपर पधन सोही नामबाट नाधलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।  

(३)  यस ऐनको र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको ववधनयमको अिीनमा रही संस्थानले चल–अचल 
सम्पत्ति प्राप्त गनन, भोग गनन र कुनै प्रकारले हस्िान्त्िरण गररठदन सक्नेछ । 

(४)  संस्थानको प्रिान कायानलय काठमाडौंमा रहनेछ। 

  

४.292   ............ 
 

५.293  ...........  

 

६.  कमनचारी िथा सल्लाहकारको धनयतु्तिः   
(१)  संस्थानले आवश्यकिानसुार कमनचारी र सल्लाहकारहरूको धनयतु्ति गनन सक्नेछ र 

धनजहरूको धनयतु्ति र सेवाको ििन िोवकएबमोत्तजम हनुेछ ।  

                                                           
291  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
292  पवहलो संिोिनद्वारा िारेज ।   
293   पवहलो संिोिनद्वारा िारेज ।   
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(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  नेपाल सरकारले आवश्यक देिेमा 
समय–समयमा संस्थानका कमनचारीहरूको दरबन्त्दी थप–घट गनन .........294 सक्नेछ ।  

 

७.  ववद्वि ्सधमधिको गठन:  

(१)295 संस्थानमा िाधमनक, सामात्तजक र िैत्तिक िेत्रमा ख्याधि प्राप्त ववद्वान िथा साि ु सन्त्िहरू 
मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीि एक जना सभापधि सवहि पााँचजना सदस्य रहेको एक 
ववद्वि सधमधि रहनेछ ।  

(२)  संस्थानको अध्यिले िोकेको कमनचारी ववद्वि ्सधमधिको सत्तचव हनुेछ ।  

(३)  संस्थानको अध्यिले ववद्वि ्सधमधिको बैठकमा भाग धलन ुपनेछ । 

(४)296 उपदफा (१) बमोत्तजम मनोनीि सदस्यहरूको कायानवधि चार बषनको हनुेछ । कायानवधि 
समाप्त भएपधछ धनजहरूलाई पनुः मनोनीि गनन सवकनेछ । 

िर नेपाल सरकारले उपयिु सम्िेमा धनजहरूको कायानवधि पूरा नहुाँदै धनजहरूको सट्टा 
अको व्यत्तिलाई मनोनीि गनन सक्नेछ ।  

(५) ववद्वि ् सधमधिका सदस्यहरूले सो सधमधिको बैठकमा भाग धलंदा िोवकए बमोत्तजमको 
पाररश्रधमक वा भिा पाउनेछन ्।  

 

८.  ववद्वि ्सधमधिधसि राय–सल्लाह धलन सवकनेः सधमधिले297 आवश्यक देिेमा देहायका ववषयहरूमा 
ववद्वि ्सधमधिधसि राय सल्लाह धलन सक्नेछ ।  

(क)  गठुी सम्बन्त्िी प्राचीन रीधित्तस्थधि,  

(ि)  िाधमनक ववधि, परम्परा एवं िमन सम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्था ।  

 

९.298 सधमधिको गठनः  

(१)299 संस्थानको कायन सञ्चालनको धनधमि नेपाल सरकारले देहायका सदस्यहरू भएको एक 
सञ्चालक सधमधि गठन गनेछ:  

                                                           
294  दोश्रो संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।  
295  केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोधिि । 
296  केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोधिि । 
297  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
298  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
299  पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनद्वारा पनु: संिोिन । पवहलो संिोिनको उपदफा (1) मा 

(क) श्री ५ को सरकारले िोकेको व्यत्ति     –   अध्यि  

(ि) अञ्चलािीि, बागमिी अञ्चल                     –    सदस्य  

(ग)  महाधनदेिक मालपोि ववभाग        –    सदस्य  

(घ)  महाधनदेिक भधूमसिुार ववभाग      –   सदस्य  

(ङ)  महाधनदेिक, परुाित्व ववभाग     –   सदस्य  
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(क)  नेपाल सरकारले िोकेको व्यत्ति        –   अध्यि  

(ि)  प्रधिधनधि, गहृ मन्त्त्रालय (रा.प.प्रथम शे्रणी)                   –    सदस्य  

(ग) प्रधिधनधि, कानून, न्त्याय िथा संसदीय व्यवस्था मन्त्त्रालय (रा.प.प्रथम शे्रणी) – सदस्य  

(घ)  प्रधिधनधि, त्तििा िथा संस्कृधि मन्त्त्रालय (रा.प. प्रथम शे्रणी)  –   सदस्य  

(ङ)  महाधनदेिक, मालपोि ववभाग     –   सदस्य  

(च)  नेपाल सरकारले देिका िाधमनक, सामात्तजक िेत्रबाट मनोनीि गरेका गठुी 
        सम्बन्त्िी काममा अनभुव प्राप्त िीन जना व्यत्ति    –  सदस्य  

(छ)  प्रिासक                 –   सदस्य सत्तचव  

(२)  संस्थानमा कायनकाररणी अध्यि धनयिु भएमा सधमधिको सत्तचवको काम अध्यिले िोकेको 
संस्थानको कमनचारीले गनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोत्तजम मनोनीि भएका सदस्यहको कायानवधि िीन वषनको 
हनुेछ र कायानवधि समाप्त भएपधछ पनुः मनोनीि हनु सक्नेछन ्।  

िर नेपाल सरकारले उपयिु सम्िेमा कुनै मनोधनि सदस्यको कायानववधि समाप्त नहुाँदै 
धनजको सट्टा अको व्यत्तिलाई मनोनीि गनन सक्नेछ ।  

 

९क.300 सधमधिको काम, किनव्य र अधिकारः   

(१)  संस्थानको सबै काम कारवाईको रेिदेि, धनयन्त्त्रण र व्यवस्था सधमधिले गनेछ ।  

(२)  यस ऐन अन्त्िगनि संस्थानलाई भएको सबै अधिकारहरूको प्रयोग िथा किनव्यको पालन 
सधमधिले गनेछ ।  

(३)  सधमधिले ववद्वि ्सधमधिबाट धसफाररि गररएका उपयिु सिुावहरू कायानन्त्वयन गनेछ ।  

 

१०.301 .........................  

 

११.  सदस्य हनु अयोग्यिाः देहायको कुनै व्यत्ति सधमधि वा ववद्वि ् सधमधिको सदस्य302 हनु योग्य 
माधनने छैन:–  

(क)303  .............  

                                                                                                                                                                   
(च)  प्रधिधनधि, कानून िथा न्त्याय मन्त्त्रालय  

(छ)  श्री ५ को सरकारले पााँच ववकास िेत्रको प्रधिधनधित्व हनु े 

 िाधमनक, सामात्तजक िेत्रबाट मनोनीि गरेको गठुी 
        सम्बन्त्िी काममा अनभुव प्राप्त पााँच जना व्यत्ति    –  सदस्य  

  (ज)  प्रिासक         –   सदस्य सत्तचव  
300  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
301  पवहलो संिोिनद्वारा िारेज ।   
302  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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(ि)  साहूको दामासाहीमा परेको व्यत्ति,  

(ग)  बहलुा वा मानधसक सन्त्िलुन रवहि व्यत्ति,  

(घ)  नैधिक पिन देत्तिने फौज्दारी अधभयोगमा अदालिबाट कसरुदार ठहरी कैदको सजाय 
पाएको व्यत्ति,  

(ङ)  एक्काइस वषन उमेर पूरा नभएको व्यत्ति, वा 
(च) संस्थानसाँगको ठेक्कामा सरीक रहेको वा संस्थानसाँगको कुनै कारोवारमा धनजी आधथनक स्वाथन 

धनवहि रहेको व्यत्ति ।  

 

१२.  सदस्य कायम नरहने अवस्थाः देहायको अवस्थामा कुनै व्यत्ति सधमधि वा ववद्वि ्सधमधिकोसदस्य 
कायम रहने छैनः–  

(क)  दफा ११ मा उत्तल्लत्तिि कुनै अयोग्यिा भएमा,  
(ि)  सदस्यिाबाट राजीनामा गरेमा,  
(ग)  मनुाधसब कारण नभई सधमधि वा ववद्वि ् सधमधिको अनमुधि बेगर सधमधि वा ववद्वि ्

सधमधिको बैठकमा लगािार िीन पटक अनपुत्तस्थि भएकोमा नेपाल सरकारले हटाएमा,  
(घ)  दफा ७ को उपदफा (४) र दफा ९ को उपदफा (३) को प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि 

बमोत्तजम नेपाल सरकारले कुनै सदस्यको सट्टा अरूलाई नै मनोनीि गरेमा ।  

 

१२क.304 प्रिासकको धनयतु्तिः नेपाल सरकारले संस्थानमा एक जना प्रिासक धनयिु गनेछ ।  

 

१३.305  संस्थानको कोषः  

(१)  संस्थानको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ । सो कोषमा देहायका रकम जम्मा गररनेछनः्–  

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनदुान,  

(ि)  कुनै धनयधमि श्रोिबाट प्राप्त भएको रकम,  

(ग)  गठुी जग्गाबाट प्राप्त मालपोि वा अन्त्य आयस्िा,  
(घ)  गठुी अिीनस्थ जग्गालाई रैिान नम्बरी जग्गामा पररणि गरी दिान गदान प्राप्त रकम,  

(ङ)  संस्थानलाई प्राप्त अरू कुनै रकम ।  

(२)  संस्थानको सबै नगदी संस्थानको नाममा नेपाल राि बैंक वा सधमधिले िोकेको कुनै बैंकमा 
रात्तिनेछ ।  

(३)  संस्थानको िफन बाट गनुन पने सबै िचन संस्थानको कोषबाट व्यहोररनेछ ।  

                                                                                                                                                                   
303  पवहलो संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।   
304  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
305  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
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(४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  उपदफा (१) को िण्ड (घ) 

बमोत्तजम प्राप्त रकम र संस्थानको नाममा रहेको जायजेथा धबक्री भई सो बापि प्राप्त रकम 
संस्थानको अिय कोषको रूपमा रात्तिनेछ र त्यस्िो रकम कुनै बैंकमा मदु्दिी िािामा 
जम्मा गने वा घर पसल बनाउने जस्िा स्थायी लगानी गने बाहेक अरू सालबसाली िचन 
गनन पाइने छैन । अिय कोषको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको कत्तम्िमा पच्चीस प्रधििि 
रकम अधनवायन रूपमा सोही कोषमा जम्मा गरी बााँकी रकम संस्थानको काममा िचन गनन 
सवकनेछ ।  

 

१४.  संस्थानको लेिा र लेिापरीिणः   

(१) संस्थानको लेिा प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम रात्तिनेछ ।  

(२) संस्थानको लेिापरीिण महालेिा परीिकबाट हनुेछ ।  

 

१५.  संस्थानको आधथनक वषन र वावषनक प्रधिवेदनः   

(१)  संस्थानको आधथनक वषन नेपाल सरकारको आधथनक वषन सरह हनुेछ ।  

(२)  संस्थानले प्रत्येक आधथनक–वषन अन्त्ि भएको छ मवहनाधभत्र आफ्नो आधथनक त्तस्थधि र आफ्नो 
कामको वावषनक प्रधिवेदन नेपाल सरकारमा पेि गनेछ ।  

 
 

पररच्छेद–३ 

संस्थानको काम किनव्य 

 

१६.  राजगठुीको बन्त्दोबस्ि र सञ्चालनः  
(१)  संस्थानको अमानिी, राजगठुी, मठ, मत्तन्त्दरको बन्त्दोबस्ि र सञ्चालनको लाधग 

आवश्यकिानसुार महन्त्ि, पजुारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, कमनचारीको धनयतु्ति गरी 
दानपत्र धलिि भए सो र परम्परा बमोत्तजमको पवन पूजा इत्याठद गनुन पने काम अमानिबाटै 
गराउनेछ र त्यस्िो अमानिी गठुी, मठ, मत्तन्त्दरको आयस्िा गठुी कोष र गठुी त्तजन्त्सी 
मौज्दािमा जम्मा गरी िचन गठुी कोष र गठुी त्तजन्त्सी मौज्दािबाट नै व्यहोररनेछ ।  

(२)  राजगठुीमा पररणि भएका छुटगठुी र धनजीगठुीका हकमा संस्थानले त्यस्िा गठुीका 
दानपत्र, धलिि र परम्परा बमोत्तजम पवन, पूजा इत्याठद गनुन पने काम नरोवकने र िमन लोप 
नहनुे गरी भइरहेको कामदार, कमनचारी र िचनको दरबन्त्दीमा बढी वा अनावश्यक कटाई 
नयााँ दरबन्त्दी कायम गरी उपदफा (१) बमोत्तजम अमानिबाट गठुीको कायन सञ्चालन 
नगराई संस्थानले आफ्नै रेिदेि, धनयन्त्त्रण र धनदेिनमा बढीमा पााँच वषन सम्मको अवधि 
िोकी त्यस्िो गठुीको बन्त्दोबस्ि र सञ्चालन साववकमा चलाई आएको दिान गठुठयार, महन्त्ि, 

पूजारी वा अरू कसैलाई समु्पन सक्नेछ ।  
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िर, त्यसरी सतु्तम्पएकोमा दरबन्त्दी बमोत्तजम िचन कटाई बााँकी बचेको आयस्िा 
संस्थानमा बिुाउन ुपनेछ।  

 

१७.  संस्थानको काम, किनव्य िथा अधिकारः यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए बाहेक संस्थानको काम, 

किनव्य िथा अधिकार देहाय बमोत्तजम हनुेछः–  

(१)  राजगठुी माधथ संस्थानमा हक दावयत्व रािी व्यवस्था िथा सञ्चालन गनन,  
(२)  छुट गठुी िथा धनजी गठुीलाई राजगठुीमा धलई अमानिबाट व्यवस्था र सञ्चालन गने वा यस 

ऐनमा व्यवस्था भए बमोत्तजम सञ्चालन गराउन,े  

(३) दानपत्र धलिि परम्परा बमोत्तजमको िाधमनक पवन पूजा िमनलोप नहनुे गरी चलाउने वा 
चलाउन लगाउन,े  

(४) राजगठुीको चल अचल सम्पत्ति वा त्यसबाट भएको आम्दानी हाल भैरहेको र थप कुनै 
िाधमनक, िैत्तिक, सामात्तजक, सााँस्कृधिक वा परोपकारी संस्था वा कायनमा लगाउने,  

(५)  राजगठुीको आम्दानीबाट फजूल िचन घटाई चहुावट रोकी राजगठुीलाई बढी व्यवत्तस्थि 
रूपले सञ्चालन गनन आवश्यकिा आनसुार कमनचारी र िचनको नयााँ दरबन्त्दी लगि बनाउने,  

(६)  कुनै अनदुान, दान, दािव्य, चल अचल, सम्पत्ति, प्राप्त गने,  

(६क)306 मठ मत्तन्त्दरमा चढ्ने भेटीघाटीको व्यवस्था गने,  

(६ि)307 प्राचीन गरगहना र िाधमनक, सााँस्कृधिक वस्िहुरूको लगि रािी संरिण गने गराउन,े 

(६ग)308 कुनै गठुीको कामको धनधमि िचन गनुन पदान सकभर सोही गठुीको आयस्िाबाट िचन गने,  

(७)  िेिी, वागवानी र पिपुालन गने,  

(८)  राजगठुीबाट गनुन पने कुनै काम गनन संस्थानका िफन बाट ठेक्का ठदने करार गने,  

(९)  घर, पसल बनाई बहालमा ठदने,  
(१०)  संस्थानका िफन बाट चलाउन ुपने कुनै कानूनी कारवाई चलाउने वा संस्थान उपर चलेको 

कुनै   कानूनी कारवाईको प्रधिरिा गने र अदालिको फैसला बमोत्तजम गने,  

(११)  राजगठुीको आयस्िा रकमबाट गठुी चलाउन,े िचन गने, बााँकी रकमबाट जगेडा कोष िडा 
गने र सो कोषबाट सरुत्तिि लगानी गने,  

(१२)  गठुी िैनाथी जग्गामा संस्थानले आफै िेिी गनन वा मोही लगाई िेिी गनन ठदने,  
(१३)  यो ऐन र प्रचधलि कानून बमोत्तजम राजगठुीको व्यवस्था सञ्चालन गदान पररआएको अरू 

काम गने।  

 
 

                                                           
306  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
307  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
308  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
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१८.   संस्थानले गनन नहनुे कामः संस्थानले देहायको काम गनन हुाँदैनः–  

(१)  गठुी जग्गामा नेपाल सरकारको स्वीकृधि बेगर गठुीको स्वाधमत्व छाधडठदने,  
(२)  गठुी ऐलानी जग्गा नेपाल सरकारको नीधि ववरुध नम्बरीमा दिान गने,  

(३)  संस्थानलाई नोक्सान वा राजगठुीको िमन–कायनमा बािा पने कुनै काम कारवाई, आधथनक 
कारोबार वा अन्त्य व्यवस्था सम्बन्त्िी काम गने ।  

 

१९.  छुट गठुीको हक दावयत्व संस्थानमा सनेः सबै छुट गठुी राजगठुीमा पररणि भई त्यस्िो छुट 
गठुीको चल अचल जायजेथा, देवमूधिन समेि उपर छुट गठुीको भइरािेको सबै अधिकार संस्थानमा 
सनेछ र त्यस्िा छुट गठुीका गठुठयार िान्त्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हनुेछ । 

 

१९क.309 धनजी गठुीको लगिः  

(१)  धनजी गठुीका गठुीयारले गठुीको लगि िोवकए बमोत्तजमको ढााँचामा संस्थानमा ठदन ु     

पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम लगि प्राप्त भएपधछ संस्थानले व्यत्तिगि वा पाररवाररक रूपमा र 
सामात्तजक वहिको लाधग रात्तिएका धनजी गठुीको लगि िोवकए बमोत्तजम छुट्टाछुटै्ट राख्न ु
पनेछ ।  

 

२०.  धनजी गठुीको हक दावयत्व संस्थानले धलन सक्नेः310  

(१)  कुनै धनजी गठुीको दािा समेि सबै वा अधिकांि गठुीयारहरूले त्यस्िो धनजी गठुीको हक 
दावयत्व संस्थानले नै व्यहोने गरी बन्त्दोबस्ि र सञ्चालन संस्थानबाट नै हनु धलत्तिि अनरुोि 
गरेमा संस्थानले त्यस्िो गठुीको हक दावयत्व धलई बन्त्दोवस्ि र सञ्चालन गनन सक्नेछ ।  

(२)  व्यत्तिगि वा पाररवाररक रूपमा रात्तिएका धनजी गठुी बाहेक सामात्तजक वहिको लाधग 
रात्तिएका धनजी गठुीका गठुीयारले त्तिलापत्र, िमनपत्र, दानपत्र आठदमा लेत्तिए बमोत्तजम सो 
गठुीको सञ्चालन नगरी गठुीको सम्पत्ति वहनाधमना गरेको देत्तिएमा गठुठयारले धलत्तिि 
अनरुोि नगरे पधन संस्थानले त्यस्िो गठुीको त्तजम्मा धलई बन्त्दोवस्ि सञ्चालन गनन       

सक्नेछ ।  

(३)  पिपुधि अमालकोट कचहरीमा कूि बिुाउन ुपने वा पिपुधि गहेु्यश्वरीसाँग सम्बत्तन्त्िि सबै 
िालका गठुीको जग्गाको जग्गा प्रिासन गठुी संस्थानले त्तजम्मा धलई बन्त्दोबस्ि र सञ्चालन 
गनन सक्नेछ ।  

                                                           
309  पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । पवहलो संिोिनमा, "धनजी गठुीको लगि ठदन:े धनजी गठुीका 

गठुठयारहरुले संस्थानमा धनजी गठुीको लगि ठदन ुपनेछ ।" 

310  दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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(४)  उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम संस्थानले हक दावयत्व धलएपधछ त्यस्िो धनजी गठुी 
राजगठुीमा पररणि भई त्यस्िो धनजी गठुीको चल, अचल जायजेथा, देवमूधिन समेि उपर 
धनजी गठुी वा दािा गठुठयारको भैरहेको सबै अधिकार संस्थानमा सनेछ र त्यस्िो धनजी 
गठुीका दािा, गठुीयार, िान्त्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हनुेछ।  

 

२१.  राजगठुीमा पररणि भएको छुट गठुी र धनजी गठुीको वववरण जायजेथा बिुाउनेः दफा १९ र २० 
बमोत्तजम राजगठुीमा पररणि भएको छुट गठुी वा धनजी गठुीका दािा, गठुठयार वा गठुी 
चलाइआएका व्यत्तिले संस्थानले सूचना प्रकात्तिि गरेको छ मवहनाधभत्र संस्थानले िोकेबमोत्तजम 
त्यस्िो गठुीको चल अचल, जायजेथाको वववरण र स्याहा शे्रस्िा लगायि सबै धलिि संस्थानलाई 
बिुाउन ुपछन ।  

 
 

पररच्छेद–४ 

गठुी त्तजमीदारी उन्त्मूलन 

 

२२.  गठुी त्तजमीदारी उन्त्मूलनः गठुी त्तजमीदारी उन्त्मूलन गररएको छ । त्यस्िो उन्त्मूलनको पररणाम 
स्वरूप सम्बत्तन्त्िि गठुी मौजाको त्तजमीदारीधसि सम्बत्तन्त्िि त्तजमीदार पटवारीको सबै हक अधिकार 
स्विः समाप्त भएको माधननेछ ।  

 िर त्तजमीदारी साथको जग्गाका हकमा त्तजमीदारी उन्त्मूलन भएको त्तजमीदारको नाउाँमा गठुी रैिान 
नम्बरीमा दिान हनुेछ ।  

 

२३.  त्तजमीदारी सम्बन्त्िी कागजपत्रः गठुी त्तजमीदारीको कागजपत्र त्तजम्मा भएको व्यत्तिले सो कागजपत्र 
संस्थानले आदेि ठदएका बिि संस्थानलाई बिुाउन ुपछन ।  

 

२४.  मालपोि असलु िहसील गने अन्त्िररम व्यवस्थाः उन्त्मूलन भएको गठुी त्तजमीदारीको मालपोि 
असलु िहसील गने सम्बन्त्िमा संस्थानले व्यवस्था धमलाई सूचना नठदएसम्म सम्बत्तन्त्िि त्तजधमदार 
पटवारीले साववक बमोत्तजम मालपोि असूर िहसील गरी संस्थानमा बिुाउन ुपनेछ ।  
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पररच्छेद–५ 

राजगठुी जग्गा 
 

२५.311  गठुी िैनाथी जग्गाको बन्त्दोबस्िः  

(१)312 गठुी िैनाथी जग्गा संस्थानले आफै िेिी गनन वा धललाम बढाबढ गराई दिान गररठदन 
सक्नेछ।  

(२)  गठुी िैनाथी जग्गामध्ये ऐलानी बााँिो जग्गाको हकमा संस्थानले अवस्था अनसुार देहाय 
बमोत्तजम कुनै पधन व्यवस्था गनन सक्नेछः– 

(क)  संस्थान आफैले आवाद गने,  

(ि)  िोवकएबमोत्तजम केही वषनको कूिसम्म माफी गरी िास वकसानलाई ........313 
आवादी गनन ठदने, र 

(ग) .....................314 

(३)  उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  कुनै गठुी िैनाथी जग्गा घर 
घडेरी वा उद्योग व्यापारको लाधग उपयिु देत्तिएमा त्यस्िा गठुी जग्गा र संस्थान आफैले 
िेिी गरे गराएको गठुी िैनाथी जग्गा आवादी वा ऐलानी जे भएपधन उपयोग र ठाउाँको 
महत्व हेरी संस्थानले िोवकए बमोत्तजम ..............315 बढाबढ गराई गठुी रैिान नम्बरी 
जग्गामा पररणि गरी दिान गरी ठदन सक्नेछ र २०४६ चैत्र २६ गिे भन्त्दा पवहले नै गठुी 
िैनाथी जग्गामा आफ्नै पूाँजी लगाई घर बनाई बसोवास गररसकेकाको हकमा त्यस्िो घर 
घडेरी यसै ऐनमा अन्त्यत्र व्यवस्था गररए अनसुार मूल्याङ्कन सधमधिले िोकेको मूल्यको 
आिारमा धनजकै नाममा रैिान नम्बरीमा पररणि गरी दिान गनन सवकनेछ ।316  

(४)  उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  देवस्थल रहेका वा 
देवी देविा देवस्थल पवन पूजा जात्रासाँग सम्बत्तन्त्िि िाधमनक एवं सावनजधनक पधिन जग्गा कुनै 

                                                           
311  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
312  पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनद्वारा पनु: संिोिन । पवहलो संिोिनमा, "उपदफा (१) गठुी िैनाथी जग्गा 

संस्थानले आफै िेिी गनन वा िोवकएको दस्िूर धलई मोवहयानीमा अरुद्वारा िेिी गनन ठदन वा िोवकएबमोत्तजम मूल्य वा दस्िूर 
धलई गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा पररणि गरी दिान गरी ठदन सक्नछे ।" 

313  दोश्रो संिोिनधारा "मोवहयानी" िब्द त्तिवकएको । 
314  पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनधारा संिोधिि । केही नेपाल कानून संिोिन िथा िारेज गने ऐन, २०७२ 

द्वारा त्तिवकएको । पवहलो संिोिनमा, (ग) िोवकएबमोत्तजम ििन रािी वा उपयिु मूल्य दस्िूर धलई गठुी रैिान नम्बरी 
जग्गामा पररणि गरी दिान गरी ठदने।  

  दोश्रो संिोिनमा, "वा उपयिु मूल्य दस्िूर धलई" िब्द त्तिवकएको । 
315  पवहलो संिोिनमा "मूल्य वा दस्िूर धलई वा" उल्लेि भएको । 
316  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
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व्यत्तिको नाममा दिान गररने छैन । त्यस्िो जग्गा दिान गररएको रहेछ भने पधन संस्थानले 
त्यस्िो जग्गाको दिान बदर गनन सक्नेछ ।  

 

२६. गठुी अिीनस्थ जग्गाको बन्त्दोबस्िः317  

(१)  यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ काठमाडौं उपत्यका र पहाड इलाकामा जोिाहाले दिानवालालाई 
कूि बिुाई दिानवाला मोहीले राजगठुीलाई पूरै त्तजन्त्सी वा आाँत्तिक त्तजन्त्सी र आाँत्तिक 
गठुीको भाउले नगदीमा बिुाउन ु पने गठुी अिीनस्थ जग्गामा दिानवालाको सबै हक 
अधिकार समाप्त भई त्यस्िो जग्गामा संस्थानको पूणन स्वाधमत्व कायम हनुेछ र त्यस्िो 
जग्गामा िास जोिाहा वकसानले प्रचधलि कानून बमोत्तजम मोहीयानी हक पाउनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम हक समाप्त हनुे दिानवाला मोहीले धनजको साधबक जग्गामा प्रचधलि 
कानून बमोत्तजम लाग्ने मालपोिको दि गणुाले हनुे रकम िधिपूधिनबापि िोवकए बमोत्तजम 
पाउनेछ । त्यसरी िधिपूधिन पाउने दिानवालाले गठुीलाई धिनुनपने बक्यौिा रकम भए सो 
कट्टा गरी िधिनपूधिनको रकम पाउनेछ ।  

(३)318 उपदफा (२) बमोत्तजम दिानवाला मोहीलाई ठदइने िधिपूधिनको रकम दिानवालाको हक 
समाप्त भई आफ्नो हक हनु आउने िास जोिाहा वकसानले संस्थानमा िोवकएबमोत्तजम 
बिुाउनपुनेछ।  

(३क)319 दिानवाला मोहीले संस्थानमा बिुाउन ुपने कूि नबिुाई बक्यौिा रहन गएको देत्तिएमा 
जोिाहा वकसानले त्यस्िो बक्यौिा रहेको अवधिको कूि दिानवाला मोहीलाई बिुाएको 
धनस्सा संस्थानमा पेि गनुन पनेछ । 

(३ि)320 उपदफा (३क) बमोत्तजम कूि बिुाएको धनस्सा पेि गनन नसकेमा धनस्सा पेि गनन नसके 
जधिको कूि संस्थानमा बिुाउन ुपनेछ ।  

 (४)321 दिानवाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हनु आउन े िास जोिाहा वकसानले 
उपदफा (३) मा िोवकएबमोत्तजमको िधिपूधिनको रकम दात्तिल नगरेमा वा उपदफा (३ि) 
बमोत्तजम बक्यौिा कूि िोवकएबमोत्तजम नधिरेमा सो जग्गाको कूि नधिरे सरह कारवाई गरी 
सो जग्गामा िोवकएको दस्िूर धलई अको मोही कायम गनन सवकनेछ ।  

(५)322 उपदफा (४) बमोत्तजम कारवाई गरी अको मोही कायम हनु आएमा त्यस्िो मोहीले 
उपदफा (३) बमोत्तजम हक समाप्त भएको दिानवाला मोहीलाई धिनुनपने िधिपूधिनको बााँकी 

                                                           
317  पवहलो संिोिनद्वारा उपदफा (३),(४) र (५) संिोधिि । उपदफा (३क) र (३ि) थप । उपदफा (६) त्तिवकएको । 
318  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
319  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
320  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
321  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
322  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 



 

126 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 
रकम र उपदफा (३ि) बमोत्तजमको कूिसमेि संस्थानमा िोवकएबमोत्तजम बिुाउन ु       

पनेछ ।  

(६)323 ................  

(७)  यस दफामा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  कुनैगठुी अिीनस्थ जग्गामा कसैले कानून 
बमोत्तजम अधिकार पाई घर–बारी बनाई बसोबास गरी आएको भए प्रचधलि नेपाल कानून 
बमोत्तजम घर–बारी बापि राख्न पाउने जग्गाको हदसम्म जग्गा सोही व्यत्तिको नाममा 
मोहीयानीमा दिान हनुेछ ।  

 

पररच्छेद–६ 

मोहीको व्यवस्था 
 

२७.  मोहीयानी हक लाग्नेः गठुी जग्गामा िास जोिाहा वकसानले प्रचधलि कानून बमोत्तजम मोहीयानी 
हक पाउनेछ।  

  िर, 324 

(क) गठुीको कुनै धनत्तिि काम गरे बापि जोिी, भोग गनन पाउने रकमीले त्यस्िो जग्गामा 
मोहीयानी हक पाउनेछैन ।  

(ि)  साववकदेत्ति िेिी गरी नआएको बाग बगैचा भएको वा िोवकएको िहर बजारको पधिन गठुी 
जग्गामा मोहीयानी हक पाउने छैन ।  

 

२८.  गठुी जग्गामा लाग्ने कूि धिरोः325   

(१)  संस्थानलाई कूि धिनुन पने गठुी जग्गामा सरकारी रैकर जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको 
ठाउाँ र वकधसम अनसुार पाउने सरह कूि लाग्नेछ ।  

 िर यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका विि वकधसम अनसुारको कूिभन्त्दा कम बिुाई आएको रहेछ 
भने सोहीबमोत्तजम नै कूि धलइनेछ ।  

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाको अवस्थामा मोहीले िान, चामल, मकै, कोदो, गहुाँ आठद अनाज बाहेक 
अरू प्रकारको त्तजन्त्सी बिुाई आएकोमा मोहीले साधबकबमोत्तजमकै त्तजन्त्सी बिुाउन ुपनेछ ।  

  िर, यस उपदफा बमोत्तजम त्तजन्त्सी सामानको मूल्य प्रधि रोपनी वा धबगाहमा उपदफा 
(१) बमोत्तजम मोहीले बिुाउने कूिको मूल्यभन्त्दा बढी पने गरी असलु गररनेछैन । 

                                                           
323  पवहलो संिोिनद्वारा त्तिवकएको ।  
324  दोश्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप । 
325  पवहलो संिोिनद्वारा उपदफा (१) मा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप, उपदफा (२) संिोधिि िथा उपदफा (3)(4) र (5) थप 

। 
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(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम मोहीले बिुाउने त्तजन्त्सीको मूल्य धनत्तिि गने अधिकार संस्थानलाई 
हनुेछ। 

(४)  गठुी जग्गामा लागेको कूि मोहीले स्थानीय बजार भाउले नगदीमा पधन बिुाउन        

सक्नेछ ।  

(५)  दफा २९ को उपदफा (१) मा िोवकएको कूि धिने समयमा कूि बिुाउनेलाई संस्थानले 
कूिको पन्त्र प्रधिििसम्म छुट ठदनेछ ।  

 

२९.  कूि धिने सम्बन्त्िी व्यवस्थाः  
(१)  संस्थानलाई कूि धिनुन पने गठुी जग्गाको मोहीले सरकारी रैकर जग्गाको मोहीले कूि धिने 

याम समयसम्ममा संस्थानलाई गठुी जग्गाको मोहीले कूि बिुाउन ुपनेछ । सो म्यादधभत्र 
कूि नबिुाएमा त्यस्िो मोहीको मोहीयानी हक संस्थानले समाप्त गनन सक्नेछ ।  

 िर संस्थानले आवश्यक देिेमा दईु मवहनासम्म कूि बिुाउन म्याद थप गनन सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम मोहीयानी हक समाप्त भएकोमा त्तचि नबझु्ने मोहीले पैिीस ठदनधभत्र 
नेपाल सरकारसमि उजूर गनन सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम पनन आएको उजूरीमा नेपाल सरकारले गरेको धनणनय अत्तन्त्िम 
हनुेछ।  

(४)  उपदफा (१) बमोत्तजम मोहीयानी हक समाप्त भएको जग्गाको बााँकी कूि साववक मोहीबाट 
सरकारी बााँकी सरह संस्थानले असलु–उपर गनन सक्नेछ ।  

(५)  संस्थानलाई बिुाउन ु पने कूि धमन्त्हा गने सम्बन्त्िमा प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम    

हनुेछ । 

 

३०.  मोहीयानी हक िरीद–धबक्री गनन सवकने वविेष व्यवस्थाः भधूमसिुार ऐन, २०२१ िथा अन्त्य 
प्रचधलि नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  यस ऐन बमोत्तजम मोहीयानीमा 
कमाई आएको जग्गाको मोहीयानी हक िरीद–धबक्री हनु सक्नछे । 

  

३०क.326 िान्त्गीको जग्गा बेचधबिन गनन नपाउनेः गठुीको िान्त्गी जग्गा िान्त्गीवालाले धििो बन्त्िक राख्न े
वा अन्त्य कुनै प्रकारले हक छाडी ठदन पाउने छैन र त्यसरी हक छाडी ठदएमा हक छाडी ठदएको 
धलिि स्विः बदर भएको माधननेछ। 

 

३१.327  उकास हनु आएको जग्गाको सम्बन्त्िमाः  संस्थानलाई बिुाउन ुपने कूि वा अन्त्य रकम नबिुाई 
छाडी उकास हनु आएको जग्गा संस्थानले आफै िेिी गनन वा अन्त्य कुनै काममा लगाउन   

सक्नेछ ।  

                                                           
326  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
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३२.  गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा मालपोि लाग्नेः   

(१)  सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको वकधसम अनसुार नेपाल सरकारमा मालपोि 
बिुाए सरह गठुी रैिान नम्बरी जग्गाको जग्गावालाले संस्थानमा मालपोि बिुाउनेछ। 

(२)  गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैधसयि प्रचधलि कानून बमोत्तजम 
सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हनुेछ ।  

(३)  यस दफाको प्रयोजनको लाधग जग्गावाला भन्नाले यस ऐन बमोत्तजम संस्थानलाई मालपोि 
धिनुन पने गरी गठुी जग्गा आफ्नो नाममा दिान भई सो दिानको नािाले उि जग्गामा हक 
हनुे व्यत्ति र त्यस्िो व्यत्तिको हकवाला वा अंत्तियार भएको नािाले वा त्यस्िो व्यत्तिले 
प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम आफ्नो हक छोडी ठदएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दिान 
गराउने हक पगुेको व्यत्ति सम्िन ुपछन ।  

 

३३.  मालपोि असलु गने व्यवस्थाः  
(१)  संस्थानले मालपोि असलु गने व्यवस्था गनेछ ।  

(२)  मालपोि असलु गने म्याद प्रचधलि नेपाल कानूनमा िोवकए बमोत्तजम हनुेछ । मालपोि 
असलु गनन म्याद नाघेमा जररवाना गने, मालपोि बााँकीमा जग्गा धललाम गने र धमन्त्हा ठदने 
समेिमा प्रचधलि नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्था संस्थानले असलु गने मालपोिका हकमा 
पधन लागू हनुेछ । गठुीको मालपोि असलु िहसील गनन िोवकएको कायानलयहरूले समेि 
प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम मालपोि असलु गने सम्बन्त्िी अधिकारको प्रयोग गनन 
पाउनेछ ।  

 

३४.  बहाल र भबूहाल असलु–उपर गने व्यवस्थाः  

(१)  गठुी जग्गामा घर पसल बनाउन ठदई भबूहाल धलई आएको वा गठुीले नै घर पसल बनाई 
वा पाटी पौवाहरू बहालमा ठदई बहाल धलई आएकोमा यो दफा प्रारम्भ भएपधछ संस्थानले 
त्यस्िो भबूहाल वा बहालको सम्बन्त्िमा नयााँ कबधुलयि गराउन सक्नेछ । यसरी नयााँ 
कबधुलयि गराउाँदा भबूहाल वा बहालको अड्ढ संस्थानले िोकेबमोत्तजम हनुेछ ।  

(२)  बहाल वा भबूहालमा बस्ने व्यत्तिले संस्थानले िोवकठदएको म्यादधभत्र नयााँ कबधुलयि गनुन 
पनेछ । सो म्यादधभत्र कबधुलयि नगरेमा सो बहालवाला वा भबूहालवाला व्यत्तिका घर 
वा पसलमा भोगचलन गने हक स्विः समाप्त हनुेछ र संस्थानले सो घर पसल अन्त्य 
व्यत्तिलाई बहालमा ठदन वा आफैले भोग चलन गनन सक्नेछ।  

 
 

                                                                                                                                                                   
327   दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
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३५.  दस्िूर धलई मोहीयानीमा दिान गनेः  

(१)  यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ गठुी जग्गामा भबूाहल लगाई आएकोमा भबूहालवालाले 
मोहीयानीमा दिान गराउन चाहेमा संस्थानले िोकेबमोत्तजम दस्िूर धलई मोहीयानीमा दिान 
गररठदन सक्नेछ ।  

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाको बिि संस्थानको स्वीकृधि नधलई कसैले गठुी जग्गामा घर 
बनाइसकेको रहेछ भने त्यस्िो जग्गा संस्थानले िोके बमोत्तजम दस्िूर धलई मोहीयानीमा 
दिान गररठदन सक्नेछ ।  

(३)  यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ कसैको नाममा मोहीयानीमा दिान भएको गठुी जग्गा वा कसैको 
नाममा दिान नभएको ऐलानी वा बााँिो गठुी जग्गा वा गठुीको बाग बगैचामा कसैले घर 
बनाउन संस्थानको स्वीकृधि मागेमा संस्थानले िोके बमोत्तजम दस्िरु धलई स्वीकृधि ठदन 
सक्नेछ । यसरी संस्थानको स्वीकृधि नधलई त्यस्िो जग्गामा कसैले घर बनाएमा सो जग्गा 
र सो जग्गामा बनाएको घरमा त्यस्िो व्यत्तिको हक समाप्त भई संस्थानको हक कायम 
हनुेछ।  

िर यो प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ घर बनाएकोमा त्यस्िो घर 
बनाउने व्यत्तिको कुनै बदधनयि धथएन भन्ने संस्थानलाई लागेमा संस्थानले नेपाल 
सरकारको स्वीकृधि धलई िोवकएको अधिररि दस्िरु धलई मोहीयानीमा दिान गरी ठदन 
सक्नेछ ।328  

(४)  उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  गठुी रैिान नम्बरी 
जग्गामा घर बनाउन संस्थानको स्वीकृधि धलन पने छैन ।  

 

३६.  ........................329 

 

पररच्छेद–७ 

ववववि 

 

३७.  हदबन्त्दी सम्बन्त्िी व्यवस्थाः गठुी रैिान नम्बरी जग्गाको जग्गावाला र गठुी जग्गाका मोहीका 
सम्बन्त्िमा हदबन्त्दीसम्बन्त्िी प्रचधलि नेपाल कानूनको सबै व्यवस्था लागू हनुेछ र सो प्रयोजनका 
लाधग गठुी जग्गा र सरकारी रैकर जग्गा दबैुको वहसाब गरी हदबन्त्दी कायम गनुन पछन । 

 

                                                           
328  पवहलो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप ।  
329  पवहलो संिोिनबाट संिोिन भई केही नेपाल कानून संिोिन िथा िारेज गने ऐन, २०७२ द्वारा त्तिवकएको । पवहलो 

संिोिनमा, "गठुी रैिान नम्बरीमा दिान गनन पाउन:े गठुी जग्गा कमाउन ेदिानवाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउाँमा गठुी 
रैिान नम्बरी जग्गामा पररणि गरी दिान गराउन चाहेमा धनजले िोवकएको रकम िोवकएबमोत्तजम संस्थानमा बिुाएमा सो 
जग्गा संस्थानले धनजको नाममा गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा दिान गरी ठदनेछ ।" उल्लेि भएको । 
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३८.  गठुी िैनाथी जग्गाका सम्बन्त्िमा वविेष व्यवस्थाः यस ऐन बमोत्तजम गठुी िैनाथी हनुे जग्गा 

राजगठुी र संस्थानको वहि ववपररि कुनै व्यत्तिले कुनै वकधसमले बन्त्दोबस्िीमा धलएको भए पधन 
गठुी संस्थान ऐन, २०२१ लागू भएपधछ बन्त्दोबस्िी पाएको त्यस्िो हक अधिकार स्विः समाप्त भई 
त्यस्िोमा संस्थान र राजगठुीको हक र स्वाधमत्व पनुः कायम हनुेछ ।  

िर–  

(१) बन्त्दोबस्िीमा पाएको जग्गा घरबारीको लाधग प्रयोग भएकोमा अन्त्य प्रचधलि कानूनले 
पाएको हदसम्म त्यस्िो व्यत्तिको नाउाँमा गठुी रैिान नम्बरीमा दिान हनुेछ बााँकी जग्गामा 
संस्थानलाई यस ऐन बमोत्तजम कूि धिरो बिुाउन पनेछ ।  

(२) नेपाल सरकारको स्वीकृधि धलई गठुी संस्थानले दि धबगाहसम्म कसैको नाममा गठुी रैिान 
नम्बरीमा दिान गरेको जग्गाको हकमा यो दफा लागू हनुे छैन ।  

 

३९.  गठुी घर वा जग्गा साववक बमोत्तजम दिान हनुेः330  

(१)  गठुी िैनाथी जग्गा गठुी अिीनस्थ जग्गामा, गठुी अिीनस्थ जग्गा गठुी रैिान नम्बरी 
जग्गामा वा गठुीको घर वा जग्गा रैकरमा दिान भएको प्रमात्तणि हनु आएमा प्रिासकले वा 
प्रिासकको काम गने प्रिासकीय प्रमिुले त्यस्िो गठुीको घर वा जग्गा साववकको गठुी 
िैनाथी जग्गा, गठुी अधिनस्थ जग्गा वा गठुी रैिान नम्बरीमा नै दिान गनन सक्नेछ । 
त्यसरी दिान भइसकेपधछ सो घर वा जग्गाको पवहले दिान भएको लगि कट्टा हनुेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम प्रिासकले वा प्रिासकको काम गने प्रिासकीय प्रमिुले गरेको 
धनणनयमा त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले सो धनणनय उपर पैिीस ठदन धभत्र त्तजल्ला अदालि331मा 
पनुरावेदन ठदन सक्नेछ ।  

 

४०. जायजेथा रोक्का राख्न पनेः संस्थानमा धििो रािेको अचल सम्पत्ति रोक्का गनन संस्थानबाट 
लेत्तिआएमा सम्बत्तन्त्िि कायानलयले त्यस्िो अचल सम्पत्तिको सकु्री–धबक्री, भोगबन्त्िकी, दृवष्टबन्त्िकी 
वा अन्त्य कुनै प्रकारले कसैलाई हक छोडी ठदन नपाउने गरी रोक्का गनुन पनेछ ।  

 
 
 

                                                           
330  पवहलो संिोिनद्वारा संिोिन भई दोश्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । पवहलो संिोिनमा, "३९. गठुी जग्गामा पनु दिान हनुे: (1) 

गठुीको जग्गा वा घर रैकरमा दिान भएको भए िापधन गठुीको जग्गा वा घर भने्न गठुीको से्रस्िाबाट वा लालमोहर 
िड् गधनिाना िाम्रपत्र त्तिलापत्र आठद धलििबाट देत्तिन आई प्रमात्तणि हनु आएमा प्रिासकले त्यस्िो जग्गा वा घर गठुीमा 
दिान गनन सक्नेछ र सो जग्गा वा घरको रैकरमा दिान भएको लगि कट्टा हनुेछ । (2) उपदफा (१) बमोत्तजम प्रिासकले 
गरेको धनणनयमा त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले सो धनणनयउपर पैंिीस ठदनधभत्र अञ्चल अदालिमा पनुरावदेन ठदन सक्नछे ।" उल्लेि 
भएको । 

331   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । 
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४१.  बााँकी बक्यौिा असलु गनेः  

(१)  संस्थानले असलु उपर गनुन पने मालपोि, कूि, बहाल, भबूहाल, पेश्की, ठेक, जररवाना, धबगो, 
िलु्क, अधिररि िलु्क, दस्िरु332 आठद बााँकी– बक्यौिा संस्थानले सरकारी बााँकी सरह 
सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिको धििो वा अन्त्य जायजेथा धललाम धबक्री गरी असलु–उपर गनन     

सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको बााँकी–बक्यौिा असलु गदान संस्थानले मनाधसब देिेमा दि 
प्रधिििसम्म ब्याज समेि लगाई वकस्िाबन्त्दीमा असलु उपर गनन सक्नेछ ।  

(३)333 उपदफा (१), (२) र दफा २८ मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  िोवकएको 
अवधिसम्मको बक्यौिा रकम संस्थानले िोवकठदए बमोत्तजमको दरमा वकस्िाबन्त्दीमा 
नगदीमा असलु गनन सक्नेछ।  

 

४२.  नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरे बापि सोि भनान गनेः नेपाल सरकारले गठुी जग्गा 
अधिग्रहण गरेमा सो जग्गाको मआुव्जा रकमको सट्टा जग्गा नै सोिभनान गनन सक्नछे ।  

 िर गठुी रैिान नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गरेमा नेपाल सरकारले संस्थानलाई सो जग्गाको 
लाग्ने मालपोि बापि िधिपूधिन ठदन ुपनेछ ।  

 

४२क.334 नेपाल सरकारले गठुी जग्गा धलन सक्न:े नेपाल सरकारले संस्थानको स्वाधमत्वमा रहेको गठुी 
जग्गा सामात्तजक कल्याण वा सामदुावयक वहिको लाधग उपलब्ि गनन वा गराउन आवश्यक देिेमा 
व्यवहाररकिा हेरी सहधुलयि मूल्यमा धलन सक्नेछ ।  

 

४३.  धिजान व्यवस्था हटाउन सवकनेः गठुीका महन्त्ि, पूजारी, गठुठयार र अन्त्य रकमीहरूले िान्त्गी वा 
धिजान व्यवस्थाबाट त्तजन्त्सी िाई आएकोमा त्यसको सट्टा संस्थानले धनजहरूलाई पाररश्रधमकको 
व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

 

४४.  प्राचीन मूधिन िथा गरगहनाको सम्बन्त्िमाः  

(१)  राजगठुीका महन्त्ि, पूजारी, गठुठयार िथा अन्त्य रकमीहरूले आफ्नो त्तजम्माको देवी–देविाको 
प्रात्तचन मूधिन गरगहना, भााँडा–विनन आठद सरुत्तिि हनुे गरी त्यसको अद्यावधिक लगि बनाई 
संस्थानबाट जाँचाई राख्न ुपनेछ ।  

(२)  त्यस्िो महन्त्ि, पूजारी, गठुठयार, िथा अन्त्य रकमीहरूको अदलीबदली हुाँदा आफ्नो त्तजम्माको 
लगि बमोत्तजमको मालसामान बरबिुारथ गनुन पनेछ ।  

                                                           
332   पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
333  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
334  दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 
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(३)  राजगठुीका देवी–देविाको बेचल्िीका गरगहना, भााँडा–विनन आठद सामानहरू त्तजम्मा धलने 

व्यत्तिले सो सामानहरू संस्थानमा सरुत्तििसाथ राख्न चाहेमा धनजले सो सामानहरू 
संस्थानमा बिुाउन सक्नेछ । संस्थानले चाहेमा त्यस्िो गरगहना भााँडा– विननहरू संस्थानमा 
बिुाउन लगाउन सक्नेछ ।  

 

४५.  गहना र अन्त्य सम्पत्तिको व्यवस्था गननः  

(१)  राजगठुीका देवी–देविालाई चढाएको गहना, भााँडाकुाँ डा र अन्त्य त्तजन्त्सी सम्पत्तिको सरुिाको 
लाधग संस्थानले आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।  

(२)  देवी–देविालाई चढाएको गहना र अन्त्य सम्पत्ति जााँच्दा मनाधसब कारणले बाहेक नपगु 
भएको देत्तिएमा संस्थानले सो त्तजम्मा धलने व्यत्तिबाट भनान हाल्न लगाउन सक्नेछ र 
त्यसरी सट्टा भनान नहालेमा संस्थानले धबगो बमोत्तजमको रकम त्यस्िो व्यत्तिबाट सरकारी 
बााँकी सरह असलु उपर गनेछ ।  

 

४६.  गठुी जग्गाको हाट–बजार सम्बन्त्िमाः   

(१)  प्रचधलि नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  गठुीको जग्गामा लाग्न ेहाट, 

मेला वा बजारबाट गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाले उठाएको रकम वा दस्िरुको पचास 
प्रधििि रकम संस्थानमा बिुाउन ुपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  संस्थानले चाहेमा त्यस्िो हाट, मेला 
वा बजार लाग्ने गठुी जग्गा संस्थानले आफैं  व्यवस्था गनन वा उपयोग गनन सक्नेछ ।  

 

४७.  गठुी जग्गाको नाप–जााँच सम्बन्त्िमाः  

(१)  गठुी जग्गाको नाप–जााँच गदान सम्बत्तन्त्िि अधिकारीले सो गनन अगावै सो कुराको सूचना 
संस्थानको कायानलयमा ठदन ुपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम संस्थानलाई सूचना नठदएमा त्यस्िो अधिकारीलाई धनजको सेवा–
ििनसम्बन्त्िी प्रचधलि कानून बमोत्तजम ववभागीय कारवाई गररनेछ ।  

 

४८.  अस्थायी धनस्सा ठदनेः गठुी जग्गाको जोिाहा अस्थायी धनस्सा र जग्गा िनीको स्थायी प्रमाण–पूजान 
रैकर जग्गाको धनस्सा ठदने कायानलयले ठदनेछ ।  

 

४९.  वकिा काट्नेः गठुी जग्गाको वकिा काट्न ुपदान सो वकिा काट्ने कायन रत्तजिेिन गने कायानलयले 
गनेछ ।  
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५०.  गठुी जग्गामा दिान गराउन ुपनेः यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ कुनै व्यत्तिले गठुी जग्गा जानी 
जानी रैकरमा दिान गराएको भए त्यस्िो व्यत्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधिले ६ मवहनाधभत्र सो 
जग्गा पनुः गठुी जग्गामा दिान गराउन ुपनेछ ।  

 

५१.  गठुी िैनाथी जग्गाको चक्लाबन्त्दी धमलाउनेः संस्थानले गठुी िैनाथी जग्गाको चक्लाबन्त्दी धमलाउन 
आवश्यक देिेमा जग्गा सट्टापट्टा गरी चक्लाबन्त्दी धमलाउन सक्नेछ ।  

 

५२.  संस्थानलाई धनदेिन ठदने अधिकारः नेपाल सरकारले आवश्यक देिेमा संस्थानलाई आवश्यक 
धनदेिनहरू ठदन सक्नेछ । त्यसरी धनदेिन भएमा संस्थानले त्यस्िो धनदेिनहरू पालना गनुन    

पनेछ ।  

 

५३.  संस्थानलाई सहयोग गनुन पनेः335 गठुीको परम्पराबमोत्तजम चलाउन ुपने काम गठुीको चल अचल 
सम्पत्तिको संरिण गने काम र संस्थानको घर जग्गा देवस्थल पाटी पौवामा संस्थानको स्वीकृधि 
बेगर जबरजस्िी भोगचलन गनेलाई हटाउन ेजस्िा काममा स्थानीय प्रिासन, प्रहरी र गाउाँपाधलका 
वा नगरपाधलकाले सहयोग गनुन पनेछ ।  

 

५४.  वववरण वा मालपोि नबिुाउनेलाई सजायः दफा २१, २३ वा २४ बमोत्तजम संस्थानलाई बिुाउन ु
पने वववरण, धलिि वा मालपोि दात्तिल नगरेमा त्यस्िो व्यत्तिलाई पच्चीस सय रुपैयााँसम्म 
जररवाना हनुेछ ।  

 

५५.  गठुी जग्गा रैकरमा दिान गराउनेलाई सजायः यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ जानी जानी गठुी जग्गा 
रैकरमा दिान गराउने व्यत्तिलाई वा दफा ५० बमोत्तजम गठुी जग्गामा दिान नगराउने व्यत्तिलाई 
रैकरमा दिान भएको जग्गाको प्रचधलि दरभाउले हनु आउने मोल बराबरसम्म जररवाना हनुेछ । 
त्यसरी रैकरमा दिान गररएको जग्गा गठुीमा पनुः दिान गररनेछ र त्यस्िो जग्गामा घर पसल 
बनाइसकेको रहेछ भने सो जग्गामा भबूहाल लाग्नेछ ।  

 

५६.  गरगहना आठद वहनाधमना गनेलाई सजायः राजगठुीका देवी–देविालाई चढाएको गरगहना िथा 
अन्त्य सम्पत्ति कसैले वहनाधमना गरेमा धनजबाट धबगो असलु गरी धनजलाई धबगो बमोत्तजम जररवाना 
हनुेछ ।  

 

५७.  िमनलोप गनेलाई सजायः गठुीको धलिि, त्तिलापत्र, दानपत्र आठद बमोत्तजम गनुन पने काम नगरी 
िमनलोप गरेमा त्यस्िो व्यत्तिलाई पााँचसय रुपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ र त्यस्िो व्यत्तिलाई गठुीको 

                                                           
335 पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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धलिि, त्तिला–पत्र, दानपत्र, आठद बमोत्तजम काम गने गराउन सवकनेछ । सो बमोत्तजम नगने 
महन्त्ि, पूजारी, गठुठयार र अन्त्य रकमीहरूलाई िारेज गरी अको व्यत्ति धनयतु्ति गने सवकनेछ ।  

 

५८.  अन्त्य सजायः दफा ५४, ५५, ५६, र ५७ मा लेत्तिएदेत्ति बाहेक कसैले यस ऐनको बत्तिनलाप अन्त्य 
कुनै काम गरेमा धनजलाई एक हजार रुपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ ।  

 

५९.  सजाय गने अधिकारीः  

(१)  दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोत्तजम सजाय गने अधिकार प्रिासकलाई336 हनुेछ। 

(२)  उपदफा (१) अन्त्िगनि प्रिासकले गरेको सजायको आदेि उपर नेपाल सरकारमा 
पनुरावेदन लाग्नेछ ।  

 

६०.  अदालिलाई भएसरहको अधिकार हनुेः  दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोत्तजम कारवाई गदान 
प्रिासकलाई बयान धलने, सािी प्रमाण बझु्ने र कागजपत्रहरू दात्तिल गराउने सम्बन्त्िमा 
अदालिलाई भए सरहको अधिकार हनुेछ ।  

 

६१.  अन्त्य नेपाल ऐनबमोत्तजम कारवाई गनन सवकनेः यस ऐनमा लेत्तिएको कुनै कुराले देवी– देविाका 
मूधिन, गरहगना िथा संस्थानका अन्त्य सम्पत्ति वहनाधमना गने व्यत्तिलाई भ्रष्टाचार धनवारण सम्बन्त्िी 
प्रचधलि कानून बमोत्तजम कारवाई चलाउन बािा पने छैन ।  

 

६२.337  ...........................  

 

६२क.338 .............................  

 

६३.  वविेष छुटः  

(१) प्रचधलि नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  संस्थान वादी भएको मदु्दामा 
कोटन फी लाग्ने छैन र संस्थान वादी वा प्रधिवादी भएको मदु्दा माधमलामा संस्थानको 
वाररसलाई हात्तजर नगराई नहनुे अवस्था परी सम्बत्तन्त्िि अड्डा अदालिले आदेि ठदएमा 
बाहेक संस्थानको वाररस िारेिमा हात्तजर भैरहन ुपने छैन। 

 

                                                           
336  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
337  दोश्रो संिोिनद्वारा िारेज । 
338  पवहलो संिोिनद्वारा थप भई दोश्रो संिोिनद्वारा िारेज । पवहलो संिोिनमा, "वविेष अदालिको गठन : यस ऐनमा अन्त्यत्र 

जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन श्री ५ को सरकारले आवश्यक देिेमा यस ऐनअन्त्िगनि सजाय हनु ेकसूरसम्बन्त्िी कुनै 
मदु्दा वविेष अदालि ऐन २०३१ बमोत्तजमको वविेष अदालिलाई समु्पन सक्नछे ।" 
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(२)339 संस्थानले आफ्नो जायजेथाको हक कायम गराउन, लगानी असलु गनन, कमनचारी, महन्त्ि, 

पूजारी, रकमी, गठुठयार, ठेकदार आठदसाँग बााँकी रहेको नगदी त्तजन्त्सी दात्तिला गराउने कूि, 

ठेक, मालपोि, भ-ूबहालसमेिको जनुसकैु रकम असलु गने सम्बन्त्िमा कुनै हदम्याद लाग्ने 
छैन । 

  

६३क.340 अधिकार प्रत्यायोजन गनन सक्नेः संस्थानले आवश्यकिानसुार आफ्नो अधिकार अध्यि, 

सदस्यहरूको उपसधमधि, प्रिासक वा संस्थानको कुनै कमनचारीलाई समु्पन्न सक्नेछ ।  

 

६३ि.341 त्तजल्ला कायानलयले गठुी र देवस्थलको रेिदेि गनुन पनेः प्रत्येक त्तजल्ला कायानलयले आफ्नो 
त्तजल्लामा रहेको गठुीहरूको काम कारवाईको आवश्यक रेिदेि र धनरीिण गनुनका साथै 
देवस्थलहरूमा रहेका प्राचीन मूधिन, गरगहना आठद सम्पत्तिको रेिदेि गनुन पनेछ ।   

 

६३ग.342 त्तजल्ला गठुी सञ्चालन सहयोग सधमधिः  

(१)  गठुी जग्गाको सवु्यवस्था गननको लाधग नेपाल सरकारले आवश्यकिानसुार त्तजल्ला गठुी 
सञ्चालन सहयोग सधमधि गठन गनन सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको सधमधिको गठन, काम, किनव्य र अधिकार िथा अन्त्य कायनववधि 
िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।  

 

६४. ववघटन र त्यसको पररणामः   

(१)  कुनै कारणवि संस्थानलाई ववघटन गनुन पछन भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा संस्थानलाई 
ववघटन गनन सक्नेछ।  

                                                           
339  पवहलो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
340   पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
341  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
342   दोश्रो संिोिनद्वारा थप । 

  द्रष्टव्य:  १. स्थानीय प्रिासन (िेस्रो संिोिन) ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु :– 

    “त्तजल्ला कायानलय” को सट्टा “त्तजल्ला प्रिासन कायानलय” । 

   २. गाउाँ ववकास सधमधि ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु :– 

    “गाउाँ पञ्चायि” को सट्टा “गाउाँ ववकास सधमधि” । 

 ३. केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु :– 

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

   ४. केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्त्िर गररएका िब्दहरु :– 

    ”कानून, न्त्याय िथा संसदीय व्यवस्था मन्त्त्रालय” भने्न िब्दको सट्टा “कानून, न्त्याय िथा संसदीय माधमला  

  मन्त्त्रालय” । 
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(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम संस्थान ववघटन भएमा संस्थानको सबै दावयत्व र अधिकारहरू 

नेपाल सरकारमा सरेको माधननेछ ।  

 

६५.  ववधनयम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गनन संस्थानले नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृधि प्राप्त गरी ववधनमयहरू बनाउन सक्नछे।  

 

६६.  िारेजी र बचाउः  

(१)  गठुी संस्थान ऐन, २०२९ िारेज गररएको छ ।  

(२)  गठुी संस्थान ऐन, २०२९ अन्त्िगनि भए गरेका काम कारवाई यसै ऐन अन्त्िगनि भए गरेको 
माधननेछ ।  
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जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

२०३४।५।२२ 

 

संिोिन गने ऐन 

१.  न्त्याय प्रिासन ऐन,२०४८       २०४८।२।१६ 

२.  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०४८     २०४९।१।८ 

३.  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०५५     २०५५।४।२६ 

प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

४.  गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल 

   कानून संिोिन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

५.  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

६.  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही  

       नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९ 

 

जग्गा प्राधप्त सम्बत्तन्त्ि प्रचधलि नपेाल कानूनलाई संिोिन िथा एकीकरण गनन बनकेो ऐन 
 

प्रस्िावना:  जग्गा प्राप्त गने सम्बन्त्िी प्रचधलि नेपाल कानूनलाई संिोिन िथा एकीकरण गनन 
वाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्मधिले 

यो ऐन बनाइबक्सेको छ। 

 

१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ:  

(१)  यस ऐनको नाम “जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४” रहेको छ । 

(२)   यस ऐनको ववस्िार नेपाल ................. भर हनुेछ । 

(३)   यो ऐन िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२.  पररभाषा:  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,— 

(क)  “जग्गा” भन्त् नाले कसैको हकभोगमा रहेको जनुसकैु जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको 
पिानल, घर, रुि समेि सम्िन ु पछन र सो िब्दले त्यस्िो जग्गामा स्थायी रूपले जडान 
भएको जनुसकैु वस्िलुाई समेि जनाउाँछ । 
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(ि)  “सावनजधनक काम” भन्त् नाले सवनसािारण जनिाको वहि, लाभ वा उपयोगको लाधग हनुे काम 

वा नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकार343को िफन बाट हनुे काम सम्िन ु पछन र सो िब्दले 
देहायको कामलाई समेि जनाउाँछ: 

(१) नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको पररयोजना, 
(२)  स्थानीय िह344द्वारा सञ्चालन गररने पररयोजना । 

(ग)  “स्थानीय अधिकारी” भन्त् नाले नेपाल सरकारले िोकेको अधिकृि सम्िन ुपछन । त्यसरी कुनै 
अधिकृि निोकेकोमा प्रमिु त्तजल्ला अधिकारी सम्िन ुपछन । 

(घ)  “सरोकारवाला व्यत्ति” भन्त् नाले यस ऐन अन्त्िगनि जग्गा प्राप्त गरे बापि ठदइने िधिपूधिन वा 
मआुब्जामा हक पगु्ने व्यत्ति सम्िनपुछन । 

(ङ)  “संस्था” भन्त् नाले प्रचधलि कानून बमोत्तजम स्थापना वा गठन भएको कम्पनी, ववकास सधमधि 
र संस्थान सम्िन ुपछन । 

(ङ१)  स्थानीय िह भन्त् नाले गााँउपाधलका वा नगरपाधलका सम्िन ुपछन ।345 

 

३.  सावनजधनक कामको लाधग जग्गा प्राप्त गने नेपाल सरकारको अधिकार: नेपाल सरकारले कुनै 

सावनजधनक कामको धनधमि कुनै जग्गा प्राप्त गनन आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोत्तजमको मआुब्जा 
ठदने गरी नेपाल सरकारले जनुसकैु ठाउाँको जधिसकैु जग्गा प्राप्त गनन सक्नेछ । 

 

३क.  प्रदेि वा स्थानीय िहको लाधग जग्गा उपलब्ि गराइठदन ु पने:346 प्रदेि वा स्थानीय िहद्वारा 
सञ्चालन गररने पररयोजनाको लाधग जग्गा आवश्यक पने भएमा सम्बत्तन्त्िि प्रदेि वा स्थानीय िहले 
यस ऐन बमोत्तजमको मआुब्जा र अन्त्य सबै िचन व्यहोने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई ठदन नेपाल 
सरकार समि अनरुोि गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्िो जग्गा प्रदेि वा स्थानीय िहलाई जग्गा प्राप्त 
गराई ठदने गरी धनणनय गनन सक्नेछ । 

 

४.  संस्थाको लाधग जग्गा प्राप्त गराई ठदन सक्नेः  

(१)  कुनै संस्थाले यस ऐन बमोत्तजमको मआुब्जा र अन्त्य सबै िचन व्यहोने गरी देहायको कामको 
लाधग कुनै जग्गा प्राप्त गराई ठदन नेपाल सरकार समि अनरुोि गरेमा नेपाल सरकारले 
त्यस्िो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई ठदने गरी धनणनय गनन सक्नछे:- 

(क)  संस्थाको कमनचारी, मजदरु वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा धनजहरूको सिु 
सवुविाको अरू बन्त्दोबस्ि गनन वा सवनसािारण जनिाको वहि हनुे कुनै काम गनन, 

                                                           
343  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
344  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । 
345  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
346  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(ि)  नेपाल सरकारको पूणन स्वाधमत्व भएको संस्थाधसि सम्बत्तन्त्िि पररयोजना सञ्चालन गनन 
वा त्यस्िो संस्थाको कारोबारधसि सम्बत्तन्त्िि वा त्यस्िो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै 
मालवस्ि ुसञ्चय गननको लाधग गोदाम घरको धनमानण गनन । 

(१क) प्रदेि सरकारको पूणन स्वाधमत्व भएका संस्थासाँग सम्बत्तन्त्िि पररयोजना सञ्चालन गनन वा 
त्यस्िो संस्थाको कारोबारसाँग सम्बत्तन्त्िि वा त्यस्िो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्ि ु

सञ्चय गननको लाधग गोदाम घर धनमानण गनन यस ऐन बमोत्तजमको मआुब्जा र अन्त्य सबै 
िचन व्यहोने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई ठदन त्यस्िो संस्थाले प्रदेि सरकार समि अनरुोि 
गरेमा प्रदेि सरकारले त्यस्िो जग्गा प्राप्त गराइ ठदन नेपाल सरकार समि अनरुोि गनन 
सक्नेछ । त्यसरी अनरुोि प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्िो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ 
ठदने गरी धनणनय गनन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) वा (१क)347 बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गराई ठदन अनरुोि गने संस्थाले देहायका 
ववषयहरूमा मन्त्जरुीको धलिि नगरुन्त्जेल यस ऐन बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गने कारबाही  
चलाइने छैनः 
(क)  जग्गा प्राप्त गदान लागेको वा लाग्ने भएको िचन नेपाल सरकारलाई ठदने, 
(ि)  मजदरु वा काधलगडहरू बस्ने घर वा धनजहरूको सिु सवुविाको कुनै कामको 

धनधमि बनाउन े भए कवहलेसम्ममा र के कस्िो बनी ियार हनुे हो र कधि 
अवधिसम्म कायम रात्तिने हो, 

(ग)  अरू कुनै बनाउने कामको धनधमि भए सो कवहलेसम्ममा बनी ियार हनुे हो र के 
कसरी उपयोग गनन पाउने हो । 

(३)  उपदफा (१) वा (१क)348मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  त्यस्िो संस्थाले आफ्नो 
पररयोजना सञ्चालन गनन िेिी गनुनपने रहेछ भने अनसुन्त्िानको लाधग प्रयोगात्मक िेिीको 
धनधमि बाहेक अन्त्य िेिीको धनधमि यस ऐन अन्त्िगनि नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराई 
ठदने छैन । 

 

५.  जग्गा प्राप्त गने कुराको धनणनय र प्रारत्तम्भक कारबाही  चलाउने अधिकारी:   

(१)  दफा ३, ३क. वा ४349 को प्रयोजनको लाधग जग्गा प्राप्त गने नेपाल सरकारले धनणनय 
गरेपधछ जनु कायानलयको धनधमि जग्गा प्राप्त गररने हो सो कायानलयको कम्िीमा राजपत्रावङ्कि 
िधृिय शे्रणी वा अधिकृिस्िरको कमनचारी वा राजपत्रावङ्कि वा अधिकृिस्िरको कमनचारी350 
नभएमा कायानलय प्रमिुले र कुनै पररयोजनाको लाधग भए सम्बत्तन्त्िि पररयोजना प्रमिुले के 

                                                           
347  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
348  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
349  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
350  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
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कुन ठााँउमा के कधि जग्गा प्राप्त गनुनपने हो सो यवकन गननका लाधग प्रारत्तभ्मक कारवाही 
चलाउन सक्न ेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन संस्थाको धनधमि जग्गा प्राप्त गदान 
उपदफा (१) बमोत्तजमको प्रारत्तम्भक कारवाही गननको धनधमि संस्थाकै कमनचारीको 
मनोनयन होस ् भधन सम्बत्तन्त्िि संस्थाबाट अनरुोि भएमा संस्थाले िोकेको कम्िीमा 
अधिकृिस्िरको कुनै कमनचारीले त्यस्िो प्रारत्तम्भक कारवाही चलाउन पाउने गरी नेपाल 
सरकारले आदेि ठदन सक्नेछ । 

 

६.  जग्गा प्राप्त गने सम्बन्त्िी प्रारत्तम्भक कारवाही:  
(१)  दफा ५ बमात्तजम प्रारत्तम्भक कारवाही चलाउने अधिकारीले सरोकारवाला व्यत्तिको 

जानकारीको धनधमि देहायका कायानलय वा स्थानमा एक एक प्रधि सूचना टााँस गनुनपनेछ:- 

(क)  सम्बत्तन्त्िि जग्गाको आसपासमा सवनसािारण जनिाको बढी आवागमन हनुे स्थान, 

(ि)  सम्बत्तन्त्िि गााँउपाधलका351 वा नगरपाधलका कायानलय, 

(ग)  घर र त्यसले चचेको कुनै कम्पाउण्ड समेि प्राप्त गनुनपने भएमा त्यस्िो घर दैला वा 
कम्पाउण्डको पिानल । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम सूचना जारी भएको िीन ठदनपधछ कारवाही चलाउन ेअधिकारीले 
देहाएको कुनै काम कारवाही गननको धनधमि आफूले चाहेको संख्यामा कमनचारी वा कामदार 
धलई सम्बत्तन्त्िि जग्गा वा घर कम्पाउण्डधभत्र प्रवेि गनन सक्नेछ: 

(क)  त्यस्िो जग्गाको नाप नक्सा धलने वा सभे गने, 

(ि)  त्यस्िो जग्गा प्राप्त गनन उपयिु छ छैन यवकन गननको लाधग माटो, ढुङ्गा आठदको 
नमूना सङ्कलन गने, िाडल िन्त् ने वा बोररङ्ग गने, 

(ग) प्राप्त गनन उपयिु ठहररएको जधि जग्गा छुट्याउन सााँि, वकल्ला िडा गनन वा अरू 
कुनै प्रकारले धनिाना लगाउने, 

(घ)  िण्ड (क) वा (ि) सम्बन्त्िी कुनै काम कारवाहीको लाधग आवश्यक पने कुनै 
उपकरण जडान गने वा िडा गने । 

(३)  उपदफा (२) को िण्ड (क) देत्ति िण्ड (घ) सम्मको कुनै काम कारवाही गदान त्यस्िो 
जग्गामा लगाएको कुनै बाली वा रुि काट्न वा उिेल्न ु परेमा वा कुनै छेकबार वा 
पिानल हटाउन ुवा भत्काउन ुपरेमा प्रारत्तम्भक कारवाही चलाउने अधिकारीको आदेि प्राप्त 
गरी कुनै व्यत्तिले सो काम गनन सक्नेछ र त्यस्िो काम गदान भरसक सरोकारवाला 
व्यत्तिको उपत्तस्थधिमा गनुन पनेछ । 
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७.  नोक्सानी बापि िधिपूधिन ठदइने:  

(१)  दफा ६ बमोत्तजम बाली, रुि, पिानल आठद काटेको वा भत्काए बापिको नोक्सानीको लाधग 
र माटो, ढुङ्गा, त्तिक्दा, िाडल िन्त्दा वा बोररङ्ग गदान नोक्सानी भएमा सो बापि िधिपूधिन 
ठदइनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको िधिपूधिनको रकम प्रारत्तम्भक कारवाही चलाउने अधिकारीले 

धनिानरण गरी सरोकारवाला व्यत्तिलाई ठदनेछ । 

(३)   उपदफा (२) बमोत्तजम धनिानरण गररएको िधिपूधिनमा त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले त्यस्िो िधिपूधिन 
धनिानरण भएको कुराको जानकारी प्राप्त गरेको धमधिले पन्त्र ठदनधभत्र प्रमिु त्तजल्ला अधिकारी 
समिउजूरीगनन सक्ने छ र त्यस्िोमा प्रमिु त्तजल्ला अधिकारीको धनणनय अत्तन्त्िम हनुेछ । 

 

८.  प्रारत्तम्भक कारबाही को ठहर सम्बन्त्िी प्रधिवेदन पठाउन ुपने:  

(१)  प्रारत्तम्भक कारवाही चलाएको धमधिले पन्त्र ठदनधभत्र प्रारत्तम्भक कारवाही चलाउने अधिकारीले 
सो कारवाही पूरा गरी प्राप्त गनन उपयिु देत्तिएको जग्गा यवकन गरी सो सम्बन्त्िी अन्त्य 
आवश्यक वववरण सवहिको प्रधिवेदन यथािीघ्र स्थाधनय अधिकारी समि पठाउन ुपनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम प्रधिवेदन पठाउाँदा दफा ७ को उपदफा (२) बमोत्तजम धनिानररि 
िधिपूधिनको रकम र नोक्सानीको सम्पूणन वववरण समेि उल्लेि गनुन पनेछ । 

 

९.  जग्गा प्राधप्त गने कुराको सूचना:  

(१)  दफा ८ बमोत्तजम प्रारत्तम्भक कारवाहीको प्रधिवेदन प्राप्त भएपधछ प्राप्त गररने जग्गाको 
सम्बन्त्िमा देहायका कुराहरू िोली स्थानीय अधिकारीले सूचना जारी गनेछ:- 

(क)  कुन कामको लाधग जग्गा प्राप्त गररने हो, 
(ि)  जग्गा मात्र प्राप्त गने हो वा त्यसमा रहेको घर पिानल आठद समेि प्राप्त गने हो, 
(ग)  जग्गा रहेको गाउाँपाधलका352 वा नगरपाधलकाको नाम र त्यसको वडा नम्बर, 

(घ)  नापी भइसकेको ठाउाँमा भए वकिा नम्बर, 

(ङ)  नापी भइनसकेको जग्गा भए जग्गा त्तचन्त्हाउन सहायक हनुे आवश्यक वववरणहरू र 
जग्गाको चार वकल्ला, 

(च)  जग्गाको िेत्रफल वा माटो मरुी, 
(छ)  अन्त्य आवश्यक वववरण । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजको सूचनाको एक एक प्रधि देहायको कायानलय वा स्थानमा टााँस्न ु

पनेछ: 

(क) जनु पररयोजनाको लाधग जग्गा प्राप्त गररने हो सो पररयोजनाको स्थानीय कायानलय, 
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(ि)  त्तजल्ला प्रिासन कायानलय, 

(ग)  सम्बत्तन्त्िि गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका कायानलय, 

(घ)  भधूम प्रिासन कायानलय वा माल अड्डा, 
(ङ)  सम्बत्तन्त्िि जग्गाको आसपासमा सवनसािारण जनिाको बढी आवागमन हनुे स्थान, 

(च)  स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देिेमा अन्त्य कुनै स्थान । 

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजमको सूचना प्रकात्तिि गदान कुनै सरोकारवाला व्यत्तिले जानकारी 
पाउन नसक्ने कुरामा स्थानीय अधिकारी ववश्वस्ि भई त्यस्िो सरोकारवाला व्यत्तिलाई 
व्यत्तिगि िवरले सूचना पठाउन उपयिु र सम्भव देिेमा त्यस्िो सरोकारवाला व्यत्तिको 
हकमा व्यत्तिगि िवरको सूचना पधन ठदन सक्नेछ र त्यसरी सूचना ठदंदा मआुब्जा धनिानरण 
भई सकेको भए मआुब्जाको रकम बझु्नको लाधग कधि ठदनधभत्र कुन कायानलयमा उपत्तस्थि 
हनुपुने हो सो समेि उल्लेि गररठदन ुपछन । 

(४)  उपदफा (१) बमोत्तजम सूचना टााँस भएपधछ सम्बत्तन्त्िि भधूम प्रिासन कायानलय वा माल 
अड्डाले त्यस्िो जग्गाको कुनै वकधसमले हक छोड्ने धलििको रत्तजिेिन रोक् का गनुनपनेछ । 
सो रोक् का फुकुवा गनन स्थानीय अधिकारधबाट भधूम प्रिासन कायानलय वा माल अड्डामा लेिी 
आएमा रत्तजिेिन फुकुवा गररनेछ । 

 

१०.  जग्गा प्राप्त गने सूचनामा िलुाउन ुपने अन्त्य कुराहरू: दफा ९ को उपदफा (१) बमोत्तजम जारी 
हनुे सूचनामा सरोकारवाला व्यत्तिको जानकारीको धनधमि देहायका कुराहरू समेि िोधलठदनपुछन: 
(क)  सरोकारवाला व्यत्तिले मआुब्जामा दाबी गनन आ-आफ्नो हकदैया वा भोग चलन सम्बन्त्िी 

धनस्सा प्रमाण सवहि धनवेदन गननको लाधग कम्िीमा पन्त्र ठदनको म्याद, 

(ि)  सरोकारवाला व्यत्तिले त्यस्िो जग्गामा लगाएको बाली वा रुि काट्न िथा त्यसमा रहेका 
घर, पिानल आठद भत्काई लैजान पाउने भए त्यस्िो बाली, रुि, घर, पिानल आठद लैजान 
पाउने म्याद। 

 

११.  जग्गावालाले उजूरी गनन सक्ने:  

(१)  दफा ९ बमोत्तजम सूचना टााँस भएको धमधिले बाटोको म्याद बाहेक साि ठदनधभत्र आफ्नो 
जग्गा प्राप्त नगनुन पने कुनै कारण भए त्यसको कारण िोली सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाले 
स्थानीय अधिकारीको कायानलय माफन ि नेपाल सरकार, गहृ मन्त्त्रालयमा353 उजूरी गनन 
सक्नेछ । जग्गावालाको स्वीकृधि धलई मोहीले पक् की घर बनाएको रहेछ भने त्यस्िो घर 
र सो घरले चचेको जग्गाको सम्बन्त्िमा त्यस्िो मोहीले पधन यस उपदफा बमोत्तजम उजूरी 
गनन पाउनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको उजूरी उपर नेपाल सरकार, गहृ मन्त्त्रालयले धनणनय गनुन अत्तघ 
प्रारत्तम्भक कारवाही चलाउने अधिकारी र आवश्यक देिेमा स्थानीय अधिकारीको समेि 
राय बिुी धनणनय गनुन पनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम परेको उजूरीको सम्बन्त्िमा धनणनय ठदनको लाधग सािी सरत्तजमन 
बझु्न वा कुनै धलिि कागजपत्र दात्तिल गराउन परेमा यस दफा बमोत्तजम उजूरी सनु्त् ने 
नेपाल सरकार, गहृ मन्त्त्रालयलाई त्तजल्ला अदालिलाई भए सरहको अधिकार हनुेछ । 

(४)  उपदफा (२) बमोत्तजमको उजूरीको धनणनय त्यस्िो उजूरी प्राप्त गरेको सािारणिया पन्त्र 
ठदनधभत्र गनुन पनेछ । 

 

१२.  जग्गा कब्जामा धलने अधिकार:  

(१)  दफा ९ को उपदफा (१) बमोत्तजमको सूचना जारी भएपधछ दफा ११ को उपदफा (१) 
बमोत्तजमको उजूरी परेकोमा उजूरी टुङ्गो लागेपधछ र उजूरी नपरेकोमा उजूरी गने म्याद 
नाघेपधछ जनुसकैु बिि स्थानीय अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि जग्गालाई कब्जामा धलई जनु 
कायानलय वा संस्थाको धनधमि जग्गा प्राप्त गररएको हो सो कायानलय वा संस्थालाई ठदन 

सक्नेछ र ित्पिाि सो जग्गालाई सम्बत्तन्त्िि कामको धनधमि उपयोगमा ल्याउन     

सवकनेछ । यसरी जग्गा कब्जामा धलएपधछ स्थाधनय अधिकारीले सो कुराको सूचना नेपाल 
सरकारलाई ठदनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन कुनै जग्गा प्राप्त गदान घर समेि प्राप्त 
गररएकोमा सो घरमा घर िनी आफै बसी आएको भए धनजले पाउने मआुब्जाको रकम 

धनिानरण भई सकेको भए त्यसको पचास प्रधििि रकम नठदई र मआुब्जाको रकम 
धनिानरण भईनसकेको भए धनजलाई आफ्नो वासस्थान अन्त्यत्र साननको धनधमि आवश्यक पने 
मनाधसब मावफकको रकम पेश्की नठदई त्यस्िो घर कब्जा धलन हदैुन। 

 

१३.  मआुब्जाको वकधसम र सो धनिानरण गने अधिकारी:  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त गररने जग्गाको मआुब्जा नगदीमा ठदइनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको मआुब्जाको रकम धनिानरण गनन देहायका पदाधिकारीहरू भएको 
एउटा सधमधि रहनेछ: 

(क)  प्रमिु त्तजल्ला अधिकारी, 
(ि)  भधूम प्रिासक वा माल अड्डाको हावकम, 

(ग)  पररयोजनाको लाधग जग्गा प्राप्त गररएको भए पररयोजना प्रमिु र अन्त्य कामको लाधग 
जग्गा प्राप्त गररएको भए प्रमिु त्तजल्ला अधिकारीले354 िोकेको एक जना अधिकृि, 
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(घ)  सम्बत्तन्त्िि गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको प्रधिधनधि355 । 

(३)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन मआुब्जा धनिानरण गदान सम्पूणन जग्गा 
पने र केही जग्गा मात्र पने व्यत्तिको हकमा बेग्लाबेग्लै मआुब्जाको दर कायम गनन 
सवकनेछ । 

 

१४.  जग्गा सट्टामा ठदन सवकने: यस ऐन बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गदान त्यस्िो जग्गा प्राप्त गररएको ठाउाँमा 
सम्पूणन जग्गा पने व्यत्तिले मआुब्जा बापि जग्गा नै धलन चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल सरकारको 
स्वाधमत्व भएको वा नेपाल सरकारले प्रचधलि कानून बमोत्तजम धबक्री वविरण गने व्यवस्था भएको 
कुनै जग्गा उपलब्ि भएमा नेपाल सरकारले त्यस्िो जग्गा नै सट्टामा ठदन सक्नेछ । 

 

१५.  गठुी जग्गाको मआुब्जा: यस ऐन बमोत्तजम गठुी जग्गा प्राप्त गदान सो जग्गाको मआुब्जा  सम्बन्त्िमा 
गठुी संस्थान ऐन, २०३३ मा िोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

 

१६.  मआुब्जा धनिानरण गदान ववचार राख्न ुपने कुराहरू:  

(१)  नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार, स्थानीय िह356 वा नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकारको पूणन 
स्वाधमत्व भएको संस्थाको357 लाधग प्राप्त गररने जग्गाको मआुब्जा धनिानरण गदान मआुब्जा 
धनिानरण गने सधमधिले देहायको कुराको ववचार राख् न ुपनेछ:- 

(क) नेपाल सरकारले मआुब्जा धनिानरण गने सम्बन्त्िमा समय—समयमा ठदएको मागन 
दिनन, र 

(ि) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यत्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको 
ठाउाँ अन्त्यत्र सानुन परेबाट बेहोनुन परेको नोक्सानी । 

(२)  स्थानीय िह र नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकारको पूणन स्वाधमत्व भएको संस्था बाहेक अन्त्य 

संस्थाको लाधग प्राप्त गररने जग्गाको मआुब्जा धनिानरण गदान मआुब्जा धनिानरण गने सधमधिले 
देहायका कुराको ववचार राख्न ुपनेछ: 

(क)  दफा ९ बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गने सूचना प्रकात्तिि गदानको समयमा प्रचधलि 
जग्गाको मोल, 

(ि)  जग्गामा लागेको बाली िथा घर, पिानल, टहरो आठद सवहि जग्गा प्राप्त गरेकोमा 
त्यसको मोल, 

(ग)  जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यत्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको 
ठाउाँ अन्त्यत्र सानुन परेबाट बेहोनुन परेको नोक्सानी । 

                                                           
355  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । 
356  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । 
357  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 



 

145 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 

१७.  हदबन्त्दीभन्त्दा बढीको जग्गा प्राप्त गदान धनिानरण गररने मआुब्जा: दफा १६ मा जनुसकैु कुरा 
लेत्तिएको भए िापधन नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार, स्थानीय िह वा नेपाल सरकार वा प्रदेि 

सरकारको पूणन स्वाधमत्व भएको संस्थाको358 धनधमि यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त गररने जग्गा भधूम 

सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ बमोत्तजम राख् न पाउने हदबन्त्दीभन्त्दा बढीको जग्गा भएमा त्यस्िो जग्गाको 
मआुब्जा धनिानरण गदान भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ बमोत्तजम पाउने मआुब्जाको अङ्कभन्त्दा बढी हनु े
छैन । 

 

१८.  मआुब्जा पाउनेको नामावली र त्यस उपरको उजूरी:    

(१)  दफा ९ बमोत्तजमको सूचनामा िोवकएको म्यादधभत्र प्राप्त भएका धनवेदनहरूबाट मआुब्जा 
पाउने ठहररएका व्यत्तिहरूको नामावली ियार पारी सरोकारवाला व्यत्तिहरूको जानकारीको 
लाधग स्थानीय अधिकारीले सूचना टााँस गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम टााँस गररएको नामावलीमा त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले त्यस्िो सूचना जारी 
भएको धमधिले पन्त्र ठदनधभत्र नेपाल सरकार, गहृ मन्त्त्रालयमा359 उजूरी गनन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम परेका उजूरी िेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्त्िी बाहेक अरू ववषयको 
भए नेपाल सरकार, गहृ मन्त्त्रालयले सािारणिया पन्त्र ठदनधभत्र वकनारा लगाउन ु पनेछ । 

िर त्यस्िो उजूरी िेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्त्िी भएमा त्यस उपर कुनै कारबाही 
नगरी अदालिको अत्तन्त्िम धनणनयबाट हकदैमा कायम गरी आउने व्यत्तिलाई यस ऐन 
बमोत्तजम पाउने मआुब्जा ठदइनेछ भधन मआुब्जा िरौट रहने कायानलयको नाम समेि 
उल्लेि गरी सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिलाई सूचना ठदनपुछन । 

(४)  िेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्त्िमा अदालिमा कारवाही चली त्यसको अत्तन्त्िम धनणनयबाट 
हकदैया कायम गरी आउने व्यत्तिले त्यस्िो अत्तन्त्िम धनणनय भएको २ वषनधभत्र उपदफा 
(३) बमोत्तजम िरौटी रहेको रकम बिुी धलन ुपनेछ । सो म्याद नाघेपधछ त्यस्िो िरौटी 
रहेको मआुब्जाको रकम धलन पाउने छैन र सो रकम सत्तञ्चि कोषमा दात्तिल हनुेछ । 

 

१९.  मआुब्जा धनिानरण भएपधछ सूचना गने: मआुब्जा धनिानरण गने सधमधिले मआुब्जा धनिानरण गरेपधछ 
सम्बत्तन्त्िि प्रमिु त्तजल्ला अधिकारीले सो कुराको सूचना नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकारलाई360 
ठदन ुपनेछ । 

 

                                                           
358  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
359  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०४८ द्वारा संिोधिि । 
360  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
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२०.  मोहीले पाउन ेमआुब्जा: यस ऐन बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गदान सो जग्गामा मोहीयानी लागेको भए सो 

जग्गा बापि ठदइने मआुब्जाको पचास प्रधििि361 रकम मोहीले पाउनेछ ।  

 िर, जग्गावालाको स्वीकृधि धलई मोहीले बनाएको घर समेि प्राप्त गररएकोमा सो घरबापिको 
मआुब्जा धनजले पूरै पाउनेछ । 

 

२१.  मआुब्जाबाट सरकारी बााँकी कट्टा गनन सवकने: यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त गररएको जग्गाको मआुब्जा 
वविरण गदान सरोकारवाला व्यत्तिधसि मालपोि, कर वा अन्त्य कुनै सरकारी रकम असलु गनन बााँकी 
रहेछ भने त्यस्िो असलु गनन बााँकी रहेको रकम मआुब्जाबाट कट्टा गनन सवकनेछ । 

 

२२.  जग्गाको स्वाधमत्व सने: दफा १२ बमोत्तजम जग्गा कब्जामा धलएपधछ त्यस्िो जग्गाको स्वाधमत्व 

नेपाल सरकारको धनधमि प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारमा र कुनै संस्थाको धनधमि प्राप्त गरेकोमा 
त्यस्िो संस्थामा सनेछ। 

 

२३.  जग्गाको नामसारी र मालपोिको लगि कट्टा गने:  

(१)  दफा २२ बमोत्तजम नेपाल सरकार वा संस्थाको स्वाधमत्वमा आएको जग्गा नेपाल 
सरकारको लाधग प्राप्त गररएकोमा मालपोिको लागि कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा 
नामसारी गनन र संस्थाको लाधग प्राप्त गररएकोमा त्यस्िो संस्थाको नाममा नामसारी र 
दात्तिल िारेज गनन स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा धलएको पन्त्र ठदनधभत्र त्यस्िो 
जग्गाको दिानको लगि रहेको कायानलयलाई लेिी पठाउन ुपनेछ र त्यस्िो कायानलयले पधन 
सो बमोत्तजमको कायन यथािीघ्र सम्पन्न गरी त्यसको जानकारी स्थानीय अधिकारी र साधबक 
जग्गावालालाई ठदन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको लगि कट्टा गने वा नामसारी गने कायन जनुसकैु धमधिमा सम्पन्त् न 
भए िापधन त्यस्िो जग्गाको स्वाधमत्व सरेको धमधिदेत्ति नै उि जग्गाको लगि कट्टा भएको 
वा नामसारी भएको माधननेछ। 

(३)  यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अगावै ित्काल प्रचधलि कानून बमोत्तजम प्राप्त गररएको जग्गाको 
लगि कट्टा भएको रहेनछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ त्यस्िो जग्गाको लगि स्विः कट्टा 
भएको माधननेछ । 

 

२४.  स्वाधमत्व सनुनभन्त्दा अत्तघको अवस्थालाई असर नपाने:  

(१)  यस ऐनबमोत्तजम नेपाल सरकार वा संस्थाको नाउाँमा कुनै जग्गाको स्वाधमत्व सनुनभन्त्दा 
अत्तघल्लो ठदनिकको साधबक जग्गावालाबाट त्यस्िो जग्गामा लागेको मालपोि वा कर 
बापि कुनै रकम असलु उपर गनन बााँकी रहेको भए त्यसरी जग्गाको स्वाधमत्व सरेपधछ 

                                                           
361 केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०५५ द्वारा संिोधिि । 
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पधन त्यस्िो बााँकी रकम असूल उपर गने कारवाही चलाउन यस दफाले बािा परु् याएको 
माधनने छैन । 

(२)  मोहीयानी लागेको कुनै जग्गा प्राप्त गररएकोमा साववक जग्गावालाले ित्कालीन मोहीबाट 
त्यसरी जग्गा प्राप्त गनुनभन्त्दा अत्तघको बक्यौिा कूि असूल गने कारबाही  चलाउन यस 

ऐनको कुनै कुराले बािा पयुानएको माधनने छैन । 

 

२५.  वविेष पररत्तस्थधिमा जग्गा प्राप्त गनन सक्न ेवविेष अधिकार:  

(१)  नदीले एकाएक िार बदलेको वा कुनै दैवी परेको कारणले यािायाि वा सञ्चारको 
सािनलाई यथावाि ्चालू राख् न वा िनजनको व्यापक िधिबाट बचावट गनन वा अन्त्य कुनै 
सावनजधनक सम्पत्तिको संरिणको धनधमि वा अन्त्य कुनै असािारण अवस्था परी नेपाल 
सरकारले कुनै जग्गा ित्कालै प्राप्त गनुन परेमा यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको 
भए िापधन सो सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारले धनणनय गरी त्यस्िो जग्गा प्राप्त गने िफन  
कारवाही चलाउन स्थानीय अधिकारीलाई आदेि ठदन सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको कामको धनधमि प्राप्त गनुनपने जग्गाको सम्बन्त्िमा दफा ९ को 
उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तिि कुराहरूमध्ये उपलब्ि भएसम्मका कुराहरू िलुाई 
सरोकारवाला ब्यत्तिहरूको जानकारीको लाधग सूचना जारी गनेछ र त्यस्िो सूचना जारी 
गदान सरोकारवाला व्यत्तिहरूले िीघ्रधििीघ्र जानकारी पाउन सक्ने भनी स्थानीय 
अधिकारीले उपयिु ठहराएको िररकाबाट जारी गनन सवकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजमको सूचना टााँस भएपधछ जनुसकैु बिि स्थानीय अधिकारीले जग्गा 
कब्जामा धलन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा धलएकै धमधिदेत्ति त्यस्िो जग्गामा नेपाल 
सरकारको स्वाधमत्व कायम हनु जानेछ। 

(४)  यस दफा बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गदान त्यस्िो जग्गामा लागेको बाली िथा रुि र त्यसमा 
बनेको घर, पिानल आठद समेि प्राप्त गररने भएमा त्यस बापि सरोकारवाला व्यत्तिले 
िधिपूधिन पाउनेछ । 

(५)  यस दफा बमोत्तजम प्राप्त गररने जग्गाको मआुब्जाको धनिानरण दफा १३ बमोत्तजमको 
मआुब्जा धनिानरण सधमधिले गनेछ । 

(६)  यस दफा बमोत्तजम प्राप्त गररएको जग्गाको मआुब्जा वा िधिपूधिनको रकममा त्तचि 
नबिेुकोमा बाहेक जग्गा प्राप्त गररन ुनपने भन्त् न ेववषयमा उजूरी लाग्ने छैन । 

(७)  िधिपूधिन वा मआुब्जामा त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले िधिपूधिन वा मआुब्जा धनिानरण भएको सूचना 
जारी भएको धमधिले पन्त्र ठदनधभत्र नेपाल सरकार, गहृ मन्त्त्रालय समिउजूरीगनन सक्नेछ र 
त्यस्िोमा नेपाल सरकार, गहृ मन्त्त्रालय362को धनणनय अत्तन्त्िम हनुेछ । 

                                                           
362   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०४८ द्वारा संिोधिि । 
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(८)  यस दफा बमोत्तजम प्राप्त गररएको जग्गाको मोलिोलको लगि कट्टा गने सम्बन्त्िमा दफा 

२३ को कायनववधि अपनाई स्थानीय अधिकारीले कारवाही चलाउनेछ र त्यस्िो जग्गाको 
सम्बन्त्िमा दफा २४ को कुरा पधन लागू हनुेछ । 

 

२६.  जग्गावालाको मञ्जुरी भएमा रीि पगुेको माधननेः नेपाल सरकारले कुनै जग्गा कुनै सावनजधनक 
काममा लगाइसकेकोमा त्यस्िो जग्गा यस ऐनको रीि परु् याई प्राप्त नगररएको भए िापधन 
सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाले मञ्जुर गरेको अवस्थामा सो जग्गाको िधिपूधिन वा मआुब्जा यस 
ऐनबमोत्तजम धनिानरण गनन सवकनेछ । यसरी िधिपूधिन वा मआुब् जा धनिानरण गररएपधछ सो जग्गा 
यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त गररए सरह माधननेछ । 

 

२७.  वािानद्वारा जग्गा प्राप्त गनन सवकनेः यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  नेपाल 
सरकारले सावनजधनक कामको लाधग कुनै जग्गा सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाधसि वािानद्वारा प्राप्त गनन 
सक्नेछ र त्यसरी वािानद्वारा जग्गा प्राप्त गदान यस ऐनमा लेत्तिएको अन्त्य रीि परुय्ाई रहन ु पने   

छैन । 

 

२८.  कुटनैधिक धनयोग िथा अन्त्िरानविय संस्थाको धनधमि जग्गा प्राप्त गनन सवकने:  

(१)  वात्तणज्य दूिावास लगायि कुटनैधिक धनयोग िथा अन्त्िरानविय संस्थाहरूको धनधमि यस 
ऐनबमोत्तजम जग्गा प्राप्त गनन सवकनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम प्राप्त गररने जग्गाको मआुब्जा धनिानरण गदान दफा १६ को उपदफा 
(२) बमोत्तजम धनिानरण गररनेछ । 

 

२९.  घर आठद सवहिको जग्गा प्राप्त गदान:   यस ऐनबमोत्तजम जग्गा प्राप्त गदान सो जग्गामा रहेको बाली, 
रुि, पिानल, घर, आठद पूरै धलइयोस ्भनी सरोकारवाला व्यत्तिले धनवेदन गरेमा सो सबै धलने गरी 
कारवाही चलाउन ुपनेछ । 

 

३०.  नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगने धनणनय गनन सक्नेः  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गने गरी कारबाही  चलाइएकोमा कुनै पधन अवस्थामा नेपाल 
सरकारले जग्गा प्राप्त नगने गरी धनणनय गनन सक्नेछ र त्यस्िोमा सरोकारवाला व्यत्तिको 
जानकारीको लाधग स्थानीय अधिकारीले दफा ९ को उपदफा (२) बमोत्तजम सूचना टााँस्न ु
पनेछ । 

(२)  नेपाल सरकारले जग्गा नधलने गरी कारवाही थामे िापधन दफा ६ बमोत्तजम प्रारत्तम्भक 

कारवाही  गदान भइसकेको नोक्सानी बापि प्रारत्तम्भक कारवाही चलाउने अधिकारीले 
िधिपूधिन ठदई नसकेको भए स्थानीय अधिकारीले दफा ७ बमोत्तजम िधिपूधिन धनिानरण गरी 
ठदनेछ । 
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३१.  कमाउन ठदए बापि जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त नहनुे:  यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त गररएको कुनै 
जग्गालाई जग्गा प्राप्त गररएको प्रयोजनमा नल्याएसम्म नेपाल सरकार वा संस्थाले कबधुलयि गराई 
कसैलाई ठदन सक्नेछ । त्यसरी जग्गा कमाएको नािाले जग्गा कमाउने व्यत्तिलाई प्रचधलि 
कानूनबमोत्तजम मोहीयानी हक प्राप्त हनुे छैन। 

 

३२.  स्वीकृधि नधलई बनाएको घर वा लगाएको बाली जफि हनुे:   

(१)  यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त गरेको जग्गाको स्वाधमत्व नेपाल सरकार वा संस्थामा सरेपधछ नेपाल 
सरकार वा संस्थाको धलत्तिि स्वीकृधि प्राप्त नगरी कसैले कुनै प्रकारको घर, टहरो, पिानल 
आठद बनाउन वा त्यस्िो जग्गा आबाद गनन हुाँदैन । 

(२)  उपदफा (१) को उल्लङ्घन गरी कसैले कुनै घर, टहरो, पिानल आठद बनाएमा वा जग्गा 
आवाद गरेमा त्यसरी बनाइएको घर टहरो, पिानल आठद वा लगाएको बालीको कुनै 
िधिपूधिन नठदई नेपाल सरकार वा संस्थाले जफि गनन सक्नेछ । 

 

३३.  एक कामको लाधग धलएको जग्गा अन्त्य कामको लाधग प्रयोग गनन सवकन:े  नेपाल सरकार, प्रदेि 
सरकार, स्थानीय िह वा नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकारको पूणन स्वाधमत्व भएको संस्था363 मात्र 
यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त गररएको जग्गा जनु कामको लाधग प्राप्त गररएको हो सोही कामका लाधग 
आवश्यक नपरेमा वा त्यस्िो काममा प्रयोग गरेर बढी हनु आएमा त्यसरी आवश्यक नपरेको वा 
बढी भएको जग्गालाई नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानीय िहले भए अन्त्य कुनै सावनजधनक 
काममा र त्यस्िो संस्थाले भए दफा ४ को उपदफा (१) मा िोवकएको कामहरूमध्ये कुनै काममा 
प्रयोग गनन सक्नेछ । 

 

३४.  आवश्यक नभएको जग्गा साधबक जग्गावालालाई वफिान गनुनपने:  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त गररएको जग्गा जनु कामको लाधग प्राप्त गररएको हो, सो कामको 
लाधग आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हनु आएको जग्गा दफा ३३ बमोत्तजम नेपाल 
सरकार, प्रदेि सरकार, स्थानीय िह वा नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकारको पूणन स्वाधमत्व 
भएको संस्थाले364 अन्त्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्िो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको 
जग्गा साधबक जग्गावालालाई वफिान गररठदन ुपनेछ । 

(२)   नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकारको पूणन स्वाधमत्व भएको संस्था बाहेक अरू संस्थाको लाधग 
यस ऐनबमोत्तजम प्राप्त गररएको जग्गा दफा ४ को उपदफा (२) बमोत्तजम गररएको धलिि 

                                                           
363  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
364 नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
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बमोत्तजमको काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्िो जग्गा साधबक जग्गावालालाई वफिान गररठदन ु
पनेछ । 

(३)  उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  यस ऐन बमोत्तजम वविरण 

भएको मआुब्जामध्ये वफिान गररने जग्गा जधिको मआुब्जाको रकम साववक जग्गावालाले 
वफिान नबिुएसम्म यस दफाबमोत्तजम जग्गा वफिान गररने छैन । 

(४)  यस दफा बमोत्तजम साधबक जग्गावालाबाट मआुब्जा र थप रकम बतु्तिधलई जग्गा वफिान गने 
काम स्थानीय अधिकारीले गनेछ । 

(५)  साधबक जग्गावालालाई जग्गा वफिान गरेपधछ सो जग्गा धनजको नाउाँमा नामसारी र दात्तिल 
िाररज गननको लाधग स्थानीय अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि कायानलयमा लेिी पठाउन ु पनेछ र 

त्यसरी लेिी आएपधछ उि कायानलयले पधन नामसारी र दात्तिल िाररज गरी त्यसको 
सूचना स्थानीय अधिकारीलाई ठदन ुपनेछ । 

 

३५.  प्राप्त गररएको जग्गा धबक्री गनन सवकन:े दफा ३४ बमोत्तजम वफिान गररने जग्गा साधबक 

जग्गावालाले धलन नचाहेमा वा धनज फेला नपरेमा अरू कसैलाई धबवक्र गनन सवकनेछ । 

 

३६.  िोवकएको म्यादधभत्र उठाई नलगेमा मालवस्ि ु वफिान गनुन नपने: यस ऐनको ववधभन्न दफाहरू 

बमोत्तजम कुनै जग्गामा लगाएको बाली, रुि िथा त्यसमा बनेको घर, पिानल आठद उठाई लैजान 

पाउनेमा िोवकएको म्यादधभत्र त्यस्िो मालबस्ि ुउठाई नलगेमा िी मालबस्ि ुस्थानीय अधिकारीले 

आफ्नो कब्जामा धलन सक्नेछ र त्यस्िो मालबस्िमुा सम्बत्तन्त्िि मालिनीको कुनै दाबी लाग्ने    
छैन । 

 

३७.  िोवकएको म्यादधभत्र िधिपूधिन वा मआुब्जा बतु्तिधलन ुपने: यस ऐनको ववधभन्न दफाहरूमा िधिपूधिन वा 
मआुब्जा धलनको लाधग िोवकएको म्यादधभत्र सरोकारवाला व्यत्तिले सो रकम धलन नआएमा वा 
धलन मञ्जुर नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्िो िधिपूधिन वा मआुब्जाको रकम बझु्नको लाधग िीन 
मवहनाको अत्तन्त्िम म्याद ठदई सूचना प्रकात्तिि गनुन पनेछ । सो म्यादधभत्र पधन धलन नआउन े
सरोकारवाला व्यत्तिले त्यस्िो िधिपूधिन वा मआुब्जा पाउने छैन र सो िधिपूधिन वा मआुब्जाको 
रकम सत्तञ्चि कोषमा दात्तिल गररनेछ । 

 

३८.  स्थानीय अधिकारीले मद्दि गनपुने: यस ऐन बमोत्तजम कुनै काम गनन अधिकार पाएको कुनै 

अधिकारीले आफूले गनुनपने कुनै कामको धसलधसलामा ..................365 प्रमिु त्तजल्ला अधिकारी 
वा प्रहरीको मद्दि माग्न सकनेछ र त्यसरी मद्दि माधगएकोमा ................. प्रमिु त्तजल्ला 
अधिकारी िथा प्रहरीले मद्दि ठदन ुपनेछ । 

                                                           
365   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०४८ द्वारा त्तिवकएको । 
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३८क.  नेपाल सरकारको स्वाधमत्व रहनेः यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन नेपाल 

सरकारको धनणनयबाट प्रदेि सरकार वा स्थानीय िहको लाधग जग्गा प्राधप्त भएकोमा त्यस्िो 
जग्गाको स्वाधमत्व नेपाल सरकारमा रहनेछ । 

 

३९.  दण्ड सजाय:  

(१)  कसैले दफा ६ बमोत्तजमको कुनै कारवाही गनन लाग्दा बािा धबरोि गरी त्यस्िो काम 
कारबाही  गनन नठदएमा वा त्यस्िो काम कारवाही गनन जाने व्यत्तिहरूलाई हलुहजु्जि 
गरेमा वा हािपाि गरेमा वा त्यस्िो काम कारबाही को धसलधसलामा जडान वा िडा 
गररएको कुनै उपकरणलाई िोडफोड गरेमा वा लगाएको वा बनाएको त्तचन्त्ह वा नक्सा 
मेवटठदएमा वा धबगारी  ठदएमा एक हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा एक मवहनासम्म कैद वा 
दवैु सजाय हनुेछ । 

(२)  कसैले दफा ९ बमोत्तजम सूचना टााँस गदान बािा ववरोि गरेमा वा हलुहजु्जि गरेमा एक 
हजार रुपयााँसम्म जररवाना हनुेछ । 

(३)  दफा १२ को उपदफा (१) वा दफा २५ को उपदफा (३) बमोत्तजम स्थानीय अधिकारीले 
जग्गा कब्जामा धलाँदा कसैले बािा ववरोि वा हलुहजु्जि गरेमा एक हजार रुपयााँसम्म 

जररवाना वा एक मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

 

४०.  मदु्दा हेने र पनुरावेदन सनु्ने अधिकारीहरू:  

(१)  यस ऐन अन्त्िगनि सजाय हनुे कसूर सम्बन्त्िी मदु्दाको िरुु कारबाही  र वकनारा गने 
अधिकार प्रमिु त्तजल्ला अधिकारीलाई हनुेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम प्रमिु त्तजल्ला अधिकारीले गरेको धनणनय उपर पैंिीस ठदनधभत्र त्तजल्ला 
अदालि366मा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

 

४१.  नेपाल सरकार वादी हनुे:  यस ऐन अन्त्िगनिको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ । 

 

                                                           
366   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोिन । 

  द्रष्टब्य: (१) त्तजल्ला ववकास सधमधि ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्त्िरण गररएका िब्दहरूः 
(क) "त्तजल्ला सभा" को सट्टा "त्तजल्ला पररषद्" । 

(ि) "त्तजल्ला पञ्चायि" को सट्टा "त्तजल्ला ववकास सधमधि" । 

      (२)  स्थानीय प्रिासन (िेस्रो संिोिन) ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्त्िरण गररएका िब्दहरूः 
    "त्तजल्ला कायानलय" को सट्टा "त्तजल्ला प्रिासन कायानलय" । 

      (३)  केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका िब्दहरूः 
    "श्री ५ को सरकार" भने्न िब्दको सट्टा "नेपाल सरकार" । 
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४२.  धनयम बनाउने अधिकार:   यस ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गनन नेपाल सरकारले धनयमहरू बनाउन 

सक्नेछ। 

 

४३.  िारेजी र बचाउ:    

(१)  जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ िारेज गररएको छ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाको बिि जग्गा प्राधप्त ऐन, २०१८ अन्त्िगनि कुनै जग्गा प्राप्त गने 
सम्बन्त्िमा भइरहेको काम कारवाही यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ यसै ऐन अन्त्िगनि भए गरेको 
मानी सो काम कारवाही चालू राख् न सवकनेछ। 
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मालपोि ऐन, २०३४ 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

२०३४।९।१८ 

संिोिन गने ऐन 

१. मालपोि (पवहलो संिोिन) ऐन, २०४०      २०४०।७।१३ 

२. न्त्याय प्रिासन सिुार (चौथो संिोिन) ऐन, २०४३    २०४३।७।२४ 

३. मालपोि (दोश्रो संिोिन) ऐन, २०४५      २०४५।६।२६ 

४. मालपोि (िेश्रो संिोिन) ऐन, २०४६      २०४६।७।११ 

५. अथन सम्बन्त्िी केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०४७    २०४७।८।२७ 

६. न्त्याय प्रिासन ऐन, २०४८       २०४८।२।१६ 

७. मालपोि (चौंथो संिोिन) ऐन, २०४९      २०४९।९।८ 

८. मालपोि (पााँचौ संिोिन) ऐन, २०५४      २०५४।८।२६ 

  प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

९. गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून 

  संिोिन गने ऐन, २०६६       २०६६।१०।७ 

१०. केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन २०७२     २०७२।११।१३ 

११. केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन 

  र िारेज गने ऐन, २०७४       २०७४।६।३० 

 
 

मालपोि सम्बन्त्िी व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावना: मालपोिको असूल िहसीलसम्बन्त्िी व्यवस्थामा संिोिन र एकीकरण गनन र जग्गा 
आबाद गने सम्बन्त्िमा केही थप व्यवस्था गनन बाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्मधिले 
यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 
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पररच्छेद–१ 

प्रारत्तम्भक 

१.  संत्तिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ:   

(१)  यस ऐनको नाम “मालपोि ऐन, २०३४” रहेको छ । 

(२)  यस ऐनको ववस्िार नेपाल ..........367 भर हनुेछ । 

(३)  यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोकेको त्तजल्लामा िोकेको 
धमधिदेत्ति प्रारम्भ हनुेछ ।368 

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

(क)  “मालपोि कायानलय” भन्त् नाले दफा ३ बमोत्तजम स्थापना भएको कायानलय सम्िन ुपछन । 

(ि)  “मालपोि” भन्त् नाले जग्गावालाले प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम नेपाल सरकारलाई धिनुन 
पने मालपोि िथा सो सरहको अरु कुनै धिरोलाई सम्िनपुछन र सो िब्दले यो 
ऐनबमोत्तजमको म्यादधभत्र मालपोि नधिरे बापि लाग्ने िलु्कलाई समेि जनाउाँछ । 

(ि१)369 “मालपोि अधिकृि” भन्त् नाले नेपाल सरकारले धनयिु गरेको प्रमिु मालपोि अधिकृि, 

...........370 मालपोि अधिकृि वा यस ऐन बमोत्तजम मालपोि अधिकृिको अधिकार प्रयोग 
गनन पाउन े गरी नेपाल सरकारले धनयिु गरेको अन्त्य कुनै अधिकृि वा मालपोि 
कायानलयका प्रमिुलाई सम्िन ुपछन । 

(ि२) 371 “सरकारी जग्गा” भन्त् नाले नेपाल सरकारको हक, स्वाधमत्व, धनयन्त्त्रण वा अिीनमा 
रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा 
रहेका रुि, बटु्यान, नदी, िोलानाला, िाल, पोिरी िथा त्यसको धडल, नहर, कुलो वा ऐलानी, 
पिी जग्गा, िधनज वा िधनज पदाथन, वहमाल, धभर, पहरा, डगर, बगर, सावनजधनक बगैंचा, 
सावनजधनक, सामदुावयक, गठुी वा कुनै व्यत्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्त्य जग्गा 
सम्िन ुपछन । 

(ि३) “सावनजधनक जग्गा” भन्त् नाले सावनजधनक प्रयोजनको लाधग रहेका परापूवनकालदेत्ति रहेको घर, 

जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पाँिेरो, पानीघाट, इनार, पोिरी िथा त्यसको डील, गाईवस्ि ु

                                                           
367  गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा त्तिवकएको ।  
368  ऐन प्रारम्भ भएको धमधि िथा त्तजल्लाहरु द्रष्टव्यमा उल्लेि गररएको छ । 
369  चौथो संिोिनधारा थप । 
370  पााँचौ संिोिनधारा त्तिवकएको । 
371  पााँचौ संिोिनधारा थप भई केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ धारा संिोधिि 

। पााँचौ संिोिनमा, "सरकारी जग्गा" भन्त् नाले सडक, बाटो, रेल्व ेिथा सरकारी घर, भवन वा कायानलय रहेको जग्गा सम्िन ु
पछन र सो िब्दले श्री ५ को सरकारको अिीनमा रहेको वन, बटेुन, जंगल, नदी, िोलानाला, नदी उकास, िाल, पोिरी िथा 
सो को धडल, नहर, कुलो, ऐलानी, पधिन वा अन्त्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर बगर र श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी सरकारी जग्गा भनी िोवकठदएको जग्गा समेिलाई जनाउाँछ ।"  
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धनकाल्ने धनकास, गौचर, िकन , अन्त्त्यष्टीस्थल, त्तचहान, मसानघाट, समाधिस्थल, कधिस्थान रहेको 
जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, िाधमनक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मत्तन्त्दर, चैत्य, गमु्बा, स्िूप, 

मस्जीद, इदगाह, कव्रस्थान, धगजानघर, चोक, डबली, चौिारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, 
सावनजधनक रूपमा मनोरञ्जन गने वा िेलकुद गने ठाउाँ रहेको जग्गा, सावनजधनक प्रयोजनको 
लाधग कसैले प्रदान गरेको धनजी जग्गा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन 
गरी सावनजधनक जग्गा भनी िोवकठदएको अन्त्य जग्गा सम्िन ुपछन ।372 

(ि४) “सामदुावयक जग्गा” भन्त् नाले कुनै समदुायले आफ्नो प्रयोगको लाधग रािेको जग्गा सम्िन ु
पछन ।373 

(ग)  “वषन” भन्नाले आधथनक वषन सम्िन ुपछन । 

(घ)  “िोवकएको” वा “िोवकए बमोत्तजम” भन्त् नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयममा िोवकएको वा 
िोवकएबमोत्तजम सम्िन ुपछन । 

 

पररच्छेद –२ 

मालपोि कायानलयको स्थापना 
३.  मालपोि कायानलयको स्थापना:  

(१)  नेपाल सरकारले प्रत्येक त्तजल्लामा आवश्यकिानसुार374 मालपोि कायानलयको स्थापना  

गनेछ । 

(१क)375 मालपोि अधिकृिले आफनो सबै वा केही अधिकार आफनो मािहिको अधिकृि स्िरका 
कमनचारीलाई आफनो सामान्त्य रेिदेि र धनयन्त्त्रणमा रहने गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि कायम रहेका माल अड्डा र कोष िथा िहसील कायानलयहरु 
यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ स्विः मालपोि कायानलयहरुमा पररणि हनुेछन ्। 

(३)  यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि ित्काल प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम माल अड्डा वा कोष 
िथा िहसील कायानलयहरुले प्रारम्भ गरी पूरा हनु बााँकी रहेका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ 
मालपोि कायनलयहरुले जारी राख् नेछन ्। 

 

                                                           
372  पााँचौ संिोिनधारा थप भई केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ धारा संिोधिि 

। पााँचौ संिोिनमा, "सावनजधनक जग्गा" भन्त् नाले सावनजधनक रुपमा प्रयोग गनन पाउने परापूवनदेत्ति प्रचलनमा रहेको बाटो, 
कुवा, पानी पिेँरो, पानीघाट, इनार िथा पानी पोिरी िथा सोको धडलमा, गाईवस्ि ु धनकाल्न े धनकास, गौचर, मसानघाट, 
त्तचहान, पाटी, पौवा, देवल, िाधमनक उपसना गने स्थल, स्मारक, मठ, मत्तन्त्दर, चोक, डबली, ढल, चौिारो, हाट, मेला लाग्न े
ठााँउ, सावनजधनक मनोरञ्जन िथा िेलकुद गने ठााँउ र श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन 
गरी सावनजधनक जग्गा भनी िोवकठदएको जग्गा समेिलाई जनाउाँछ।"    

373  केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ धारा थप ।  
374  चौथो संिोिनधारा संिोधिि । 
375  चौथो संिोिनधारा थप ।  
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४.  भधूम प्रिासनको काम भधूमसिुार अधिकारी िथा मालपोि कायानलयमा सने:  

(१)  यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि कायम रहेका भधूम प्रिासन कायानलयहरु यो ऐन प्रारम्भ 
भएपधछ स्विः भधूमसिुार कायानलयहरुमा र भधूम प्रिासकहरु भधूमसिुार अधिकारीहरुमा 
पररणि हनुेछन र यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ भधूमसम्बन्त्िी ऐन, २०२१ अन्त्िगनिको काम सोही 
ऐन बमोत्तजम भधूमसिुार कायानलय वा भधूमसिुार अधिकारीले गनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि भधूम प्रिासन ऐन, २०२४ बमोत्तजम भधूम प्रिासन कायानलय 
वा भधूम प्रिासकले प्रारम्भ गरी पूरा हनु बााँकी रहेका भधूमसम्बन्त्िी ऐन, २०२१ बमोत्तजमका 
काम यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ भधूमसम्बन्त्िी ऐन, २०२१ बमोत्तजम भधूमसिुार कायानलय वा 
भधूमसिुार अधिकारीले जारी राख् नेछ । 

(३)  यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि भधूम प्रिासन ऐन, २०२४ बमोत्तजम भधूम प्रिासन कायानलय 
वा भधूम प्रिासकले प्रारम्भ गरी पूरा हनु बााँकी रहेका उपदफा (२) मा लेत्तिएदेत्ति बाहेक 
अन्त्य काम यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ यस ऐनबमोत्तजम मालपोि कायानलयले जारी राख् नेछ । 

 

५.  अन्त्य नेपाल कानून बमोत्तजम माल अड्डा, कोष िथा िहसील कायानलय वा भधूम प्रिासन कायानलयले 
गने काम मालपोि कायानलयले गने: यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाको बिि ित्काल प्रचधलि अन्त्य नेपाल 
कानून बमोत्तजम माल अड्डा, कोष िथा िहसील कायानलय वा भधूम प्रिासन कायानलयले गने काम यो 
ऐन प्रारम्भ भएपधछ दफा ४ को अिीनमा रही मालपोि कायानलयले गनेछ र माल अड्डाको 
हावकम, कोष िथा िहसील कायानलयको प्रमिु वा भधूम प्रिासकले गने काम मालपोि कायानलयको 
प्रमिुले गनेछ र िी कानूनमा त्यस्िो कायानलय वा अधिकारीको उल्लेि भएको ठाउाँमा मालपोि 
कायानलय वा मालपोि कायानलयको प्रमिुको उल्लेि भएको सत्तम्िनेछ । 

 
 

पररच्छेद–३ 

जग्गाको दिान र रत्तजिेिन गने काम 

 

६.  जग्गाको दिान:  

(१)  मालपोि कायानलयले त्तजल्लाधभत्रको प्रत्येक जग्गा िोवकए बमोत्तजम दिान गरी राख्नछे । 

(२)  उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग जग्गाको दिान वकिाब िडा गदान जग्गा नाप जााँच 
भएको ठाउाँमा सो नाप जााँचबाट ियार भएको जग्गािनी दिान से्रस्िा बमोत्तजम र जग्गािनी 
दिान शे्रस्िा ियार नभएको वा जग्गा नाप जााँच नभएको ठाउाँमा आफ्नो कायानलयमा रहेको 
लगि वा भधूमसिुार कायानलय वा अन्त्य कायानलयबाट प्राप्त लगि बमोत्तजम िडा गनुन     

पनेछ । 
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िर, दिानवाला मरी वा धनजबाट हक हस्िान्त्िरण भई अरुको हक हनु आएको जग्गामा 
त्यस्िो हक भएका व्यत्तिको नाउाँमा जग्गा दिान गनन मालपोि कायानलयले आवश्यक भएमा 
डोर समेि िटाई अद्यावधि लगि िडा गनुन पनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम जग्गा दिान वकिाब िडा गदान प्रत्येक मालपोि कायानलयले 
सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाहरुसंग िोवकए बमोत्तजमको वववरण माग गनन सक्नेछ र यसरी माग 
गरेको वववरण उपलब्ि गराउन ुप्रत्येक जग्गावालाको किनव्य हनुेछ ।376 

 

७.  जग्गाको दिान सम्बन्त्िी वविेष व्यवस्था:  

(१)  दफा ६ को उपदफा (२) बमोत्तजम दिान वकिाब िडा गदान जग्गा (नाप जााँच) ऐन, २०१९ 
अन्त्िगनि नापी हुाँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गनन छूट हनु गएकोमा मालपोि कायानलयले 
नापी ववभागको सहमधि धलई िोवकएको सधमधिको धसफाररिमा377 सो जग्गाको नापी नक्सा 
गराई दिान गनन सक्नेछ । 

(१क) यस ऐनको अन्त्य दफाहरुमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन नेपाल सरकारले 
आवश्यक देिेमा कुनै व्यत्ति, वगन वा िेत्रको जग्गा दिान गने प्रयोजनको धनधमि उठेको 
समस्या समािान गरी जग्गा दिानसम्बन्त्िी धनणनय गननको लाधग नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी एकजना अध्यि र बढीमा चारजनासम्म सदस्यहरु भएको 
आयोग वा सधमधि गठन गनन सक्नेछ र सो सधमधि वा आयोगको काम, किनव्य र अधिकार 
सो आयोग वा378 सधमधिको गठन ववधिमा िोकेबमोत्तजम हनुेछ ।379 

(२)380 जग्गा (नापजााँच) ऐन, २०१९ बमोत्तजम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दिान गनन सम्म छुट 
भएकोमा उि जग्गाको साधबक दिान, धिरो र भोग समेिको आवश्यक छानधबन गरी िोवकए 
बमोत्तजमको सधमधिको धसफाररसमा िोवकएको प्रकृया अपनाई मालपोि कायानलयले त्यस्िो 
जग्गा दिान गनन सक्नेछ । त्यस्िो दिान सम्बन्त्िमा मालपोि कायानलयले धनवेदन परेको 
धमधिले दईु वषनधभत्र अत्तन्त्िम टुङ्गो लगाई सक्नपुनेछ । 

(२क)381 ................... 
(३)  जग्गावालाको नाम, थर, विन, उमेर वा धनजको बाब,ु बाजे, पधि वा ससरुाको नाम थर382 वा 

जग्गाको वकिा नम्बर, िेत्रफल वा वकधसम फरक परेकोमा वा दोहोरो दिान हनु गएकोमा 
मालपोि कायानलयले आवश्यक जााँचबिु गरी सोकुरा सच्याई दिान कायम गनन सक्नेछ । 

                                                           
376  चौथो संिोिनधारा थप । 
377  चौथो संिोिनधारा संिोधिि । 
378  पााँचौ संिोिनधारा थप । 
379  चौथो संिोिनधारा थप । 
380  पााँचौ संिोिनधारा संिोधिि ।  
381  पााँचौ संिोिनधारा त्तिवकएको ।   
382  पााँचौ संिोिनधारा थप ।  
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७क.  एउटै जग्गािनी संकेि नम्बर ठदन सक्ने:383 मालपोि ववभागले जग्गािनीलाई नेपाल....... धभत्र 

धनजको नाममा रहेको सबै जग्गाको एउटै जग्गा िनी संकेि नम्बर ठदने गरी आवश्यक व्यवस्था 
गनन सक्नेछ । 

 

८.  रत्तजिेिन, नामसारी, दात्तिल िारेज र लगि कट्टा गने काम:384  

(१)  प्रचधलि कानून बमोत्तजम धलििको रत्तजिेिन, नामसारी, दात्तिल िारेज र लगि कट्टा गने 
काम मालपोि कायानलयले गनेछ । 

(२)  रत्तजिेिन हनुे धलििमा थैली अंक कायम गने प्रयोजनको लाधग िोवकएको सधमधिले 
सम्बत्तन्त्िि िेत्रको जग्गाको न्त्यनुिम मूल्य धनिानरण गनेछ । 

(३)  प्रचधलि कानून बमोत्तजम भएको धमलापत्रको आिारमा मालपोि कायानलयले जग्गा दिान वा 
दात्तिल िारेज गदान सम्बत्तन्त्िि जग्गाको साधबक दिान, मोठ वा नम्बरीसंग धभड्न आएमा मात्र 
त्यस्िो जग्गाको दिान वा दात्तिल िारेज गनेछ । 

(४)  व्यत्ति वविेषको जग्गा सावनजधनक प्रयोजनको लाधग दिान गनन सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिको धनवेदन 
परेमा िोवकएको सधमधिको धसफाररसमा मालपोि कायानलयले त्यस्िो जग्गाबाट सो व्यत्तिको 
नाम कट्टा गनन सक्नेछ । 

(५)  मोही लागेको वा हदबन्त्दीमा कारवाही भएको जग्गाको शे्रस्िामा हेरफेर भएमा सो कुराको 
जानकारी मालपोि कायानलयले भधूमसिुार कायानलयलाई ठदनपुनेछ । 

 

८क. नापी नक्सा अद्यावधिक गने: 385  

(१)  दफा ७ र ८ बमोत्तजम कायम भएको दिान से्रस्िा अनरुुप नापी नक्सामा संिोिन गनुन पने 
भएमा मालपोि कायानलयले सम्बत्तन्त्िि मेत्तन्त्टनेन्त्स नापी िािामा386 लेिी पठाउन ुपनेछ र 
त्यसरी लेिी आएपधछ मेत्तन्त्टनेन्त्स नापी िािाले पधन नापी नक्सामा आवश्यक संिोिन गनुन 
पनेछ । 

(२)  जग्गाको वास्िववक त्तस्थधि र नापी नक्सामा एकरुपिा नभएको देत्तिएमा मालपोि 
कायानलयले नापी नक्सामा सिुार गनन नापी ववभागमा लेिी पठाउन ुपनेछ र त्यसरी लेिी 
आएपधछ नापी ववभागले नापी नक्सामा आवश्यक सिुार गनुन गराउन ुपनेछ । 

 

८ि.  घर जग्गा रोक् का वा फुकुवा गने:387  

                                                           
383  पााँचौ संिोिनधारा थप । 
384  पााँचौ संिोिनधारा संिोधिि । 
385  िेश्रो संिोिनधारा थप । 
386  चौथो संिोिनधारा संिोधिि । 
387  पााँचौ संिोिनधारा थप । 
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(१)  कुनै घर जग्गामा वववाद परी वा अरु कुनै कारणले रोक् का राख् न आवश्यक देत्तिएमा 
मालपोि कायानलयले त्यस्िो घर जग्गा रोक् का राख् न सक्नेछ । 

(२)  प्रचधलि कानून बमोत्तजम कुनै अड्डा, अदालि वा सरकारी कायानलयबाट कुनै घर जग्गा 
रोक् का राख् न वा त्यस्िो रोक् का रात्तिएको घर जग्गा फुकुवा गनन लेिी आएमा मालपोि 
कायानलयले लेिी आए बमोत्तजम त्यस्िो घर जग्गा रोक् का वा फुकुवा गररठदन ुपछन । 

(३)  प्रचधलि कानून बमोत्तजम स्थावपि कुनै बैंक, वविीय संस्था वा स्थानीय िहले आफनो 
आधथनक कारोवारको धसलधसलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यसरी  रोक्का रात्तिएको घर 
जग्गा फुकुवा गनन लेिी पठाएमा मालपोि कायानलयले िोवकए बमोत्तजम त्यस्िो घर जग्गा 
रोक्का राख्न ुवा फुकुवा गनुन पनेछ । त्यसरी रोक् का राख्दा वा फुकुवा गदान बैंक वा वविीय 
संस्थाको हकमा मालपोि कायानलयले िोवकए बमोत्तजमको दस्िरु धलनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

मालपोिको असूलीसम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

९.  मालपोि असूल गने अधिकार:  

(१)  मालपोि असूल गने काम, किनव्य िथा अधिकार मालपोि कायानलयको हनुेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकािन गरी मालपोि कायानलयले असलु गदै आएको मालपोि कुनै सरकारी 
कायानलय वा स्थानीय िहद्वारा असूल गनन पाउन ेगरी अधिकार समु्पन सक्नेछ ।388 

(३)389 उपदफा (२) बमोत्तजम स्थानीय िहले असलु गरेको मालपोिको रकम आफनो कोषमा 
जम्मा गनुन पनेछ । 

 

१०.  मालपोि बिुाउन ुपने: नेपाल सरकारमा मालपोि बिुाउन ुपने प्रत्येक जग्गाको जग्गावालाले सो 
जग्गाको प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम धनिानररि भएको मालपोि प्रत्येक वषन बिुाउन ुपनेछ । 

 

१०क. मालपोि दर धनिानरण गने:390 दफा १० मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  यस ऐन 

बमोत्तजम जग्गावालाले प्रत्येक वषन बिुाउन ुपने मालपोिको दर न ेपाल सरकारले धनिानरण गनन वा 
त्यस्िो मालपोिको दर स्थानीय िहले धनिानरण गने गरी िोक्न सक्नेछ । 

 

११.  मालपोि बिुाउने म्याद: जग्गावालाले बिुाउन ु पने मालपोि प्रत्येक वषन जेष्ठ मसान्त्िसम्ममा391 
बिुाउन ुपनेछ। 

                                                           
388  पााँचौ संिोिनधारा संिोिन । 
389  पााँचौ संिोिनधारा थप ।  
390  पााँचौ संिोिनधारा थप । 
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१२.  मालपोिमा छुट ठदन:े माघ मसान्त्िसम्ममा सो वषनको मालपोि बिुाउने जग्गावालालाई सो वषनको 
लाग्ने मालपोिको पााँच प्रधििि छुट ठदइनेछ । 

 

१३.  मालपोि नबिुाएमा लाग्ने िलु्क:392 दफा ११ बमोत्तजमको म्याद नाघेपधछ सो वषनको आषाढ १५ 
गिेसम्ममा      मालपोि बिुाएमा पााँच प्रधििि िलु्क समेि लगाई मालपोि असूल गररनेछ । 

 

१४.  मालपोि असूल हनु बााँकी जग्गाको फााँटवारी:  दफा १३393 बमोत्तजमको म्यादधभत्र पधन मालपोि 
नबिुाई बााँकी रहेको जग्गाको िोवकए बमोत्तजमको फााँटवारी मालपोि कायानलयले आषाढ 
मसान्त्ि394 सम्ममा ियार गनेछ । सरकारी कायानलय वा स्थानीय िहले मालपोि उठाएको भए 
त्यस्िो फााँटवारी सरकारी कायानलय वा स्थानीय िहले सो अवधिधभत्र ियार गरी मालपोि 
कायानलयमा पठाउन ुपनेछ ।395 सो फााँटवारी बमोत्तजमको मालपोि बााँकी रहेको जग्गा धललाम 
धबक्री गररने भएमा396 मालपोि कायानलयले िोकेको ठाउाँहरुमा आत्तश्वन मसान्त्ि397 सम्ममा सूचना 
प्रकात्तिि गनेछ । 

 

१५.  मालपोि बााँकी भएको जग्गा रोक् का गनन सवकने: दफा १४ बमोत्तजमको फााँटवारीबाट देत्तिएको 
मालपोि बााँकी भएको जग्गावालाको जग्गा बााँकी मालपोि चतु्ति नबिुाएसम्म वा बााँकीमा धललाम 
धबक्री नभएसम्म मालपोि कायानलयले रोक् का राख् न सक्नेछ । 

िर, त्यसरी रोक् का रहेको जग्गामा साववक बमोत्तजम िेिी गनन पाउनेछ । 

 

१६.  जग्गा धललाम गने:  

(१)  दफा १४ बमोत्तजमको फााँटवारीबाट देत्तिएको मालपोि बााँकी  भएको जग्गामध्ये मालपोि 
असूल उपर गनन मालपोि बााँकी रहेको वकिा जग्गा मालपोि कायानलयले िोवकए बमोत्तजम 
धललाम धबक्री गनन सक्नेछ398 । 

(२) 399 यस दफा बमोत्तजम जग्गा धललाम धबक्री गररने भएमा त्यस्िो धललाम धबक्रीको काम 
मंसीर मवहना देत्ति िरुु400 गररनेछ । 

                                                                                                                                                                   
391  पवहलो संिोिनधारा संिोधिि । 
392  पवहलो संिोिनधारा संिोधिि । 
393  पवहलो संिोिनधारा संिोधिि । 
394  पवहलो संिोिनधारा संिोधिि । 
395  पााँचौ संिोिनधारा थप । 
396   पवहलो संिोिनधारा संिोधिि । 
397   पवहलो संिोिनमा "श्रावण १५ गिे" उल्लेि भई िेश्रो संिोिनधारा संिोधिि ।  
398  पवहलो संिोिनधारा संिोधिि । 
399  पवहलो संिोिनधारा संिोधिि । 
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(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम धललाम धबक्री गदान कसैले सकार नगरेमा त्यस्िो जग्गाको स्वाधमत्व 
नेपाल सरकारमा सनेछ र नेपाल सरकारको स्वाधमत्वमा आएको जग्गा िोवकए बमोत्तजम 
धबक्री वविरण गनन सवकनेछ । 

िर त्यस्िो जग्गाको स्वाधमत्व नेपाल सरकारमा सरे पधन सो जग्गामा रहेको मोहीको 
मोहीयानी हक कायमै रहनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोजम धललाम धबक्रीबाट आएका रकम मध्ये बााँकी मालपोि र त्यसको 
पचास प्रधििि िलु्क समेि कटाई बााँकी रहेको रकम सम्बत्तन्त्िि जग्गावालालाई वफिान 
ठदइनेछ । 

(५)  उपदफा (३) बमोत्तजम नेपाल सरकारको स्वाधमत्वमा आएको जग्गा धबक्री  वविरण 
नभएसम्म त्यसको रेिदेि र अन्त्य व्यवस्था िोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

(६)401 यस दफामा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन आषाढ १६ गिेदेत्ति जग्गा धललाम धबक्री 
नभएसम्म मालपोि दात्तिल हनु आएमा त्यस्िो जग्गावालाबाट मालपोि कायानलयले 
मालपोिको वावषनक दि प्रधििि402 का दरले िलु्क समेि लगाई मालपोि असूल गनेछ 
।िर, यो उपदफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघको मालपोि बााँकीमा पैंिीस प्रधििि िूल्क लगाई 
मालपोि असूल गररनेछ । 

 

१७.   मालपोि बिुाउने म्याद बढाउन सवकनेः  

(१)  दफा ११ मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन सो दफामा िोवकएको म्यादधभत्र कुनै वषन 
कुनै त्तजल्ला वा त्तजल्लाका कुनै िेत्र403 वा कुनै व्यत्तिको मालपोि बिुाउन नसक्ने 
पररत्तस्थधि छ भन्ने कुरा लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी 
मालपोि बिुाउने म्याद बढाउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम म्याद थप भएकोमा सो थप भएको त्तजल्लाको कुनै िेत्रमा सो थप 
म्याद भिुान भएपधछ मात्र दफा १३, १४, १५ र १६ बमोत्तजमको कारवाई गररनेछ र 
त्यस्िोमा जधि ठदनको म्याद थप भएको छ त्यधि ठदन सो दफाहरुमा ववधभन्त् न काम 
कारवाई गने भनी उल्लेि भएको म्यादहरुमा समेि सोही बमोत्तजम थप गरी म्याद कायम 
गररनेछ । 

 

                                                                                                                                                                   
400  पवहलो संिोिनधारा संिोधिि भई िेश्रो संिोिनधारा पनु: संिोिन । 
401  पवहलो संिोिनधारा संिोधिि । 
402  िेश्रो संिोिनधारा संिोधिि । 
403  अथनसम्बन्त्िी केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०४७ धारा संिोधिि । 
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१८.  रसीद ठदनेः मालपोि कायानलय वा मालपोि असूल गने सरकारी कायानलय वा स्थाधनय िहले404 

बतु्तिधलएको मालपोिको रसीद मालपोि बिुाउनेलाई ठदन ुपनेछ । 

 

१९.  हदबन्त्दीभन्त्दा बढी जग्गाको मालपोि असूल गने सम्बन्त्िमा: भधूमसम्बन्त्िी ऐन, २०२१ बमोत्तजम 
राख् न पाउने हदबन्त्दीभन्त्दा बढी जग्गा सम्बत्तन्त्िि अधिकारीले प्राप्त गरी धबक्री वविरणबाट 
हस्िान्त्िरण नभएसम्ममा साववकबमोत्तजम नेपाल सरकारलाई मालपोि बिुाउने गरी साववक 
जग्गावालाको भोग चलनमा रहेको जग्गाको मालपोि सो जग्गावालाबाट असूल उपर गररनेछ । 

 िर, त्यस्िो जग्गाको मालपोि बााँकीमा जग्गा धललाम नगरी सो जग्गावालाले पाउने 
िधिपूधिनबाट बााँकी मालपोि कट्टा गररनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

मालपोि धमन्त्हासम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

२०.  नदीकाट, बालबुजुन भएमा वा पवहरो गएमा मालपोि धमन्त्हा ठदने:  

(१)  मालपोि लाग्ने कुनै जग्गा कुनै वषन नदी िोलाले काटेमा वा बालबुजुन भएमा वा पवहरो 
गएमा वा पवहरोले परुी मखु्य बाली हनु नसकेमा सम्बत्तन्त्िि जग्गावालाले िोवकएको 
म्यादधभत्र िोवकएको ढााँचामा वववरण िोली मालपोि कायानलयमा दरिास्ि ठदन ुपनेछ । 
िर, बाली लागेको जग्गाको हकमा उपदफा (२) बमोत्तजम जााँचबिु हनुभुन्त्दा अगावै सो 
बाली काट्न ुहुाँदैन । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम पनन आएको दरिास्िमा उल्लेत्तिि कुराहरुको जााँचबिु गनन मालपोि 
कायानलयको प्रमिुले िीस ठदनधभत्र आफैं  गई वा डोर िटाई जााँचबिु गनन गराउन ुपनेछ 
। सो बमोत्तजमको जााँचबिु गदान गराउाँदा सो वषन मालपोि धमन्त्हा गनुन पने देत्तिएमा कधि 
प्रधिििसम्म मालपोि धमन्त्हा ठदन ु पने हो मालपोि कायानलयले यकीन गरी धमन्त्हा ठदई 
मालपोि ववभागमा साि ठदनधभत्र जानकारी ठदन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजमको जााँचबिुबाट कुनै जग्गा सिैको धनधमि वेसाबूद वा बेकम्मा 
भएको देत्तिएमा सो जग्गाको लगि कट्टा गनन मालपोि कायानलयले नेपाल सरकारमा जाहेर 
गनेछ र नेपाल सरकारले मनुाधसव देिेमा सो जग्गाको लगि कट्टा गनन मालपोि 
कायानलयलाई आदेि ठदनेछ । 

 
 
 
 

 

                                                           
404  पााँचौ संिोिनधारा संिोधिि । 
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२१.  सकु्िा वा अन्त्य दैवी प्रकोपले बाली हनु नसकेमा मालपोि धमन्त्हा हनुेः  

(१)  कुनै वषन सकु्िा वा अधसना परी वा सलह लागी वा बाढी आइ वा अरु कुनै दैवी प्रकोपले 
कुनै िेत्रमा मखु्य बाली नोक्सानी405 भएमा आवश्यक जााँचबिु गरी आंत्तिक वा पूरा 
मालपोि धमन्त्हा ठदनपुने लागेमा आफनो राय सवहि मालपोि कायानलयले नेपाल सरकारमा 
जाहेर गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम जाहेर भई आएमा वा कुनै िवरले त्यस्िो अवस्थाको जानकारी 
नेपाल सरकारलाई भएमा .........406 आवश्यक देत्तिए जधि मालपोि नेपाल सरकारले 
धमन्त्हा गनेछ । 

 
 

पररच्छेद–६ 

मालपोि असूल गने काम, किनव्य र दावयत्वसम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

२२.  यस ऐन बमोत्तजमको अधिकार प्रयोग गनन सक्नेः407 दफा ९ को उपदफा (२) बमोत्तजम कुनै 

सरकारी कायानलय वा स्थानीय िहले यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयम बमोत्तजम 
मालपोि असलु गदान सो सम्बन्त्िमा जग्गा धललाम धबक्री गने बाहेक मालपोि कायानलयलाई प्राप्त 
सम्पूणन अधिकारहरू त्यस्िो सरकारी कायानलय वा स्थानीय िहले समेि प्रयोग गनन पाउनेछन।् 

 

२३.  हानी नोक्सानीको धबगो व्यहोनुन पने:408 कसैले मालपोि असूल गदान जानीजानी वा बदधनयिसाथ 
यो ऐन वा प्रचधलि कानूनको बत्तिनलाप हनुे काम गरी नेपाल सरकार वा अरु कसैलाई कुनै 
वकधसमको हानी नोक्सानी परु् याएमा सो हानी नोक्सानीको धबगो र अन्त्य दावयत्व मालपोि असलु 
गने काममा िवटएको व्यत्तिले व्यहोनुन पनेछ । त्यसरी मालपोि असलु गरेको रकम हानी 
नोक्सानी भएकोमा धनज उपर प्रचधलि कानून बमोत्तजम कारवाही समेि हनुेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

जग्गा आवाद गने सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

२४.  सरकारी, सावनजधनक वा सामदुावयक जग्गा दिान गनन वा आवाद गनन नहनु:े409  

(१)  सरकारी, सावनजधनक वा सामदुावयक जग्गा व्यत्ति वविेषका नाउाँमा दिान वा आवाद गनन 
गराउन हुाँदैन । 

                                                           
405  िेश्रो संिोिनधारा संिोधिि । 
406  अथन सम्बन्त्िी केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०४७ धारा त्तिवकएको । 
407  पााँचौ संिोिनधारा संिोधिि । 
408  पााँचौ संिोिनधारा संिोधिि । 
409  केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन २०७४ धारा संिोधिि । 
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िर नेपाल सरकारले सावनजधनक जग्गा सावनजधनक प्रयोजनको लाधग, सरकारी जग्गा 

नेपाल सरकारबाट उत्तचि ठहर् याएको कुनै कामको लाधग र सामदुावयक जग्गा सम्बत्तन्त्िि 
समदुायले उत्तचि ठहर् याएको कुनै कामको लाधग व्यवस्था गनन यस उपदफाले बािा 
परु् याएको माधनने छैन। 

(२)  कसैले यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ वा पधछ सरकारी, सावनजधनक वा सामदुावयक जग्गा 
व्यत्ति वविेषको नाउाँमा दिान गरी आवाद गरेकोमा त्यस्िो दिान स्विः बदर हनुेछ । 
त्यस्िो जग्गाको व्यत्ति वविेषका नाउाँमा रहेको दिान लगि समेि मालपोि कायानलय वा 
नेपाल सरकारले िोकेको अधिकारीले कट्टा गनेछ । 

(३)  सरकारी, सावनजधनक वा सामदुावयक जग्गा सम्बत्तन्त्िि मालपोि कायानलयले दिान गरी िोवकए 
बमोत्तजमको अधभलेि अद्यावधिक राख् न ुपनेछ । 

 

२५.  दिान नभएको जग्गा आवाद गनन नहनुे: दिान नभएको जग्गा कसैले आवाद गनुन गराउनहुुाँदैन । 

िर, दफा २६ बमोत्तजम िोवकएको सधमधिले जग्गा आवाद गनन स्वीकृधि ठदए पधछ वा पनुवानस 
सम्बन्त्िी प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम जग्गा धबक्री वविरण भएपधछ त्यस्िो जग्गा आवाद गनन 
यस दफाले बािा परु् याएको माधनने छैन । 

 

२६.  स्वीकृधि धलई दिान नभएको जग्गा आवाद गने:  

(१)  दिान नभएको जग्गा आवाद गनन िोवकएको सधमधिबाट स्वीकृधि  धलन ुपनेछ । 

(२)  दिान नभएको जग्गा आवाद गनन स्वीकृधिको धनधमि िोवकएको सधमधिमा दरिास्ि ठदन ु
पनेछ । 

(३)  मोही वा जग्गावालाको हैधसयिले िोवकएको हदसम्म आफनो जग्गा नभएको व्यत्तिले मात्र 
उपदफा (२) बमोत्तजम दरिास्ि ठदन पाउनेछ । 

(४)  िोवकएको सधमधिले यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयम िथा अन्त्य प्रचधलि नेपाल 
कानूनको अिीनमा रही उपदफा (३) बमोत्तजमका व्यत्तिलाई दिान नभएको जग्गा आवाद 
गनन स्वीकृधि ठदन सक्नेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोत्तजम िोवकएको सधमधिले स्वीकृधि ठदंदा त्यस्िो जग्गा आवाद गनन पाउने 
ििनहरु िथा सो बापिको दस्िूर िोवकएबमोत्तजम हनुेछ । 

िर, 

(क)  यस दफामा लेत्तिएको कुनै कुराले दफा २४ को उपदफा (१)410 बमोत्तजम आवाद 
वा दिान गनन नहनुे जग्गा आवाद गनन स्वीकृधि ठदने अधिकार त्यस्िो सधमधिलाई हनुे 
छैन । 

                                                           
410  पााँचौ संिोिनधारा संिोधिि । 
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(ि)  कुनै कारणले कुनै व्यत्तिको नाममा हाल आवादी दिान हनु नसक्न े जग्गा सो 
व्यत्तिलाई िोवकएको सधमधिले आवाद गनन स्वीकृधि ठदने छैन । 

(ग)  कुनै एकै जग्गा आवाद गनन स्वीकृधिको लाधग एकभन्त्दा बढी व्यत्तिहरुको दरिास्ि 
परेमा िोवकए बमोत्तजमको प्राथधमकिा अनसुार अनमुधि ठदइनेछ । 

(६)  यस दफामा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  कुनै िेत्रको जग्गामा बसोबास गराउन े
भएमा नेपाल सरकारले िोकेको हदसम्मको जग्गा पनुवानस सम्बन्त्िी प्रचधलि नेपाल कानून 
बमोत्तजम धबक्री वविरण गराउन सक्नेछ । 

(७)  िोवकएको सधमधिले जग्गा आवाद गनन स्वीकृधि ठदंदा वा उपदफा (६) बमोत्तजम बसोबासको 
धनधमि जग्गा धबक्री वविरण गदान िोवकएको सधमधि वा सम्बत्तन्त्िि अधिकारीले त्यस्िो जग्गा 
दिान गनन लगाउन ुपनेछ । 

(८)  यस दफा अन्त्िगनि सम्बत्तन्त्िि सधमधि वा अधिकारीले गरेको धनणनय वा आदेिलाई मालपोि 
कायानलयले िोवकए बमोत्तजम कायानत्तन्त्वि गनेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

ववववि 

 

२७.  त्तजधमदारसंगको बक्यौिा असूल गने: त्तजमीदारी उन्त्मूलन हुाँदाका बिि त्तजधमदारसंग पेट बााँकी रहन 
गएको मालपोि प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम सरकारी बााँकी सरह त्तजमीदारी शे्रस्िा बमोत्तजम 
असूल उपर गररनेछ । 

 

२८.  मालपोि असूल िहसील गने काममा बािा ववरोि गनेलाई सजाय: कसैले मालपोि असूल िहसील 
गने काममा बािा ववरोि परु् याएमा सो बािा ववरोि गने व्यत्तिलाई मालपोि कायानलयका प्रमिुले 
पााँचसय रुपैंयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

 

२९.  सरकारी वा सावनजधनक जग्गा दिान वा आबाद गरेमा हनुे सजाय:411 कसैले सरकारी वा सावनजधनक 
जग्गा दिान वा आबाद गराएमा त्यस्िो कसूर गने गराउन ेव्यत्तिलाई िीन वषनसम्म कैद वा िीस 
हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

 

२९क. िटु्टा वववरण पेि गरेमा हनुे सजाय:412 प्रचधलि कानून बमोत्तजम मालपोि कायानलयबाट सम्पादन 
हनुे काम कारवाहीको धसलधसलामा कसैले जानी जानी िटु्टा वववरण पेि गरेको देत्तिन आएमा 

                                                           
411  केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ धारा संिोधिि ।   
412  पााँचौ संिोिनधारा थप ।  
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ित्सम्बिी धनणनय गदान मालपोि कायानलयले सो वववरण पेि गने व्यत्तिलाई एकहजार रुपैयााँसम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ । 

 

३०.  स्वीकृधि धबना जग्गा आवाद गनेलाई सजाय: कसैले दफा २६ को उपदफा (४) बमोत्तजम स्वीकृधि 
प्राप्त नगरी दिान नभएको कुनै जग्गा आवाद गरेमा वा गनन लगाएमा धनजलाई सो जग्गा आवाद 
गरेकै वषनदेत्तिको प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजमको  मालपोिको धबगोको दि दोब्बरसम्म जररवाना 
गरी मालपोि कायानलयको प्रमिुले सो जग्गा जफि गनेछ, त्यसरी जफि भएको जग्गाको 
सम्बन्त्िमा िोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

 

३१.  पनुरावेदन:413 यस ऐनको दफा ७, ८, ८ि., २८, २९ र ३० बमोत्तजम मालपोि कायानलयले गरेको 
धनणनय उपर त्तजल्ला अदालिमा414 पनुरावेदन लाग्नेछ । िर दफा ७ बमोत्तजम मालपोि 
कायानलयले हक बेहक सम्बन्त्िी प्रश्न उठाई अदालिबाट धनणनय गनुन पने गरी गरेको धनणनय उपर 
त्तजल्ला अदालिमा पनुरावेदन लाग्ने छैन । 

 

३२.  अदालिलाई भए सरहको अधिकार हनुे: यस ऐन अनसुारको काम कारवाई गदान बयान धलन, पि 
त्तिकाउन, प्रमाण बझु्ने, कागजपत्र दात्तिल गराउने सम्बन्त्िमा मालपोि कायानलयको प्रमिुलाई 
प्रचधलि नेपाल कानून बमोत्तजम अदालिलाई भए सरहको अधिकार हनुेछ । 

 

३२क.  ववभागीय कारवाही हनुे:415 यस ऐन बमोत्तजम मालपोि कायानलयबाट गनुनपने कारवाई 
बदनीयिपूणन ढंगबाट भए गरेको देत्तिएमा सम्बत्तन्त्िि अधिकृि वा कमनचारीलाई ववभागीय सजाय 
हनुेछ । 

३२ि.  काम कारवाही बदर गनन सक्न:े416 यस ऐन बमोत्तजम मालपोि अधिकृिबाट जग्गाको नामसारी, 
दात्तिल िारेज िथा दफा ७ को उपदफा (३) मा उत्तल्लत्तिि वववरणहरुमा संिोिन गदान प्रचधलि 
कानून बमोत्तजम गम्भीर त्रटुी भएको छ भन्त् ने कुरा अदालिमा उजूरी पनुन अत्तघ कसैको धनवेदन 
परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हनु आएमा मालपोि  ववभागको महाधनदेिकले उि धनणनय बदर गरी 
कानून बमोत्तजम पनुः धनणनय गनन सक्नेछ । 

 

३३.  धनयम बनाउन ेअधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गनन नेपाल सरकारले धनयमहरु बनाउन 
सक्नेछ । 

                                                           
413  पााँचौ संिोिनधारा संिोिन भई केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन २०७२ धारा संिोधिि । पााँचौ संिोिनमा "पनुरावदेन 

अदालि" उल्लेि भएको ।  
414  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ धारा संिोधिि । 
415  चौथो संिोिनधारा थप ।  
416  पााँचौ संिोिनधारा थप ।  
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३४.  बािा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यो ऐन कायानन्त्वयन गदान कुनै बािा अड्काउ परेमा नेपाल 
सरकारले सो बािा अड्काउ फुकाउनको लाधग नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी आवश्यक 
आदेि जारी गनन सक्नेछ । 

 

३५.  धनष्कृय िथा िारेज हनुे: यो ऐन प्रारम्भ भएका त्तजल्लामा देहायका नेपाल कानूनहरु धनष्कृय 
हनुेछन ् र यो ऐन नेपाल ............417 भर प्रारम्भ भएपधछ उि नेपाल कानूनहरु स्विः िारेज 
हनुेछनः्– 

                                                           
417  गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६ धारा त्तिवकएको ।  
  द्रष्टव्य:  (क) ऐन प्रारम्भ भएको धमधि र त्तजल्लाहरु: 

(१)  देहायका २७ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०३५।१।१ देत्ति लागू हनु े गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - 

२०३४।१२।१४):- इलाम, िापा, मोरङ, सनु्त्सरी, उदयपरु, सप्तरी, धसराहा, धसन्त्िलुी, िनषुा, महोिरी, सलानही, रौिहट, 

बारा, पसान, त्तचिौन, भिपरु, लधलिपरु, काठमाडौं, नवलपरासी, रुपन्त्देही, कवपलवस्ि,ु दाङ, सिेुि, बााँके, बठदनया, कैलाली 
र कञ्चनपरु । 

(२)  देहायका ५ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०३५।४।१ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - २०३५।२।३०):-  
पााँचथर, िनकुटा, रामेछाप, िनहुाँ र मसु्िाङ । 

(३)  देहायका ६ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०३६।१।१ देत्ति लागू हनुे गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्रमा - 

२०३५।१२।६):- डडेल्िरुा, िेह्रथमु, काभ्रपेलाञ्चोक, िाठदङ, पाल्पा र म्याग्दी । 

(४)  देहायका ३ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०३६।८।१५ देत्ति लागू हनु े गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - 

२०३६।८।१७):- मकवानपरु, नवुाकोट र कास्की । 

(५)  रसवुा त्तजल्लामा धमधि २०३८।५।१ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - २०३८।५।१):- रसवुा । 

(६)  देहायका ३ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०४०।४।१ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - २०४०।४।१):- 
सल्यान, वाग्लङु र भोजपरु । 

(७)  देहायका ३ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०४१।४।१ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - २०४१।४।१):- 
गोरिा, गलु्मी र स्याङजा । 

(८)  देहायका ३ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०४३।४।१ देत्ति लागू हनुे गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र- २०४३।३।९):- 
पवनि, अघानिााँची र दाच ुनला । 

(९)  देहायका २ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०४५।४।१ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र- २०४५।३।२७):- 
लमजङु्ग र िोटाङ्ग। 

(१०) देहायका २ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०४६।४।१ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र- २०४६।३।२६):- 
डोटी र िाप्लेजङु्ग। 

(११) देहायका ५ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०४७।४।१ देत्ति लागू हनु े गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र- २०४७।४।१):- 
ओिलढुङ्गा, धसन्त्िपुाल्चोक, मनाङ, जाजरकोट र प्यूठान । 

(१२) देहायका २ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०४८।४।१ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - २०४८।४।१):- 
अछाम र बैिडी। 

(१३)  देहायका २ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०५१।४।१ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - २०५१।४।१):- 
बाजरुा र दैलेि। 
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(क) भधूम प्रिासन ऐन, २०२४, 

(ि) मालपोि (वविेष व्यवस्था) ऐन, २०१८, 

(ग) मालपोि (धमन्त्हा) ऐन, २०१९, 

(घ) मिेि मालको सवाल, 

(ङ) पहाड माल सवाल । 

                                                                                                                                                                   
(१४)  देहायका त्तजल्लामा धमधि २०५२।५।१ देत्ति लागू हनु े गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र  - २०५२।५।१):- 

संिवुासभा । 

(१५)  देहायका त्तजल्लामा धमधि २०५३।७।१ देत्ति लागू हनु े गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - २०५३।७।१):- 
सोलिुमु्ब ु। 

(१६)  देहायका ८ त्तजल्लाहरुमा धमधि २०५४।४।१ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - २०५४।४।३०):- 
रुकुम, रोल्पा, बिाङ्ग, कालीकोट, हमु्ला, मगु,ु डोल्पा र दोलिा । 

(१७)  देहायका त्तजल्लामा धमधि २०५६।८।१५ देत्ति लागू हनु ेगरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र - २०५६।८।१५):- 
जमु्ला । 

  (ि) रूपान्त्िरण:- केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर गररएका िब्दहरूः- 
   "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । 
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वन ऐन, २०४९ 

वन ऐन, २०७६ (प्रमाणीकरण धमधि २०७६।०६।२७) द्वारा यस ऐन िारेज भएको । 

लालमोहर र प्रकािन धमधि 

२०४९।१०।५ 

संिोिन गने ऐन  

१.  वन (पवहलो संिोिन) ऐन, २०५५                                                                      २०५५।१०।२१ 

प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

२.  गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६        २०६६।१०।७ 

३.  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२                                                          २०७२।११।१३ 

४.  वन (दोस्रो संिोिन) ऐन, २०७३                                                                          २०७३।७।२९ 

५.  केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन 

 र िारेज गने ऐन, २०७४                                                                                    २०७४।६।३० 

६. केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५                                                                २०७५।११।१९ 

 

वन जंगलको संरिण र सवु्यवस्था गनन बनेको ऐन 

 

प्रस्िावनाः सवनसािारण जनिाको आिारभिू आवश्यकिा पूरा गनन, सामात्तजक िथा आधथनक ववकास 
गनन िथा स्वस्थ वािावरणको प्रवनदध्न गनन र राविय वनलाई सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वन, चकला 
वन, संरत्तिि वन, सािेदारी वन,418 सामदुावयक वन, कबधुलयिी वन र िाधमनक वनको रुपमा 
व्यवस्थापन गरी वनको ववकास, संरिण िथा वन पैदावारको सदपुयोग गनन र धनजी वनको संरिण 
र ववकासमा सहयोग पयुानउन वाञ्छनीय भएकोले,   

 श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहदेवको िासनकालको एक्काइसौं वषनमा संसदले 
यो ऐन बनाएको छ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
418   दोस्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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पररच्छेद – १ 

प्रारत्तम्भक 
 

१.  संत्तिप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) यस ऐनको नाम “वन ऐन, २०४९” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी िोवकठदएको धमधि देत्ति 
प्रारम्भ हनुेछ ।419  

२.  पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–   

(क)  “वन” भन्त् नाले पूणन वा आंत्तिक रुपमा रुिहरु वा बटु्यानले420 ढावकएको िेत्र सम्िन ुपछन 
।  

(क१)421 “वन िेत्र” भन्त् नाले धनजी स्वाधमत्वको हक भोगको र प्रचधलि कानूनले अन्त्यथा व्यवस्था 
गरेको बाहेकको वन धसमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेररको वा वन धभत्र रहेको 
घााँसे मैदान, िकन , वहउाँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोिरी, िाल िलैया, 
धसमसार, नदी, िोलानाला, बगर, पिी वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको िेत्र सम्िन ुपछन ।  

(ि)  “वन धसमाना त्तचन्त्ह” भन्त् नाले राविय वनको धसमाना छुट्याउन लगाइएको काठ, ढुङ्गा, धसमेन्त्ट 
वा अरु कुनै वस्िकुो िम्बा वा त्तचन्त्हपट सम्िन ु पछन र सो िब्दले प्रचधलि कानून 
बमोत्तजम जग्गा नापजााँच गरी ियार गरेको नक्सामा अवङ्कि वन धसमाना त्तचन्त्ह समेिलाई 
जनाउनेछ ।  

(ग)  “वन पैदावार” भन्त् नाले वनमा रहेको वा पाइएको वा वनबाट ल्याइएको देहायको पैदावार 
सम्िन ुपछनः–  

(१)  काठ, दाउरा, गोल, िैरकच, िोटो, काठको िेल, बोक्रा, लाहा, वपपला, वपपली, वा   

(२)422  रुि, धबरुवा, पाि, डााँठ, फल, बीज, फूल, भवूा, जरा, गानो, बोक्रा, गमरेजीन लोहवान, 

जङ्गली जडीबटुी, बनस्पधि िथा धिनका ववधभन्न भाग वा सूक्ष्म अंग, वा  

(३)  चट्टान, माटो, ढंुगा, धगट्टी, बालवुा, वा  

(४)  पिपुन्त्छी, वन्त्यजन्त्ि ुर पिपुन्त्छी वा वन्त्यजन्त्िकुो आिेटोपहार ।  

(ग१)423  “वािावरणीय सेवा” भन्त् नाले वन िेत्रको पाररत्तस्थधिकीय प्रणालीबाट प्राप्त हनुे देहाय 
बमोत्तजमको सेवा र सोबाट प्राप्त हनुे लाभ सम्िन ुपछन:  

                                                           
419   यो ऐन धमधि २०५१ साल चैत्र २० गिे देत्ति प्रारम्भ हनुे गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्र धमधि २०५१।१२।२०) । 
420   दोस्रो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  
421  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
422   दोस्रो संिोिनद्वारा संिोधिि ।  

  मूल ऐनमा, "रुि,पाि, फल, फूल, मौवा त्तचराइिो कुटकी र सबै प्रकारका जङ्गली जडीबटुी वनस्पिी िथा िीनका ववधभन्त् न भाग 
वा अंग वा" उल्लेि भएको । 
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(१) काबनन सत्तञ्चिी,  
(२)  जैववक ववववििाको संरिण,  

(३)   जलचक्र प्रणाली,  
(४)   पयनटन,  

(५)   िोवकए बमोत्तजमको अन्त्य लाभ ।  

(घ)  “कायन योजना” भन्त् नाले वािावरणीय सन्त्िलुन कायम रािी वनको ववकास, संरिण िथा वन 
पैदावारको उपयोग र धबक्री वविरण गनन ियार गररएको र यस ऐन बमोत्तजम स्वीकृि वन 
सम्बन्त्िी कायन योजना सम्िन ुपछन ।  

(ङ)  “राविय वन” भन्त् नाले धनजी वन बाहेक नेपाल ........ धभत्रको वन धसमाना लगाइएको वा 
नलगाइएको सबै वन सम्िन ुपदनछ र सो िब्दले वनले घेररएको वा वनको छेउछाउमा 
रहेको पिी वा ऐलानी जग्गा िथा वनधभत्र रहेका बाटो, पोिरी, िाल वा िोलानाला र बगर 
समेिलाई जनाउाँछ।  

(च)  “सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वन” भन्त् नाले पररच्छेद–३ बमोत्तजम नेपाल सरकारले व्यवस्थापन 
गने राविय वन सम्िन ुपछन ।  

(च१)424  “चकला वन” भन्त् नाले दफा २०क. वमोत्तजम व्यवस्थापन गररन े कम्िीमा पााँचसय 
हेक्टर िेत्रफल भएको सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वनको कुनै भाग समिन ुपछन ।  

(छ)  “संरत्तिि वन” भन्त् नाले वविेष वािावरणीय, वैज्ञाधनक वा सांस्कृधिक महत्वको ठानी नेपाल 
सरकारले यो ऐन बमोत्तजम संरत्तिि वनको रुपमा घोवषि गरेको राविय वन सम्िन ुपछन ।  

(छ१)425 “सािेदारी वन” भन्त् नाले पररच्छेद–४क. बमोत्तजम धडधभजन वन कायानलय, स्थानीय िह र 
उपभोिाको सािेदारीमा व्यवस्थापन गररने राविय वनको कुनै भाग सम्िन ुपछन । 

(छ२)426 “सािेदारी वन उपभोिा समूह” भन्त् नाले दफा २४घ. बमोत्तजम गठन भएको सािेदारी 
वन उपभोिा समूह सम्िन ुपछन ।  

(ज)  “सामदुावयक वन” भन्त् नाले सामवुहक वहिको लाधग वनको ववकास, संरिण र उपयोग गनन 
दफा २५ बमोत्तजम उपभोिा समूहलाई सतु्तम्पएको राविय वन सम्िन ुपछन ।  

(ि)  “कबधुलयिी वन” भन्त् नाले दफा ३१ मा उल्लेत्तिि उद्देश्यहरुको लाधग प्रचधलि कानून 
बमोत्तजम स्थावपि कुनै संस्था, वन पैदावारमा आिाररि उद्योग वा समदुायलाई दफा ३२ 
बमोत्तजम कबधुलयिी वनको रुपमा प्रदान गररएको राविय वन सम्िन ुपछन । 

                                                                                                                                                                   
423   दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
424  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
425  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
426  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
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(ञ)  “िाधमनक वन” भन्त् नाले वनको ववकास, संरिण र उपयोग गनन दफा ३५ बमोत्तजम कुनै 

िाधमनक धनकाय, समूह वा समदुायलाई सतु्तम्पएको राविय वन सम्िन ुपछन ।  

(ट)  “धनजी वन” भन्त् नाले प्रचधलि कानून बमोत्तजम कुनै व्यत्तिको हक पगु्ने धनजी जग्गामा 
लगाई हकुानएको वा संरिण गररएको वन सम्िन ुपछन ।  

(ठ)  “मन्त्त्रालय” भन्त् नाले नेपाल सरकार वन िथा वािावरण मन्त्त्रालय427 सम्िन ुपछन ।  

(ठ१)428  “प्रदेि मन्त्त्रालय” भन्त् नाले प्रदेि सरकारको वन सम्बन्त्िी ववषय हेने मन्त्त्रालय सम्िन ु
पछन ।  

(ड)  “ववभाग” भन्त् नाले नेपाल सरकारको वन िथा भ–ूसंरिण ववभाग429 सम्िन ुपछन ।  

(ड१)430  “प्रदेि वन धनदेिक” भन्त् नाले प्रदेिको वन धनदेिनालयको प्रमिु सम्िन ुपछन ।  

(ड२)431  “धनदेिनालय” भन्त् नाले प्रदेिको वन सम्बन्त्िी ववषय हेने प्रदेि वन धनदेिनालय सम्िन ु
पछन ।  

(ढ)  “धडधभजनल वन अधिकृि”432 भन्त् नाले धडधभजन वन कायानलयको प्रमिु सम्िन ुपछन ।   

(ण)433   “वन अधिकृि” भन्त् नाले मन्त्त्रालय, प्रदेि मन्त्त्रालय, ववभाग, धनदेिनालय, र अन्त्िगनिका 
कायानलयहरुमा िवटएका सबै िहका राजपत्रांवकि प्राववधिक कमनचारीहरु सम्िन ुपछन ।   

(ि)  “वन सहायक” भन्त् नाले राजपत्रअनवड्ढि प्राववधिक कमनचारीहरु सम्िन ुपछन ।  

(थ)  “सधमधि” भन्त् नाले दफा ९ बमोत्तजम गठठि सधमधि सम्िन ुपछन ।  

(द)  “उपभोिा समूह” भन्त् नाले सामदुावयक वनको व्यवस्था िथा उपयोग गनन दफा ४२ 
बमोत्तजम दिान भएको उपभोिा समूह सम्िन ुपछन ।  

(ि)  “वन सम्बन्त्िी पट्टा” भन्त् नाले दफा ३२ अन्त्िगनि प्रदान गररएको पट्टा सम्िन ुपछन ।  

(न)  “पट्टावाला” भन्त् नाले दफा ३२ बमोत्तजम वन सम्बन्त्िी पट्टा प्राप्त गने व्यत्ति सम्िन ुपछन ।  

(प)  “औजार” भन्त् नाले वन िेत्रमा आवाद वा िनजोि गनन प्रयोग गररन ेसबै वकधसमका कृवष 
औजार िथा रुि ववरुवा िाछ्ने, काट्ने, िकुुरी, बञ्चरो, आरा िथा मेिीन समेि सम्िन ुपछन 
।  

                                                           
427  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
428  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।  
429  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
430  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।  
  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । दोश्रो संिोिनमा "िेत्रीय वन धनदेिक"भन्नाले िेधत्रय वन धनदेिनालयको प्रमिु सम्िनपुछन ।" 

उल्लेि भएको । 
431  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
432  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 
433  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 

  मूल ऐनमा, "वन अधिकृि" भन्त् नाले ववभाग र अन्त्िगनिका कायानलयहरुमा िवटएका सबै िहका राजपत्रावङ्कि प्राववधिक 
कमनचारीहरु सम्िनपुछन । उल्लेि भएको । 
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(फ)  “बोि वाहक” भन्त् नाले गाडा, ट्रक, लहरी, मोटर, टे्रक्टर, नाउ, डङु्गा वा वन पैदावार आठद 
ल्याउने यस्िै अन्त्य सािन वा जनावर सम्िन ुपछन ।  

(ब)  “चौपाया” भन्त् नाले जनुसकैु जािको पाल्ि ुचारिटेु्ट जनावर सम्िन ुपछन ।  

(भ)  “टााँचा” भन्त् नाले काठ वा िडा रुिमा लगाइने छाप, त्तचन्त्ह वा धनिाना सम्िन ुपछन ।  

(म)  “िोवकएको” वा “िोवकए बमोत्तजम” भन्त् नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयमहरुमा िोवकएको 
वा िोवकए बमोत्तजम सम्िन ुपछन ।  

  

पररच्छेद –२  

राविय वनको सीमा धनिानरण र अन्त्य व्यवस्था 
                                                           

३.  वन धसमानाः त्तजल्ला वन अधिकृिले यस पररच्छेदमा लेत्तिएका कुराहरुका अिीनमा रही सम्बत्तन्त्िि 
धडधभजन वन कायानलयको अधिकारिेत्र धभत्र पने434 राविय वनको धसमाना छुट्याई वन धसमाना 
त्तचन्त्ह लगाउन सक्नछे ।  

 

४.  जग्गा प्राप्त गने सूचनाः  

(१)  दफा ३ बमोत्तजम राविय वनको धसमाना छुट्याउाँदा सो वन वा त्यसको धसमानाको 
संरिणको धनधमि त्तजल्ला वन अधिकृिले सो वनधभत्रको वा सो वनको धसमानासाँग 
जोधडएको सावनजधनक वा कुनै व्यत्तिको धनजी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो समेि 
वनको धसमानाधभत्र पारी छुट्याउन पने भएमा सोको कारण र त्यस्िा जग्गा प्राप्त गने 
कुराको सावनजधनक सूचना सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिको घर दैलो र गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको 
कायानलय, माल वा मालपोि कायानलयमा र सो जग्गा भएको स्थानमा सबैले देख् न ेगरी टााँस 
गनुनपनेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको सूचनामा देहायका कुराहरु समेि िलुाउन ुपनेछः–  

(क)  प्राप्त गररने जग्गा वा घरको िेत्रफल र चार वकल्ला िथा जग्गाको वकधसम,  

(ि)  त्यस्िो जग्गामा हकदैया भएको वा भोगचलन गरररहेका सरोकारवाला व्यत्तिहरुले 
यो सूचना टााँस भएको वा जानकारी पाएको धमधिले बाटोको म्याद बाहेक सिरी 
ठदनधभत्र धडधभजनल वन अधिकृिसमि आफ्नो हकभोगको प्रमाण सवहि िधिपूधिनको 
माग दावी गरी दिानस्ि ठदन आउन ुर सो म्यादधभत्र दिानस्ि ठदन नआएमा पधछ 
कुनै उजूर लाग्ने छैन भन्ने कुरा ।  

 
 

                                                           
434  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।  
  मूल ऐनमा "सम्बत्तन्त्िि त्तजल्लाको" उल्लेि भएको । 
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५.  घर जग्गा प्राप्त गने कुरामा उजूर गनेः  

(१)  दफा ४ को उपदफा (१) बमोत्तजम घर जग्गा प्राप्त गररने कुराको सूचना टााँस भएकोमा 
सो सूचनामा त्तचि नबझु्ने सरोकारवाला व्यत्तिले सो सूचना टााँस भएको धमधिले बाटोको 
म्याद बाहेक पैंिीस ठदनधभत्र सधमधि समि उजूर ठदन सक्नेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम परेको उजूरीमा आवश्यक जााँचबिु गरी सधमधिले धनणनय गनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम सधमधिले गरेको धनणनय उपर त्तचि नबझु्ने व्यत्तिले त्यस्िो धनणनयको 
सूचना पाएको धमधिले पैंिीस ठदनधभत्र त्तजल्ला अदालिमा435 पनुरावेदन ठदन सक्नेछ ।  

 

६.  िधिपूधिन रकमः  

(१)  यस पररच्छेद अन्त्िगनि प्राप्त गररने घर जग्गा बापि ठदइने िधिपूधिनको रकम धनिानरण गदान 
सधमधिले देहायका कुराहरु धबचार गरी धनिानरण गनुन पनेछः–  

(क)  दफा ४ को उपदफा (१) अन्त्िगनि सूचना जारी भएका धमधिमा गााँउ बजारमा 
चलेका दरले सो घर जग्गाको मोल,  

(ि)  सो जग्गामा भएको िडा बाली र रुि समेि धलने भए सरोकारवाला व्यत्तिले 
व्यहोनुन पने नोक्सानी, 

(ग)  सरोकारवाला व्यत्तिलाई आफ्नो बसोबास वा सरोकारको ठााँउ छोडी अन्त्ि जान 
कर लागेमा त्यसरी जााँदा व्यहोनुन पने मनाधसब मावफकको िचन ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम िधिपूधिनको रकम धनिानरण भएपधछ त्तजल्ला वन अधिकृिले त्यस्िो 
रकम धलन आउन ुभनी सरोकारवालालाई सूचना ठदन ुपनेछ ।    

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजमको सूचना पाएको धमधिले पैंिीस ठदनधभत्र िधिपूधिनको रकममा त्तचि 
नबझु्ने व्यत्तिले मन्त्त्रालय समि पनुरावेदन गनन सक्नछे । त्यस्िो पनुरावेदनमा 
मन्त्त्रालयबाट भएको धनणनय अत्तन्त्िम हनुेछ ।  

(४)  उपदफा (२) बमोत्तजमको सूचना पाएको वा उपदफा (३) बमोत्तजम धनणनय भएको धमधिले 
५ वषनधभत्र उि िधिपूधिनको रकम धलन नआएमा सो रकम सत्तञ्चि कोषमा जम्मा हनुेछ ।  

 

७.  िधिपूधिन ठदनेः  दफा ६ को उपदफा (१) बमोत्तजम धनिानरण गररएको िधिपूधिनको रकम त्तजल्ला 
वन अधिकृिले सरोकारवाला व्यत्तिलाई सरकारी कोषबाट ठदन ुपनेछ ।  

 

८.  जग्गा कब्जामा धलनेः दफा ६ को उपदफा (२) बमोत्तजम िधिपूधिनको रकम धनिानरण भएको सूचना 
ठदएपधछ उि घर जग्गा त्तजल्ला वन अधिकृिले कब्जामा धलन सक्नेछ र सो धमधि देत्ति उि घर 
जग्गा नेपाल सरकारको हनुेछ ।  

 

                                                           
435  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । 
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९.  सधमधिको गठनः यस पररच्छेदको प्रयोजनको लाधग प्रत्येक त्तजल्लामा देहाय बमोत्तजमको एक 
सधमधि गठन हनुेछः–  

(क)  प्रमिु त्तजल्ला अधिकारी      –  अध्यि  

(ि)436  ............. 
(ग)437  सम्बत्तन्त्िि गाउाँपाधलकाको अध्यि वा नगरकायनपाधलकाको प्रमिु       –   सदस्य  

(घ)  मालपोि अधिकृि       –  सदस्य  

(ङ)  त्तजल्ला न्त्यायाधिविा       –  सदस्य  

(च)438  त्तजल्लात्तस्थि नापी कायानलयका प्रमिु     –  सदस्य  

(छ)  धडधभजनल वन अधिकृि वा धनजले िोवकठदएको वन अधिकृि      –  सदस्य–सत्तचव  

 

१०.  सरजधमन बझु्नेः त्तजल्ला वन अधिकृिले आवश्यक परेमा प्राप्त गररने घर वा जग्गामा हकदैया पगु्ने 
व्यत्तिको अंत्तियार, ठेकदार, बन्त्िकी साहू वा सो जग्गा कमाउने व्यत्ति र सो जग्गाको पधछल्लो 
िीन वषनको कूि, धिरो वा मनुाफा बारे सरजधमन बझु्न सक्नछे ।  

 

११.  राविय वनको धसमानाधभत्र धनजी जग्गा पानन र प्राप्त गननमा प्रधिबन्त्िः यस पररच्छेदमा अन्त्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  कुनै धनजी घर वा जग्गा राविय वनको धसमानाधभत्र पादान वा 
त्यस्िो घर वा जग्गा प्राप्त गदान देहायमा लेत्तिएको कुराहरुका अिीनमा रही गनुन पनेछः–  

(क)  राविय वन बावहर रीिपूवनक दिान आवाद भैसकेको धनजी जग्गा र त्यस्िो जग्गामा घर 
बनेको भए सो समेि राविय वन वा त्यसको धसमानाको संरिणका लाधग प्राप्त गनन 
अत्यावश्यक भएमा बाहेक प्राप्त गररने छैन र सो बमोत्तजम प्राप्त गदान कुनै एकै व्यत्तिको 
जग्गा मध्ये िराईमा भए दईु धबगाह र उपत्यकामा र पहाडमा भए चार रोपनी भन्त्दा बढी 
जग्गा नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृधि बेगर प्राप्त गररने छैन र िराईमा पााँच धबगाह र 
उपत्यका र पहाडमा दि रोपनी भन्त्दा बढी त्यस्िो जग्गा सो जग्गा िनीको मञ्जुरीले 
बाहेक कुनै अवस्थामा प्राप्त गनन सवकने छैन ।  

(ि)  चारैधिर राविय वनले घेररएको वा राविय वनधभत्रको कुनै व्यत्तिको नाममा दिान भैरािेको 
घर जग्गा प्राप्त गरी राविय वनको धसमानाधभत्र पारी छुट्याउन सवकनेछ ।  

 

                                                           
436  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा त्तिकी धमधि २०७४।०२।०८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तिि सूचनाद्वारा 

लागू भएको । मूल ऐनमा "त्तजल्ला ववकास सधमधिले िोकेको सदस्य" उल्लेि भएको । 
437  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोिन भई धमधि २०७४।०२।०८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तिि 

सूचनाद्वारा लागू भएको। 
438  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि ।  
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१२.  पूरै जग्गा प्राप्त गनेः यस पररच्छेद बमोत्तजम जग्गाको केही भाग धलने कारबाही गदान सो जग्गाको 

िनीले पूरै घर जग्गा नेपाल सरकारबाट धलइयोस ्भनी धनवेदन गरेमा र उि स्थानमा धनवेदकको 
केवल दईु ववगाहा वा सो भन्त्दा कम जग्गा रहेछ भने सो जग्गाको केही भागमात्र धलने गनन    

हुाँदैन । पूरै घर जग्गा यस पररच्छेद बमोत्तजम गरी धलन ुपनेछ ।  

 

१३.  धडधभजनल वन अधिकृि र सधमधिलाई अदालिको अधिकार हनुेः यस पररच्छेद बमोत्तजम आफू 

समि पेि हनु आएको कुनै कुराको धनणनय गननका लाधग सरोकारवाला व्यत्तिहरु र धनजहरुका 
सािीहरुलाई त्तिकाउने, बझु्ने, म्याद िारेि ठदने र धनजहरुबाट धलिि गराउने समेि प्रचधलि 
कानून बमोत्तजम अदालिले पाए सरहको अधिकार धडधभजनल वन अधिकृिर सधमधि दवैुलाई   

हनुेछ ।  

 

१४.  धनजी जग्गाको लगि काट्नेः  

(१)  यस पररच्छेद बमोत्तजम कुनै व्यत्तिको धनजी जग्गा प्राप्त गरी राविय वनधभत्र पारी 
छुट्याइएपधछ त्यसरी प्राप्त गररएको धनजी जग्गाको िेत्रफल, सााँि, वकल्ला, मौजा इत्याठद 
सबै वववरण िोली त्तजल्ला वन अधिकृिले स्थानीय माल वा मालपोि कायानलयमा जनाउ 
ठदन ु पनेछ र सो बमोत्तजम मालपोि कायानलयले पधन सो जग्गाको मालपोि वा करको 
लगि कट्टा गनन कारबाही गरी त्यसको सूचना नेपाल सरकार, मालपोि ववभागमा ठदन ु 

पनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम लगि कट्टा हनुे जग्गाको िनीले सो जग्गा राविय वनधभत्र पारी 
छुट्याएको धमधि देत्ति सो जग्गाको मालपोि वा अरु कुनै वकधसमको कर बिुाउन ु पने 
छैन ।  

 

१५.  बल प्रयोग गनन सक्नेः त्तजल्ला वन अधिकृिले यस पररच्छेद बमोत्तजम कारबाही गदान वा घर वा 
जग्गा कब्जामा धलाँदा कसैले बािा ववरोि गरेमा आवश्यक बल प्रयोग गरी कारबाही गनन र घर 
जग्गा कब्जामा धलन सक्नेछ ।  

 

१६.  जग्गा दिान गनन नहनुेः  

(१)  राविय वनधभत्रको जग्गा कसैले पधन दिान गनन वा गराउन हुाँदैन । 

(२)  उपदफा (१) मा लेत्तिएको जग्गा दिान गराइएको भए िापधन  सो दिानको नािाले त्यस्िो 
जग्गा दावी गनन पाइने छैन र त्यस्िो दिान स्विः बदर हनुेछ ।  

(२क)439 उपदफा (२) बमोत्तजम दिान बदर भएको जग्गाको लगिकट्टा गनन त्तजल्ला वन 
अधिकृिले सम्वत्तन्त्िि मालपोि कायानलयलाई लेिी पठाउन ुपनेछ । त्यसरी लेिी आएको 

                                                           
439  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
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साि ठदनधभत्र मालपोि कायानलयले लगिकट्टा गरी सोको जानकारी सम्बत्तन्त्िि धडधभजन वन 
कायानलयलाई ठदन ुपनेछ ।  

(३)  यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ कसैले राविय वनको कुनै भाग नेपाल सरकारको स्वीकृधि 
बेगर गैरकानूनी रुपले दिान गराएको रहेछ भने त्यस्िो दिान पधन यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ 
स्विः बदर हनुेछ र त्यस्िो दिानको लगि कट्टा गररनेछ ।  

 

१७.  राविय वनमा कुनै व्यत्तिलाई हक प्राप्त नहनुेः नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त 
अधिकारीबाट पट्टा वा पूत्तजन गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहधुलयि प्राप्त गरेकोमा बाहेक 
कुनै व्यत्तिलाई राविय वनमा कुनै वकधसमको हक वा सहधुलयि प्राप्त हनुे छैन ।  

 

१८.  राविय वनमा हक बेचधबिन गनन नहनुेः नेपाल सरकारको आदेि बमोत्तजम बाहेक कुनै व्यत्तिले 
राविय वनमा आफूले पाएको हक वा सहधुलयि अरु कसैलाई धबक्री बन्त्िक, दान दािव्य वा सट्टा 
गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक छाडी ठदन ुहुाँदैन ।  

 

१९.  राविय वनमा बाटो, िोला बन्त्द गने अधिकारः नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट अधिकार 
प्राप्त अधिकारीले वनको ववकास र संरिणको धनधमि राविय वनधभत्र पने जोसकैुको धनजी वा 
सावनजधनक बाटो वा िोला बन्त्द गनन सक्नेछ ।    

 िर त्यसरी बन्त्द गनुन अगावै त्यसको सट्टा यथासम्भव त्यत्तिकै सवुविाजनक अको बाटो वा 
िोला उपलब्ि गराई ठदन ुपनेछ ।  

  

पररच्छेद –३ 

सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वन सम्बन्त्िी व्यवस्था  

२०.  कायन योजनाः440  

(१)  सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वनको व्यवस्थापनको लाधग धडधभजन वन कायानलयले िोवकए 
बमोत्तजम कायनयोजना ियार गरी स्वीकृधिको लाधग धनदेिनालय माफन ि प्रदेि मन्त्त्रालयमा 
पेि गनुन पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम पेि भएको कायनयोजनामा कुनै हेरफेर गनन आवश्यक देिेमा प्रदेि 
मन्त्त्रालयले त्यस्िो कायनयोजना धनदेिनालयमा वफिान पठाउन सक्नेछ र धनदेिनालयले 

                                                           
440  दोस्रो संिोिनद्वारा उपदफा (१) र (२) संिोधिि ।मूल ऐनमा, "(१) सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वनको व्यवस्थापनको लाधग 

ववभागले िोवकए बमोत्तजम कायनयोजना ियार गरी स्वीकृधिको लाधग मन्त्त्रालय समि पेि गनुन पनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोत्तजम पेि भएको कायनयोजनामा कुनै हेरफेर गनन आवश्यक देिेमा मन्त्त्रालयले त्यस्िो कायनयोजना 

ववभागमा वफिान पठाउन सक्नछे र आवश्यक हेरफेरसवहि ववभागबाट प्राप्त हनु आएपधछ सो कायनयोजना मन्त्त्रालयले स्वीकृि 
गनेछ ।" 
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आवश्यक हेरफेर गरी आफ्नो राय सवहि पठाएपधछ सो कायनयोजना प्रदेि मन्त्त्रालयले 
स्वीकृि गनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम स्वीकृि भएको कायन योजना त्तजल्ला वन अधिकृिले आफ्नो 
धडधभजन वन कायानलयको अधिकार िेत्रमा लागू गनेछ ।  

 

२०क.441 चकला वन:  

(१)  वनको उत्पादकत्व ववृध गने प्रयोजनको लाधग सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वनको कुनै भागलाई 
नेपाल सरकारले धसमाङ्कन गरी चकला वनको रुपमा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम व्यवस्थापन गररने चकला वन नेपाल सरकारले िोवकए बमोत्तजम 
प्रधिस्पिानको आिारमा िोवकएको अवधिको लाधग धनजी िेत्रसाँगको सािेदारीमा समेि 
व्यवस्थापन गनन सक्नेछ।  

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोत्तजम चकला वनको व्यवस्थापनको लाधग दफा २० बमोत्तजम 
कायनयोजना स्वीकृि गरी लागू गनुन पनेछ ।   

(४)  उपदफा (२) बमोत्तजम धनजी िेत्रसाँगको सािेदारीमा व्यवस्थापन गररएको चकला वनको 
लागि िथा वन पैदावारको बााँडफााँड िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।  

(५)  उपदफा (२) बमोत्तजम धनजी िेत्रसाँग सािेदारीमा व्यवस्थापन गररएको चकला वन त्यस्िो 
अवधि समाप्त भए पधछ िोवकए बमोत्तजम धनःिलु्क नेपाल सरकारमा हस्िानिरण हनुेछ ।  

 

२१.  सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वनमा अन्त्य कायन गननमा प्रधिबन्त्िः कायन योजनाले धनठदनष्ट गरेका कायन िथा 
वन ववकास कायन बाहेक सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वनमा अन्त्य कुनै पधन कायन गनन पाइने छैन ।  

 िर मन्त्त्रालयबाट स्वीकृि कायनववधिको अिीनमा रही वैज्ञाधनक अध्ययन वा अनसुन्त्िान गनन 
बािा परेको माधनने छैन ।442  

 

२२.  सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वनको वन पैदावारको स्वाधमत्व र धबक्री वविरणः  

(१)  सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वनको वन पैदावारमा नेपाल सरकारको स्वाधमत्व रहनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको वन पैदावार उपयोग गनन, हटाउन वा धबक्री वविरण गनन, धनकासी 
गनन वा ओसारपसार गनन िोवकएको धनकाय वा अधिकारीले443 िोवकए बमोत्तजम इजाजि 
ठदन सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम इजाजि ठदइने वन पैदावारको मूल्य वा दस्िरु िोवकए बमोत्तजम 
हनुेछ ।  

                                                           
441  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
442  दोस्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप । 
443  दोस्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
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पररच्छेद– ४  

संरत्तिि वन सम्बन्त्िी व्यवस्था  

२३.  संरत्तिि वनः  

(१)  नेपाल सरकारलाई राविय वनको कुनै भाग वविेष वािावरणीय, वैज्ञाधनक वा सााँस्कृधिक 
महत्वको वा अन्त्य वविेष महत्व भएको लागेमा त्यस्िो राविय वनको भागलाई संरत्तिि 
वनको रुपमा घोवषि गनन सक्नछे ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम नपेाल सरकारले राविय वनको कुनै भागलाई संरत्तिि वनको रुपमा 
घोवषि गरेपधछ त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तिि गनुन पनेछ ।  

 

२४.444 संरत्तिि वनको कायनयोजना:  

(१)  संरत्तिि वनमा गररने वन सम्वन्त्िी कायनहरुको व्यवस्थापनको लाधग धडधभजन वन 
कायानलयले िोवकए बमोत्तजम कायनयोजना ियार गरी धनदेिनालय माफन ि प्रदेि मन्त्त्रालय 
समि पेि गनुन  पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम पेि भएको कायनयोजनामा कुनै हेरफेर गनन आवश्यक देिेमा प्रदेि 
मन्त्त्रालयले धनदेिनालयमा वफिान पठाउन सक्नेछ र धनदेिनालय आवश्यक हेरफेर गरी 
आफ्नो राय सवहि पठाएपधछ सो कायनयोजना प्रदेि मन्त्त्रालयले स्वीकृि गनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम स्वीकृि भएको कायन योजना त्तजल्ला वन अधिकृिले लागू गनेछ । 

(४)  यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन संरत्तिि वन िेत्र धभत्र रहेका अन्त्य 
व्यवस्थापन प्रणाली अन्त्िगनिका वनको व्यवस्थापन उपदफा (१) बमोत्तजमको कायनयोजना 
अनरुुप नै गनुन पनेछ। 

  

पररच्छेद–४क445  

सािेदारी वन सम्बन्त्िी व्यवस्था 
     

२४क.   सािेदारी वन: प्रदेि सरकारले देहायका उद्देश्यहरुको लाधग सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वनको कुनै 
भागलाई धडधभजन वन कायानलय, स्थानीय िह र वन उपभोिाको सािेदारीमा िोवकए बमोत्तजम 
व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

(क)  वनको ववकास र ठदगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय िथा राविय अथनिन्त्त्रमा टेवा पयुानउन,  

(ि) वन िेत्रबाट टाढा रहेका उपभोिालाई वन संरिणको कायनमा सहभागी गराई त्यस्िा 
उपभोिालाई वन पैदावार आपूधिनको व्यवस्था गनन,  

                                                           
444  दोस्रो संिोिनद्वारा संिोधिि । 
445  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
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(ग)  वन िेत्रको उत्पादकत्वमा अधभववृध गनन,   
(घ)  जैववक ववववििा िथा जलािार िेत्रको संरिण र सम्बिनन गनन,   
(ङ)  स्थानीय जनिाको त्तजववकोपाजननमा सिुार ल्याउन ।  

 

२४ि. सािेदारी वनको कायनयोजना:  

(१)  सािेदारी वनको व्यवस्थापनको लाधग धडधभजन वन कायानलयले िोवकए बमोत्तजम 
कायनयोजना ियार गरी स्वीकृधिको लाधग  धनदेिनालय माफन ि प्रदेि सरकारमा पेि गनुन 
पनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम पेि भएको कायनयोजनामा कुनै हेरफेर गनन आवश्यक देिेमा प्रदेि 
मन्त्त्रालयले त्यस्िो कायनयोजना धनदेिनालयमा वफिान पठाउन सक्नेछ र धनदेिनालयले 
आफ्नो राय सवहि आवश्यक हेरफेर गरी पठाएपधछ सो कायनयोजना प्रदेि मन्त्त्रालयले 
स्वीकृि गनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम स्वीकृि भएको कायन योजना त्तजल्ला वन अधिकृिले लागू गनेछ । 

 

२४ग.  सािेदारी वनको वन पैदावार उपयोग िथा धबक्री वविरण:  

(१)  सािेदारी वनबाट उत्पाठदि काठ दाउराको हकमा सबै गणुस्िर (ग्रधेडङ) को आिारमा 
चालीस प्रधििि नेपाल सरकारको, दि प्रधििि स्थानीय िहको र पचास प्रधििि सािेदारी 
वन उपभोिा समूहको हनुेछ र गैह्रकाष्ठ वन पैदावरको हकमा िोवकए बमोत्तजम बााँडफााँड 
हनुेछ । 

(२)  सािेदारी वन उपभोिा समूहले सािेदारी वन व्यवस्थापन कायनयोजनाको कायानन्त्वयनबाट 
प्राप्त हनुे वन पैदावर आन्त्िररक िपिको लाधग प्राथधमकिा ठदई बााँकी रहेको वन पैदावर 
मात्र समूह बावहर पठाउने गरी छुट्याउन सक्नेछ ।    

(३)  सािेदारी वनबाट सािेदारी वन उपभोिा समूहलाई प्राप्त हनुे वन पैदावर धबक्री 
वविरणबाट प्राप्त रकम मध्ये सािेदारी वन उपभोिा समूहले बढीमा दि प्रधििि 
प्रिासधनक कायनमा, चालीस प्रधििि कायनयोजनाले धनठदनष्ट गरेको वन व्यवस्थापन कायनमा र 
बााँकी पचास प्रधििि िोवकए बमोत्तजम गररबी धनवारण, सामदुावयक ववकास र स्थानीय 
िहको ववकासमा िचन गनन सक्नेछ ।  

 

२४घ.  सािेदारी वन उपभोिा समूह गठन गनन सक्न:े  

(१)  सािेदारी वनको ववकास र संरिणको लाधग उपभोिाको िफन बाट आवश्यक व्यवस्था गनन 
एवम ् त्यस्िो वनबाट उपभोिालाई प्राप्त हनुे वन पैदावरको उपयोग गनन सम्बत्तन्त्िि 
उपभोिाहरुले सािेदारी वन उपभोिा समूह गठन गनन सक्नछेन ्।  
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(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको सािेदारी वन उपभोिा समूह सम्बन्त्िमा पररच्छेद–९ 
बमोत्तजमको व्यवस्था आवश्यक हेरफेर (मटुावटस मटुात्तण्डस) सवहि लागू हनुेछ ।  

  

पररच्छेद –५  

सामदुावयक वन सम्बन्त्िी व्यवस्था  

२५.  सामदुावयक वन समु्पनेः  

(१)  उपभोिा समूहले कायन योजना बमोत्तजम वनको ववकास, संरिण, उपयोग, व्यवस्थापन गनन 
िथा स्विन्त्त्र रुपले वन पैदावारको मूल्य धनिानरण गरी धबक्री वविरण गनन पाउने गरी 
त्तजल्ला वन अधिकृिले राविय वनको कुनै भाग िोवकए बमोत्तजम सामदुावयक वनको रुपमा 
उपभोिा समूहलाई समु्पन सक्नेछ । त्यसरी सामदुावयक वन समु्पदा त्तजल्ला वन 
अधिकृिले सामदुावयक वन हस्िान्त्िरणको प्रमाणपत्र ठदनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग त्तजल्ला वन अधिकृिले उपभोिाहरुलाई पररचालन गरी 
िोवकए बमोत्तजम उपभोिा समूह गठन गनन र कायन योजना ियार गनन आवश्यक प्राववधिक 
एवं अन्त्य सहयोग उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

 

२६.  कायन योजनामा संिोिनः  
(१)  उपभोिा समूहले सामदुावयक वन व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायन योजनामा आवश्यकिा 

अनसुार समयानकूुल संिोिन गनन सक्नेछ र त्यस्िो संिोिनको जानकारी त्तजल्ला वन 
अधिकृिलाई ठदन ुपनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम उपभोिा समूहले कायन योजनामा गरेको संिोिनले वािावरणमा 
उल्लेिनीय प्रधिकूल असर पने देत्तिएमा त्तजल्ला वन अधिकृिले त्यस्िो संिोिनको 
जानकारी प्राप्त भएको िीस ठदनधभत्र उपभोिा समूहलाई सो संिोिन लागू नगनन धनदेिन 
ठदन सक्नछे र त्यस्िो धनदेिनको पालना गनुन उपभोिा समूहको किनव्य हनुेछ ।  

 

२७.  सामदुावयक वन वफिान धलन सवकनेः  

(१)  दफा २५ बमोत्तजम सतु्तम्पएको सामदुावयक वनमा उपभोिा समूहले कायन योजना बमोत्तजम 
कायन सञ्चालन गनन नसकेमा वा वािावरणमा उल्लेिनीय प्रधिकूल असर पने कुनै कायन 
गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयम बमोत्तजम पालन गनुन पने ििनहरु 
पालन नगरेमा त्तजल्ला वन अधिकृिले िोवकए बमोत्तजम त्यस्िो उपभोिा समूहको दिान 
िारेज गनन र त्यस्िो सामदुावयक वन वफिान धलने धनणनय गनन सक्नेछ ।    

िर त्यसरी उपभोिा समूहको दिान िारेज गरी सामदुावयक वन वफिान धलने धनणनय गनुन 
अत्तघ त्यस्िो उपभोिा समूहलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौका ठदइनेछ ।    
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(१क)446 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन उपभोिा समूहका 

पदाधिकारीहरुले समदुायको वहिको नाममा वविान र कायनयोजना ववपररि कुनै काम 
कारबाही गरेको भनी उपभोिाको उजूरी परेमा त्यस्िा पदाधिकारीलाई यस ऐन बमोत्तजम 
सजाय हनुेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम त्तजल्ला वन अधिकृिले गरेको धनणनय उपर त्तचि नबझु्ने उपभोिा 
समूहले िोवकए बमोत्तजम प्रदेि वन धनदेिक समि उजूर गनन सक्नेछ । त्यस्िो उजूरीमा 
प्रदेि वन धनदेिकले गरेको धनणनय अत्तन्त्िम हनुेछ।    

(३)447 उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन उपभोिा समूहका 
पदाधिकारीहरुले समदुायको वहिको नाममा यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयम 
ववपरीि कुनै काम कारबाही गरेमा धनजहरुलाई यस ऐन बमोत्तजम सजाय गनन बािा 
पयुानएको माधनने छैन ।  

 

२८.  सामदुावयक वन पनुः समु्पन सवकनेः दफा २७ को उपदफा (१) बमोत्तजम वफिान धलएको 
सामदुावयक वन सोही दफाको उपदफा (२) बमोत्तजम ित्सम्बन्त्िी धनणनय बदर भएमा त्तजल्ला वन 
अधिकृिले साववककै उपभोिा समूहलाई पनुः समु्पन ुपनेछ ।  

 त्यस्िो धनणनय सदर भएमा त्तजल्ला वन अधिकृिले दफा २५ बमोत्तजमको प्रवक्रया पूरा गरी 
उपभोिा समूह पनुगनठन गरी सो सामदुावयक वन समु्पन ुपनेछ ।  

 

२९.  कायन योजना ववपरीि काम गनेलाई हनुे सजायः सामदुावयक वनमा कुनै उपभोिाले कायन योजना 
ववपरीि हनुे कुनै काम गरेमा धनजलाई सम्बत्तन्त्िि उपभोिा समूहले उपयिु सजाय गनन सक्नेछ 
र कुनै हाधन नोक्सानी भएकोमा धबगो समेि असलु उपर गनन सक्नेछ ।  

 

३०.  सामदुावयक वनलाई प्राथधमकिा ठदन ुपनेः यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  
सामदुावयक वनको रुपमा उपभोिा समूहलाई समु्पन उपयिु हनुे राविय वनको कुनै पधन 
भागलाई कबधुलयिी वनको रुपमा ठदइने छैन ।  

िर गररबीको रेिामधुन रहेका समदुायलाई त्यस्िो राविय वनको कुनै भाग कबधुलयिी वनको रुपमा प्रदान 
गनन यस दफाले बािा पयुाएको माधनने छैन ।448  

 

३०क.449 सामदुावयक वनको ववकासको लाधग िचन गनुन पनेः सामदुावयक वन उपभोिा समूहले कायन 
योजना बमोत्तजम आजनन गरेको आयबाट कम्िीमा पच्चीस प्रधििि रकम सामदुावयक वनको 

                                                           
446  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
447  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
448  दोस्रो संिोिनद्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि थप । 
449  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 



 

183 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

ववकास, संरिण र व्यवस्थापन कायनमा िचन गनुन पनेछ र बााँकी रकम अन्त्य ववकास कायनको लाधग 
िचन गनन सक्नेछ ।  

 

३०ि.450 वन उद्यम िथा पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने: सामदुावयक वन उपभोिा समूहले 
धडधभजन वन कायानलयमा दिान गरी स्वीकृि कायनयोजनाले धनठदनष्ट गरेका वन उद्यम िया 
पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ ।    

                                                           

पररच्छेद – ६  

कबधुलयिी वन सम्बन्त्िी व्यवस्था  

 

३१.  कबधुलयिी वन प्रदान गनेः नेपाल सरकारले देहायका उद्देश्यहरुको लाधग राविय वनको कुनै भाग 
कबधुलयिी वनको रुपमा प्रदान गनन सक्नेछः–  

(क)  वन पैदावारमा आिाररि उद्योगहरुलाई आवश्यक पने कच्चा पदाथन उत्पादन गनन,  
(ि)  विृारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा अधभववृध गरी धबक्री वविरण गनन वा उपयोग 

गनन,  
(ग)  वनको संरिण र ववकास हनुे गरी पयनटन व्यवसाय सञ्चालन गनन,  
(घ)  वनको संरिण र ववकास हनुे गरी कृवष वन बाली कायन सञ्चालन गनन,  
(ङ)  वनको संरिण र ववकास हनुे गरी कीट, पि· िथा वन्त्यजन्त्िकुो फामन सञ्चालन गनन । 

(च)451  गररबीको रेिामधुन रहेका जनिाको गररबी न्त्यूनीकरण गनन वनको संरिण र ववकास हनुे 
गरी धडधभजन वन कायानलय माफन ि िोवकए बमोत्तजम आय आजननका कायनक्रम सञ्चालन   

गनन ।  

 

३१क.452 संरिण गरे बापिको वहस्सा ठदइने: दफा ३१ को िण्ड (च) बमोत्तजम प्रदान गररएको 
कबधुलयिी वनमा नेपाल सरकारको स्वाधमत्वमा रहेका रुिहरुको संरिण गरेबापि सोबाट प्राप्त 
हनुे आयको िोवकए बमोत्तजमको वहस्सा कबधुलयिी वन समूहलाइ ठदइनेछ ।  

 

३२.  कबधुलयिी वनको पट्टाः453  

(१)  दफा ३१ मा उल्लेत्तिि उद्देश्यहरुको लाधग कबधुलयिी वन धलन चाहने प्रचधलि कानून 
बमोत्तजम स्थावपि संगठठि संस्था, उद्योग वा समदुायले कबधुलयिी वनको रुपमा धलन 
चाहेको वनको िेत्रफल र चार वकल्ला, उद्देश्य प्राप्त गननको लाधग गररने कायनहरुको 

                                                           
450  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
451  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
452  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
453  दोस्रो संिोिनद्वारा उपदफा (५) र (६) थप । 
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योजनाबध कायनक्रम िथा िोवकएको अन्त्य वववरणहरु र आधथनक सम्भाव्यिा प्रधिवेदन 
सवहि प्रदेि वन धनदेिक समि धनवेदन ठदन ुपनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम कुनै धनवेदन पनन आएमा प्रदेि वन धनदेिकले आवश्यक जााँचबिु 
गरी धनवेदकले माग गरे बमोत्तजम वा त्यसमा घटबढ गरी कबधुलयिी वन प्रदान गनन 
उपयिु देत्तिएमा आफ्नो धसफाररस सवहि स्वीकृधिको लाधग धनदेिनालय माफन ि 
मन्त्त्रालयमा लेिी पठाउन ु पनेछ । त्यसरी लेिी पठाउाँदा धनवेदकको मागमा थपघट 
गररएको भए धनवेदकको सहमधि धलन ुपनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम स्वीकृधिको लाधग लेिी आएपधछ मन्त्त्रालयले ित्सम्बन्त्िी पत्र प्राप्त 
भएको धमधिले िीस ठदनधभत्र स्वीकृधि ठदने नठदने कुराको धनणनय गनेछ र त्यसको 
जानकारी ववभाग माफन ि प्रदेि मन्त्त्रालयलाई ठदनेछ र प्रदेि मन्त्त्रालयलले सो को 
जानकारी धनदेिनालयलाई454ठदनेछ ।    

(४)  उपदफा (३) बमोत्तजम जानकारी प्राप्त भएपधछ मन्त्त्रालयले स्वीकृधि ठदने धनणनय गरेकोमा 
त्यस्िो जानकारी प्राप्त भएको धमधिले िीस ठदनधभत्र प्रदेि वन धनदेिकले िोवकए बमोत्तजम 
वन सम्बन्त्िी पट्टा ियार गरी िोवकएको दस्िरु धलई धनवेदकलाई सो पट्टा सवहि कबधुलयिी 
वन प्रदान गनुन पनेछ र मन्त्त्रालयले स्वीकृधि नठदने धनणनय गरेकोमा त्यस्िो जानकारी प्राप्त 
भएको धमधिले िीन ठदनधभत्र त्यसको जनाउ धनवेदकलाई ठदन ुपनेछ ।  

(५)  यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन गररबीको रेिामधुन रहेका समदुायले 
कबधुलयिी वनका लाधग उपदफा (१) बमोत्तजमका वववरण िलुाई धडधभजनल वन 
अधिकृिसमि धनवेदन ठदन ुपनेछ ।  

िर यसरी धनवेदन ठदने समदुायले आधथनक सम्भाव्यिा प्रधिवेदन पेि गनुन पने छैन ।  

(६)  उपदफा (५) बमोत्तजम कुनै धनवेदन पनन आएमा त्तजल्ला वन अधिकृिले आवश्यक जााँचबिु 
गरी त्यस्िो वन कबधुलयिी वनको रुपमा प्रदान गनन उपयिु देिेमा सोको धनणनय गरी 
धनवेदकलाई पट्टा ठदन ुपनेछ । यसरी प्रदान गररने कबधुलयिी वनको व्यवस्थापन सम्बत्तन्त्ि 
कायनयोजना त्तजल्ला वन अधिकृिले स्वीकृि गनन सक्नेछ ।  

 

३३.  कबधुलयिी वन वफिान धलन सवकनेः455  

(१)  दफा ३२ बमोत्तजम प्रदान गररएको कबधुलयिी वनमा पट्टावालाले वन सम्बन्त्िी पट्टा 
बमोत्तजम कायन सञ्चालन गनन नसकेमा वा वािावरणमा उल्लेिनीय प्रधिकूल प्रभाव पने कुनै 
कायन गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयम बमोत्तजम पालन गनुन पने कुराहरु 

                                                           
454   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । मूल ऐनमा "ववभाग माफन ि िेत्रीय वन धनदेिक" उल्लेि भएको । 
455  दोस्रो संिोिनद्वारा उपदफा (3) र (4) थप । 
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पालन नगरेमा प्रदेि वन धनदेिकले िोवकए बमोत्तजम वन सम्बन्त्िी पट्टा िारेज गरी त्यस्िो 
कबधुलयिी वन वफिान धलने धनणनय गनन सक्नेछ।  

  िर त्यसरी वन सम्बन्त्िी पट्टा िारेज गरी कबधुलयिी वन वफिान धलने धनणनय गनुन 
अत्तघ सम्बत्तन्त्िि पट्टावालालाई आफ्नो सफाई पेि गने मौका ठदइनेछ ।    

 (२) उपदफा (१) बमोत्तजम प्रदेि वन धनदेिकले गरेको धनणनय उपर त्तचि नबझु्ने 
पट्टावालाले त्यस्िो धनणनयको सूचना पाएको धमधिले पैंिीस ठदनधभत्र उच्च अदालिमा 
पनुरावेदन ठदन सक्नेछ ।    

(३)  उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन दफा ३२ को उपदफा (६) 
बमोत्तजम प्रदान गररएको कबधुलयिी वनको हकमा उपदफा (१) बमोत्तजमको अवस्था 
भएमा त्तजल्ला वन अधिकृिले त्यस्िो पट्टा िारेज गरी कबधुलयिी वन वफिान धलने धनणनय 
गनन सक्नछे ।    

(४)  उपदफा (३) बमोत्तजमको धनणनय उपर त्तचि नबझु्ने समदुायले प्रदेि वन धनदेिक 
समिउजूरीगनन सक्नेछ । त्यस्िो उजूरीमा प्रदेि वन धनदेिकले गरेको धनणनय अत्तन्त्िम 
हनुेछ ।  

 

३४.  कबधुलयिी वनमा बाटो, िोला बन्त्द गनन सवकनेः कुनै कबधुलयिी वनधभत्रको जो सकैुको धनजी वा 
सावनजधनक बाटो वा िोला बन्त्द गनुन परेमा सम्बत्तन्त्िि पट्टावालाले त्यसरी बन्त्द गनुन अगावै त्यसको 
सट्टा यथासम्भव त्यत्तिकै सवुविाजनक बाटो वा िोला उपलब्ि गराई ठदन ुपनेछ ।  

 

३४क.456 कायनयोजना ववपरीि गनेलाई सजाय: कबधुलयिी वनमा कसैले कायनयोजना ववपरीिको कुनै काम 
गरेमा वा वनमा हामी नोक्सानी परुय्ाउने कायन गरेमा त्यस्िो कायन गने व्यत्ति वा समदुायलाई 
अन्त्य राविय वनमा कसूर गरे सरह सजाय हनुेछ ।  

  

पररच्छेद–७  

िाधमनक वन सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

३५.  िाधमनक वनः  

(१)  कुनै िाधमनक स्थल वा त्यसको वररपरीको राविय वनको ववकास, संरिण र उपयोग गनन 
चाहने कुनै िाधमनक धनकाय, समूह वा समदुायले त्यस्िो वनको िेत्रफल, चार वकल्ला, त्यस्िो 
वनमा गररने कायनहरु िथा िोवकए बमोत्तजमका अन्त्य वववरणहरु िलुाई धडधभजनल वन 
अधिकृिसमि धनवेदन ठदन ुपनेछ ।  

                                                           
456  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
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(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको धनवेदन पनन आएमा त्तजल्ला वन अधिकृिले आवश्यक जााँचबिु 

गरी धनवेदकले माग गरे बमोत्तजम वा त्यसमा घटबढ गरी िाधमनक वनको रुपमा त्यस्िो 
िाधमनक धनकाय, समूह वा समदुायलाई समु्पन सक्नेछ । त्यसरी वन समु्पदा परम्परागि 
उपभोिाहरुको हक वहिमा असर नपने व्यवस्था धमलाउन ुपनेछ ।  

 

३६.  िाधमनक वनमा वन सम्बन्त्िी कायनको सञ्चालनः िाधमनक वनमा रहेका वन पैदावार सम्बत्तन्त्िि 
िाधमनक धनकाय, समूह वा समदुायले व्यापाररक प्रयोजन बाहेकका अन्त्य िाधमनक कायनमा उपयोग 
गनन सक्नेछ।    

िर वािावरणमा उल्लेिनीय प्रधिकूल असर पने गरी वा सावनजधनक रुपमा हाधन नोक्सानी हनुे गरी वा 
जलािार िेत्रमा भिूय हनु सक्ने गरी रुि कटान गनन पाइने छैन ।  

 

३७.  िाधमनक वन वफिान धलन सवकनेः  

(१)  दफा ३५ बमोत्तजम सतु्तम्पएको िाधमनक वनमा सम्बत्तन्त्िि िाधमनक धनकाय, समूह वा 
समदुायले दफा ३६ ववपरीिको कायन गरेमा वा िाधमनक वनमा गनुन पने कायन सञ्चालन गनन 
नसकेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको धनयम बमोत्तजम पालन गनुन पने कुराहरु 
पालन नगरेमा त्तजल्ला वन अधिकृिले त्यस्िो िाधमनक वन वफिान धलने धनणनय गनन       

सक्नेछ ।    

िर िाधमनक वन वफिान धलने धनणनय गनुन अत्तघ सम्बत्तन्त्िि िाधमनक धनकाय, समूह वा 
समदुायलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौका ठदइनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम त्तजल्ला वन अधिकृिले गरेको धनणनय उपर त्तचि नबझु्न े िाधमनक 
धनकाय, समूह वा समदुायले िोवकए बमोत्तजम प्रदेि वन धनदेिक समि उजूर गनन      

सक्नेछ । त्यस्िो उजूरीमा प्रदेि वन धनदेिकले गरेको धनणनय अत्तन्त्िम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद –८  

धनजी वन सम्बन्त्िी व्यवस्था 
३८.  धनजी वन सम्बन्त्िी व्यवस्थाः धनजी वनको िनीले आफ्नो इच्छा अनसुार धनजी वनको ववकास, 

संरिण, व्यवस्थापन गनन िथा वन पैदावारको उपयोग गनन वा मूल्य धनिानरण गरी धबक्री वविरण 
गनन सक्नेछ।  

३९.  धनजी वनको प्रमाणपत्रः  

(१)  धनजी वन दिान गराउन चाहन े कुनै व्यत्ति वा संस्थाले धनजी वन दिान गराई पााँउ भनी 
धडधभजन वन कायानलयमा धनवेदन ठदन सक्नेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम पनन आएको धनवेदनमा आवश्यक लगि िडा गरी त्तजल्ला वन 
अधिकृिले िोवकए बमोत्तजम प्रमाणपत्र ठदनेछ । 
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(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका धनजी वन िनीलाई आवश्यक प्राववधिक 
सहयोग धडधभजन वन कायानलयले उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

 

४०  ............457   

  

पररच्छेद – ९  

उपभोिा समूहको गठन सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

४१.  उपभोिा समूहको गठनः सामवुहक वहिका लाधग कुनै वनको ववकास र संरिण गनन िथा वन 
पैदावारको उपयोग गनन चाहने त्यस्िो वनको सम्बत्तन्त्िि उपभोिाहरुले िोवकए बमोत्तजम उपभोिा 
समूह गठन गनन सक्नेछन ्।  

 

४२.  उपभोिा समूहको दिानः  

(१)  दफा ४१ बमोत्तजम गठन गररएको उपभोिा समूहलाई दिान गराउन उपभोिा समूहको 
वविान सवहि धडधभजनल वन अधिकृि समि िोवकए बमोत्तजमको ढााँचामा दरिास्ि ठदन ु
पनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको दरिास्ि पनन आएमा त्तजल्ला वन अधिकृिले आवश्यक जााँचबिु 
गरी त्यस्िो उपभोिा समूहलाई िोवकए बमोत्तजम दिान गरी िोवकएको ढााँचामा दिानको 
प्रमाणपत्र ठदन ुपनेछ ।    

(३)  वन ऐन, २०१८ अन्त्िगनि कायन योजना बमोत्तजम सामदुावयक वनको व्यवस्थापन गरररहेका 
उपभोिा समूहले पधन यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधिले एक वषनधभत्र दिानको लाधग उपदफा 
(१) बमोत्तजम दिानस्ि ठदन ुपनेछ। 

(४)  उपदफा (३) को प्रयोजनको लाधग त्तजल्ला वन अधिकृिले आवश्यक सहयोग उपलब्ि 
गराउन सक्नेछ।  

 

४३.  उपभोिा समूह संगठठि संस्था हनुेः  

(१)  दफा ४१ बमोत्तजम गठठि उपभोिा समूह अववत्तच्छन्न उिराधिकारवाला एक स्विाधसि र 
संगठठि संस्था हनुेछ ।  

(२)  उपभोिा समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

                                                           
457  दोश्रो संिोिनद्वारा िारेज ।मूल ऐनमा,  "श्री ५ को सरकारको स्वाधमत्वमा रहन:े (१) बसोबास वा पनुबानस गररएका 

जग्गाहरुमा त्यस्िो जग्गा प्रदान गदानको बिि देत्ति नै रहेका रुिहरु श्री ५ को सरकारको स्वाधमत्वमा रहनछेन ्। उि 
रुिहरु श्री ५ को सरकारले यथासम्भव चााँडो हटाउनपुनेछ ।  

   (२) उपदफा १ मा उल्लेत्तिि रुिहरु धबना इजाजि हटाउन े व्यत्तिलाई राविय वनमा कसूर गरे सरह सजाय      
हनुेछ ।" उल्लेि भएको।  
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(३)  उपभोिा समूहले व्यत्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेच धबिन गनन 

वा अन्त्य वकधसमले बन्त्दोवस्ि गनन सक्नेछ । 

(४)  उपभोिा समूहले व्यत्ति सरह आफ्नो नामबाट नाधलस उजूर गनन र सो उपर पधन सोही 
नामबाट नाधलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।  

 

४४.  प्रधिवेदन ठदन ुपनेः  

(१)  उपभोिा समूहले प्रत्येक वषन आधथनक वषन समाप्त भएको एक मवहनाधभत्र िोवकए बमोत्तजम 
आधथनक वववरण िथा सामदुावयक वनको त्तस्थधि समेि िलुाई आफ्नो कृयाकलापको वावषनक 
प्रधिवेदन धडधभजन वन कायानलय समि पेि गनुन पनेछ ।    

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम प्राप्त वावषनक प्रधिवेदनको आिारमा धडधभजन वन कायानलयले 
सम्बत्तन्त्िि उपभोिा समूहलाई आवश्यक सिुाव ठदन सक्नेछ ।  

 

४५.  उपभोिा समूहको कोषः  

(१)  उपभोिा समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ ।    

(२)  कोषमा देहायका रकमहरु जम्मा गररनेछः–  

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम,  

(ि)  कुनै व्यत्ति वा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, सहायिा वा दान दािव्यको रकम,  

(ग) वन पैदावारको धबक्री वविरणबाट प्राप्त रकम,  

(घ)  जररवानाबाट प्राप्त रकम,  

(ङ)  अन्त्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।    

(३)  उपभोिा समूहको िफन बाट गररने िचन उपदफा (१) बमोत्तजमको कोषबाट व्यहोररनेछ ।   

(४)  उपभोिा समूहले सामदुावयक वनको ववकासको धनधमि िचन गरी कोषमा बााँकी रहेको 
रकम अन्त्य सावनजधनक वहिको कायनमा िचन गनन सक्नेछ ।  

(५)  कोषको सञ्चालन िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।  

  

पररच्छेद–१०  

बेवाररसी वा दररया बदुी काठ सम्बन्त्िी व्यवस्था 
४६.  हकको प्रमाण नपगु भएसम्म काठ नेपाल सरकारको ठहनेः   

(१)  बगाई ल्याएको, वकनारा लागेको, अड्केको, डबेुको सबै काठ टााँचा धनिानाहरु लागेको वा 
टााँचा धनिाना िकेुको, बदलेको वा उडेको वा कुनै िरहबाट मेवटएको काठ र टााँचा 
धनिाना नलागेको काठहरु कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपयुानएसम्म नेपाल सरकारको 
सम्पत्ति ठहररनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमका काठहरु वन अधिकृिले वेवाररसी वा दररया बदुी काठको धनधमि 
िोवकठदएको कुनै धडपोमा जम्मा गनन सवकनेछ ।  

(३)  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी कुनै जाि वा वकधसमका काठलाई 
उपदफा (१) र (२) मा लेत्तिएका कुराहरु लागू नहनुे गनन सक्नेछ ।  

 

४७.  वेवाररसी वा दररया बदुी काठको सूचनाः दफा ४६ को उपदफा (२) बमोत्तजम वेवाररसी वा दररया 
बदुी काठ जम्मा भएपधछ त्यस्िो काठको पूरा वववरण र लगि सवहिको सूचना सम्बत्तन्त्िि त्तजल्ला 
वन अधिकृिले सम्बत्तन्त्िि वन कायानलयमा टााँस गनुन पनेछ र त्यस्िो काठमा हकदावी गनेले पन्त्र 
ठदनधभत्र आफ्नो हकदावीको सबिु प्रमाण सवहिको दरिास्ि उि वन कायानलयमा पेि गनुन    

पनेछ ।  

 

४८.  हकदावी उपर कारबाहीः  

(१)  दफा ४७ बमोत्तजम कसैको दरिास्ि पनन आएमा सम्बत्तन्त्िि वन अधिकृिले आवश्यक 
िहवककाि गरी गराई दरिास्िवालाको हक दावी भए नभएको कुराको धनणनय गरी त्यसको 
सूचना दरिास्िवालालाई ठदन ु पनेछ र कसैको हकदावी भएको ठहरेमा त्यस्िो काठ 
धडपोमा ल्याउन र जम्मा गनन लागेको िचन धनजबाट उपर गरी काठ धनजलाई      

सतु्तम्पठदनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम वन अधिकृिले हक दावी नभएको भनी गरेको धनणनयमा त्तचि 
नबझु्ने व्यत्तिले त्यस्िो धनणनयको सूचना पाएको धमधिले पन्त्ि ठदनधभत्र सम्बत्तन्त्िि प्रदेि वन 
धनदेिक समि उजूर गनन सक्नछे ।    

(३)  कुनै काठमा कसैको हक दावी अस्वीकार गरेको वा त्यस्िो काठ रोकेको वा हराएबाट 
हनु गएको नोक्सानीको हरजाना नेपाल सरकार वा वन अधिकृिबाट दावी गनन पाइने    

छैन ।    

(४)  कसैको हकदावी नपगुेका वेवाररसी वा दररया बदुी काठहरु त्तजल्ला वन अधिकृिले िोवकए 
बमोत्तजम धबक्री वविरण गनन सक्नेछ ।  

४८क.458 कोष दात्तिला गनुन पनेः  

(१)  दफा ४८ को उपदफा (४) बमोत्तजम बेवाररसी वा दररया बदुी काठहरुको धबक्री 
वविरणबाट प्राप्त रकम मध्येबाट पचास प्रधििि रकम सम्बत्तन्त्िि गाउाँपाधलका वा 
नगरपाधलकाको459 कोषमा र बााँकी रकम सत्तञ्चि कोषमा दात्तिला गनुन पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको कोषमा जम्मा भएको रकम 
मध्येबाट पचास प्रधििि रकम गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाले460 धडधभजन वन कायानलयको 

                                                           
458  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
459  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि ।  
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अधिकारिेत्रधभत्रको461 वन ववकासको धनत्तिि योजना बनाई सो योजना कायानन्त्वयनमा िचन 
गनुन पनेछ ।  

 

पररच्छेद–११  

अपराि र दण्ड सजाय 

 

४९.  राविय वनमा मनाही भएका कायनहरुः कसैले पधन यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेका धनयममा 
अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक राविय वनमा देहायका काम कारबाही गनन वा गराउन र सो 
गने गराउन ेउद्योग समेि गनन हुाँदैन । त्यस्िो कुनै काम कारबाही गरेमा कसूर गरेको माधननेछः–  

(क)  वन िेत्रको जग्गा फााँड्न, जोत्न, िन्न वा आवाद गनन वा त्यस्िो जग्गामा घर छाप्रो बनाउन ।  

(ि)  आगो लगाउन वा आगलागी हनु जाने कुनै कायन गनन ।  

(ग)  चौपायालाई िोवकएको वन िेत्रधभत्र पसाउन वा चराउन ।  

(घ)  वन िेत्रबाट वन पैदावार हटाउन, ओसार पसार गनन वा धबक्री वविरण गनन ।  

(ङ)  रुि वा ववरुवा काट्न, हााँगा धबंगा धछमल्न, िोटो वा बोक्रा त्तिक्न वा कुनै पधन प्रकारले 
नोक्सानी गनन ।  

(च)  इजाजि प्राप्त गरी रुि काट्दा, ढाल्दा, त्तघसादान वा वन िेत्र बावहर लैजााँदा लापरबाहीसाँग 
अन्त्य कुनै वन पैदावार नोक्सान गनन ।  

(छ)  ढुङ्गा,  धगट्टी, बालवुा वा माटो त्तिक्न, गोल वा चनू पोल्न वा यी वस्िहुरुबाट अरु ियारी 
माल बनाउन वा यी वस्िहुरु सड्ढलन गनन ।  

(ज)  वन पैदावार धलन पूजी पाएकोमा पजुी ििन उल्लङ्घन गरी वन पैदावार नोक्सानी गनन ।  

(ि)  ववदेि धनकासी गनन प्रधिबन्त्ि लागेको वन पैदावार ववदेि धनकासी गनन ।  

(ञ)  वन धसमाना त्तचन्त्ह उिेल्न, सानन, फेनन, मेट्न वा धबगानन ।  

(ट)  नसनरीमा रहेको वा वृिारोपण गररएको धबरुवा काट्न, भााँच्न, उिेल्न वा अरु कुनै प्रकारले 
नोक्सान गनन ।  

(ठ)  नसनरी वा विृारोपण गररएको िेत्रका िम्बा, िारको बार वा त्यस्िा अरु सम्पत्ति धबगानन वा 
चोरी गनन । 

(ड)  टााँचा वा धनसाना कीिे गनन वा काठ वा िडा रुिमा लगाइएका सरकारी टााँचा, धनसाना 
फेनन, धबगानन वा मेट्न ।  

(ढ)  त्तिकार िेल्न ।  

(ण)  यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेका धनयमको बत्तिनलाप अन्त्य कुनै कसूर गनन ।  

 

                                                                                                                                                                   
460  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । 
461  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । मूल ऐनमा "त्तजल्ला धभत्रको" उल्लेि भएको । 
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५०.  दण्ड सजायः462  

(१)  देहायको कसूर गने व्यत्तिलाई देहाय बमोत्तजम सजाय हनुेछः–  

(क)  दफा ४९ को िण्ड (क) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई त्यस्िो जग्गा राविय वनमा 
समावेि गरी िीन वषनसम्म कैद वा िीस हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दवैु सजाय 
हनुेछ र सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो समेि जफि हनुेछ । त्यस्िो कसूर 
गदान वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए धनजलाई सो बापि हनुे सजाय 
समेि हनुेछ ।  

(ि)  दफा ४९ को िण्ड (ि) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई धबगो असलु गरी िीन 
वषनसम्म कैद वा िीस हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दवैु सजाय हनुेछ ।  

(ग)  दफा ४९ को िण्ड (ग) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई प्रत्येक चौपायाको देहायका 
दरले जररवाना हनुेछः–  

(१)  भेडा, बाख्रा जािको भए पााँच रुपैयााँ देत्ति पचास रुपैयााँसम्म ।  

(२)  हािी जािको भए पााँच सय रुपैयााँ देत्ति एक हजार रुपैयााँसम्म ।  

(३)  अन्त्य चौपाया भए दि रुपैयााँ  देत्ति एकसय रुपैयााँसम्म ।  

(घ)  दफा ४९ को िण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) वा (ज) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई 
कसूरसाँग सम्बत्तन्त्िि वन पैदावार जफि गरी देहाय बमोत्तजमको सजाय हनुेछः–  

(१)  एकसय रुपैयााँसम्मको धबगो भए एक सय रुपैयााँसम्म जररवाना ।  

(२)  एकसय रुपैयााँदेत्ति माधथ एक हजार रुपैयााँसम्मको धबगो भए धबगो बमोत्तजम 
जररवाना।  

(३)  एक हजार रुपैयााँ देत्ति माधथ पााँच हजार रुपैयााँसम्मको धबगो भए धबगो 
बमोत्तजम जररवाना वा छ मवहनासम्म कैद वा दवैु ।  

(४)  पााँच हजार रुपैया  भन्त्दा बढीको धबगो भए धबगोको दोब्बर जररवाना वा एक 
वषनसम्म कैद वा दवैु ।  

(ङ)  दफा ४९ को िण्ड (ि) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई कसूरसाँग सम्बत्तन्त्िि वन 
पैदावार जफि गरी पााँच वषनसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा 
दवैु।  

(च)  दफा ४९ को िण्ड (ञ) वा (ड) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई िीन वषनसम्म कैद र 
िीस हजार रुपैयााँसम्म जररवाना ।  

(छ)  दफा ४९ को िण्ड (ट) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई कसूरको मात्रा हेरी प्रधि 
धबरुवा पााँचसय रुपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ र सोही कसूर पनुः गनेलाई कसूरको 

                                                           
462  केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संिोधिि । 
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मात्रा अनसुार प्रत्येक पटक एक वषनसम्म कैद वा दि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना 
वा दवैु समेि हनुेछ ।  

(ज) दफा ४९ को िण्ड (ठ) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई धबगो असलु गरी दईु वषनसम्म 
कैद वा बीसहजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दवैु हनुेछ ।  

(ि)  दफा ४९ को िण्ड (ढ) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई प्रचधलि कानूनमा व्यवस्था भए 
अनसुार सजाय हनुेछ ।  

(ञ)  दफा ४९ को िण्ड (ण) अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई धबगो भए धबगो असलु गरी 
एक हजार रुपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ ।  

(२)  दफा १६ को उपदफा (१) अन्त्िगनि कसूर गने व्यत्ति वा सरकारी कमनचारीलाई दि 
हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दईु वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ ।  

 

५१.  हैरानी गने धनयिले कब्जा वा धगरफ्िार गनेलाई सजायः  

(१)  मनाधसब मावफकको कारण नभई वन सम्बन्त्िी कायन गने कुनै कमनचारी वा प्रहरी 
कमनचारीले रीस ईववले वा हैरानी गने धनयिले माल वस्ि ु कब्जा गरेमा वा कसैलाई 
धगरफ्िार गरेमा त्यस्िा कमनचारीलाई एक हजार रुपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ ।    

(२)  उपदफा (१) मा लेत्तिएका कमनचारीको धनयि त्यस्िो धथयो भन्ने कुरा प्रमात्तणि गने भार 
उजूरवाला माधथ रहनेछ ।  

 

५२.  किनव्य पालन गदान बािा अड्चन पयुानएमा: यस ऐन बमोत्तजम सरकारी कमनचारीले आफ्नो पदीय 
किनव्य पालन गदान कसैले बािा अड्चन पयुानएमा धनजलाई एक हजार रुपैया“सम्म जररवाना वा छ 
मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ।  

 

५३.  कसूरदारलाई उम्काउनेलाई सजायः यस ऐन अन्त्िगनिको कसूर गनेलाई उम्काउने व्यत्तिलाई 
कसूरदारलाई हनुे सरहको सजाय हनुेछ ।  

 

५४.  दरुुत्साहन ठदनेलाई सजायः यस ऐन अन्त्िगनिको कसूर गनन दरुुत्साहन ठदने वा धमलोमिो गने 
व्यत्तिलाई कसूरदारलाई हनुे सरहको सजाय हनुेछ ।  

  

पररच्छेद–१२  

कसूरको जााँचबिु र कायनववधि 

५५.  कसूर रोक्न आवश्यक कारबाही गनेः कसैले यो ऐन बमोत्तजम सजाय हनुे कसूर गनन लागकेो छ 
भन्ने िङ्का लागेमा वा कसूर गदैको अवस्थामा फेला पारेमा वन सम्बन्त्िी काम गने कमनचारी वा 
प्रहरी कमनचारीले सो अपराि हनु नपाउने प्रबन्त्ि गनुन पनेछ र सो कामको लाधग चावहदो बल 
प्रयोग गरी आवश्यक कारबाही गनन सक्नेछ ।  
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५६. वविेष अधिकारः  

(१)  यस ऐन अन्त्िगनिको वन सम्बन्त्िी कसूरमा संलग्न कसूरदार वन िेत्रधभत्र वा बावहर पक्रन 
लाग्दा पक्रन नठदने वा पवक्रसकेपधछ पधन धनजलाई छुटाई लैजान कसैले हूलहजु्जि गरी 
कसूरदारलाई भगाई लैजाने अवस्था परी पक्रनेकै ज्यान जोत्तिम हनुे पररत्तस्थधि भई हधियार 
नचलाई नहनुे अवस्था पनन आएमा वन सरुिाको लाधग िवटएका कमनचारीले घुाँडा मनुी 
लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्नछे।    

(२)  राविय वन िेत्रको जग्गा कसैले आवाद गरेको वा त्यस्िो जग्गामा घर, छाप्रो बनाइसकेको 
भए पधन धडधभजनल वन अधिकृि वा धनजले िोकेको वन अधिकृि वा वन सहायकले सो 
आवादी हटाउन वा घर, छाप्रो भत्काउन सक्नेछ र बाली समेि जफि गनन सक्नेछ ।    

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन  यस ऐनले हनुे अरु सजायमा सो 
उपदफामा लेत्तिएको कुराले कुनै असर पाने छैन । 

  

५७. िानिलासीको अधिकारः  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम सजाय हनुे कसूर भएको छ भन्ने मनाधसब मावफकको कारण भएमा 
कम्िीमा वन सहायक दजानसम्मको कमनचारी वा सहायक प्रहरी धनरीिक दजानको 
कमनचारीले कुनै स्थानको िानिलासी धलन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम िानिलासी धलने व्यत्तिले िानिलासी धलन ु पने कारण िोली 
िानिलासी धलने स्थानको िनी वा ित्काल सो स्थान प्रयोग गरररहेको व्यत्तिलाई सो 
स्थानमा प्रवेि गनुन भन्त्दा अगावै सूचना ठदएर मात्र िानिलासी धलन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम िानिलासी धलाँदा कम्िीमा दईुजना सािी रािी िी सािीहरुको 
रोहवरमा िानिलासी धलन ुपनेछ ।    

(४)  माधनस बसोबास गरेको घरमा िानिलासी धलन ु परेमा सो घरमा मवहला463 भए हट्न 
सूचना र मौका ठदन ुपछन ।    

(५)  यस दफामा लेत्तिएको कुनै कुराले िानिलासी धलने कमनचारीलाई सूयानस्ि देत्ति सूयोदय 
नभएसम्म माधनस बसोबास गरेको घरमा प्रवेि गनन पाउने अधिकार हनुे छैन ।   

                                                           
463  केही नपेाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । मूल ऐन, "धबना वारेन्त्ट धगरफ्िार गने अधिकार: (१) कुनै 

व्यत्तिले यस ऐन बमोत्तजम सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनन लागेको छ र धनजलाई धगरफ्िार नगरेमा धनज भागी जान े
सम्भावना छ भन्त् न े लागेमा वनसम्बन्त्िी काम गने कमनचारी वा प्रहरी कमनचारीले धनजलाई धबना वारेन्त्ट धगरफ्िार गनन  
सक्नेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोत्तजम धगरफ्िार गररएको व्यत्तिलाई सो धगरफ्िार गने कमनचारीले बाटोको म्याद बाहेक चौधबस 
घण्टाधभत्र मदु्दा हेने अधिकारी समि उपत्तस्थि गराउनपुनेछ ।" 
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स्पष्टीकरणः यो दफाको प्रयोजनको लाधग “स्थान” भन्नाले पाल, डङु्गा िथा ववधभन्न वकधसमका 
सवारीका सािनलाई समेि जनाउाँछ ।  

 

५८.  वन पैदावार र ित्सम्बन्त्िी माल वस्ि ुकब्जा गनन सक्नेः  

(१)  कुनै वन पैदावारको सम्बन्त्िमा यो ऐन उल्लङ्घन भएको छ भन्ने भरपदो कारण देत्तिएमा 
त्यस्िो वन पैदावार र कसूरसाँग सम्बत्तन्त्िि हधियार, डङु्गा, सवारी िथा चौपायालाई वन 
सम्बन्त्िी कायन गने कुनै कमनचारी वा प्रहरी कमनचारीले कब्जा गनन सक्नेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम कब्जा गने कमनचारीले सो कब्जा गररएको मालको वववरण िोली 
कसूरसाँग सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिलाई सोको भरपाई ठदई त्यस्िो मालमा िास त्तचन्त्ह लगाई नाप 
जााँच गरी सकभर चााँडो सव धडधभजन वन कायानलय वा धडधभजन वन कायानलयमा प्रधिवेदन 
पेि गनुन पनेछ ।    

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम कब्जा गररएको वन पैदावार बाहेकको औजार, हधियार, डङु्गा, सवारी, 
चौपाया इत्याठद िोवकएको ठदन र स्थानमा दात्तिला गने ििनमा मालिनी वा सम्बत्तन्त्िि 
गाउाँपाधलका वा नगरपाधलकाको सदस्य वा स्थानीय भलाद्मीलाई जमानीको कागज गराई 
कम्िीमा राजपत्र अनवड्ढि ठद्विीय शे्रणीको वन सहायक दजानसम्मको कमनचारीले त्यस्िो माल 
वस्ि ुछाडी ठदन सक्नेछ ।                           

 

५९.464 धगरफ्िार गने अधिकार:  

(१)  यस ऐन बमोत्तजमको कुनै कसूरको अनसुन्त्िानको धसलधसलामा कुनै व्यत्तिलाई पक्राउ गनुन 
पने भएमा अनसुन्त्िान गने अधिकारीले सोको कारण र त्यस्िो व्यत्तिको पवहचान िलु्ने 
वववरण सवहि मदु्दा हेने अधिकारी समि पक्राउ गने अनमुधिको लाधग धनवेदन ठदन ु    
पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको धनवेदनबाट पक्राउ गनुन पने कारण मनाधसब देत्तिएमा मदु्दा हेने 
अधिकारीले पक्राउ पूजी जारी गने अनमुधि ठदन सक्नेछ ।  

(३)465 उपदफा (२) बमोत्तजम पक्राउ पूजी जारी गररएको व्यत्तिलाई प्रहरीले धगरफ्िार गरी 
बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाधभत्र मदु्दा हेने अधिकारी समि उपत्तस्थि गराउन ु   

पनेछ ।  

(४)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन कसूर गने व्यत्ति ित्काल पक्राउ 
नगररएमा त्यस्िो व्यत्ति भाग्ने उम्कने वा धनजले प्रमाण दसी वा सबिु नष्ट गने मनाधसब 
कारण भएमा वा कसूरसाँग सम्बत्तन्त्िि फरार रहेको व्यत्ति फेला परेमा वा कसूर गरररहेको 
अवस्थामा फेला परेमा अनसुन्त्िान अधिकारीले त्यस्िो व्यत्तिलाई ित्कालै जरुरी पक्राउ 

                                                           
464  केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संिोधिि । 
465  पवहलो संिोिनद्वारा उपदफा (३) र (४) थप भएको । 
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पूजी जारी गरी धगरफ्िार गरी मदु्दा हेने अधिकारी समि स्वीकृधिको लाधग पक्राउ परेको 
व्यत्ति सवहि उपत्तस्थि गराउन ुपनेछ ।  

(५)  कुनै कसूरको धसलधसलामा धगरफ्िार गररएको व्यत्तिको सम्बन्त्िमा चौबीस घण्टाधभत्र 
िहवककाि पूरा नहनुे भई धनजलाई थनुामा रािी िहवककाि जारी राख्न ु पने देत्तिएमा 
िहवककाि गने कमनचारीले धनजलाई मदु्दा हेने अधिकारी समि उपत्तस्थि गराई सो मदु्दा 
हेने अधिकारीको अनमुधि धलएर मात्र थनुामा राख्न ुपनेछ । सो बमोत्तजम अनमुधि माग्दा 
थनुामा परेको व्यत्ति उपरको अधभयोग, त्यसको आिार, धनजलाई थनुामै रािी िहवककाि 
गनुन पने कारण र धनजको बयान कागज भै सकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट 
रूपमा उल्लेि गनुन पनेछ ।  

(६)  उपदफा (५) बमोत्तजम थनुामा राख्न े अनमुधि मागेमा मदु्दा हेने अधिकारीले सम्बत्तन्त्िि 
कागजािहरू हेरी िहवककाि सन्त्िोषजनक रूपमा भए वा नभएको ववचार गरी सन्त्िोषजनक 
रूपमा िहवककाि भैरहेको देत्तिएमा पटक पटक गरी बढीमा पच्चीस ठदनसम्म थनुामा 
राख्न ेअनमुधि ठदन सक्नेछ ।  

 

५९क.466 दसी प्रमाण पेि गने सम्बन्त्िी व्यवस्थाः  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम कसूर हनुे अपरािमा बरामद भएका वन पैदावार वा त्यस्िो कसूर हनुे 
कायन गननको लाधग प्रयोग भएका सािन वा औजार दसी प्रमाणको रुपमा मदु्दा हेने 
अधिकारी समि पेि गनुन पनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन यस ऐन बमोत्तजम कसूर हनेु अपरािमा 
बरामद भएका वन पैदावार, औजार िथा अन्त्य सािन दसी प्रमाणको रुपमा मदु्दा हेने अधिकारी 
समि पेि गनन नसवकने भएमा त्यस्िो दसी प्रमाण नत्तजकको वन कायानलयको त्तजम्मामा रािी 
सोको मचुलु्का पेि गरेमा दसी प्रमाण पेि गरे सरह माधननेछ । 

(३)  मदु्दा हेने अधिकारीले त्यस्िो दसी प्रमाण रािेको ठााँउमा डोर िटाई प्रधिवेदन धलई 
कारबाही गनन यस दफाले बािा पयुानएको माधनने छैन ।  

 

६०.  मदु्दाको िहवककाि र दायरीः467  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम सजाय हनुे कसूर सम्बन्त्िी मदु्दाको िहवककाि नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी िोकेको कमनचारीले गनेछ र मदु्दा हेने अधिकारी समि मदु्दा 
दायर गनेछ ।      

                                                           
466  पवहलो संिोिनद्वारा थप ।  
467  मूल ऐनमा "यस ऐन बमोत्तजम सजाय हनुे कसूर सम्बन्त्िी मदु्दाको िहवककाि कम्िीमा राजपत्र अनंवकि ठदधिय शे्रणीको वन 

सहायक दजानको कमनचारीले गनेछ र मदु्दा हेने अधिकारी समि सम्बत्तन्त्िि वन कायानलयको नामबाट मदु्दा दायर गनेछ ।" 

उल्लेि भएको । 
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(२) उपदफा (१) बमोत्तजम मदु्दा दायर गदान सरकारी वकीलको राय सल्लाह धलन ुपनेछ ।  

 

६१.  नेपाल सरकार वादी हनुेः यस ऐन अन्त्िगनिको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ ।  

 

६२.  कब्जा गररएको वन पैदावार, औजार, हधियार, डङु्गा, सवारी िथा चौपायाको माल िनी पिा नलागेमा 
गनेः यस ऐन बमोत्तजम सजाय हनुे कसूरधसि सम्बत्तन्त्िि माल वस्िकुो िनी पिा नलागेमा 
िहवककाि गने कमनचारीले कब्जा गररएको माल वस्िकुो हकदार कुनै भए हकदावी गनन आउन ु
भनी सबैले देख्न ेठाउ“मा साि ठदनको म्याद ठदई सूचना टााँस गनुन पनेछ । उि माल वस्ि ुउपर 
हकदावी परे धनणनयको लाधग मदु्दा हेने अधिकारी समि पेि गनुन पनेछ । उि माल वस्ि ुउपर 
हकदावी नपरे वा मदु्दा हेने अधिकारीबाट हकदावी पगु्ने नठहरी फैसला भएमा त्यस्िो माल वस्ि ु
नेपाल सरकारको हनुेछ ।  

 

६३.  सडी गली जाने माल वस्ि ुर चौपाया धललाम गनन सवकनेः यस ऐन अन्त्िगनि सजाय हनु ेकसूरको 
सम्बन्त्िमा कब्जा गररएका सडी गली जाने माल वस्ि ुवा संरिण प्रदान गनन नसवकने अवस्थाका 
माल वस्ि ु र चौपायालाई नत्तजकको वन कायानलय वा सरुत्तिि स्थानमा ल्याई त्तजल्ला वन 
अधिकृिले धललाम धबक्री गनन सक्नेछ । त्यसरी धललाम धबक्रीबाट आएको रकम पधछ ठहरे 
बमोत्तजम गने गरी िरौटीमा आम्दानी बााँधिनेछ। 

 

६४.  पूपनि सम्बन्त्िी व्यवस्थाः  

(१)  यस ऐन बमोत्तजम धगरफ्िार गररएको व्यत्तिलाई एक वषन वा सो भन्त्दा बढी कैदको सजाय 
हनु सक्न ेवन सम्बन्त्िी मदु्दाको अधभयोगमा ित्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देत्तिएमा वा 
त्यस्िो प्रमाणबाट कसूरदार देत्तिने मनाधसब मावफकको आिार देत्तिएमा त्यस्िो 
अधभयिुलाई पूपनिको लाधग थनुामा रािी कारबाही गनुन पनेछ।    

(२)  उपदफा (१) मा लेत्तिए देत्ति बाहेकका अरु कसूरदारलाई धनजलाई हनु सक्ने कैद वा 
जररवानाको उपल्लो हदसम्मको नगद िरौट वा जेथा जमानी ठदए िाररिमा र ठदन 
नसकेमा थनुामा रािी मदु्दाको पूपनि गनुन पछन ।  

 िर पटके कसूरदारलाई िरौटीमा छाड्न पाइने छैन । 

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम अधभयिुलाई थनुामा रािी कारबाही गदान थनुामा रहेका 
ठदनहरुलाई कैदमा गणना गरी कसूरदारलाई हनुसक्ने सजायको हदभन्त्दा बढी ठदन थनुामा 
राख्न पाइने छैन।  

 
 
 
 
 



 

197 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

६५.  मदु्दा हेने अधिकारीः  

(१)  यस ऐन अन्त्िगनि दि हजार रुपैयासम्म जररवाना वा एक वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनुे 
मदु्दा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी िोकेको नेपाल वन सेवाको 
अधिकृिले468 कारबाही र वकनारा गनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम मदु्दा हेने अधिकारीले मदु्दाको कारवाही र वकनारा गदान वविेष 
अदालि ऐन, २०५९ बमोत्तजमको कायनववधि र अधिकारको प्रयोग गनेछ ।    

(३)  उपदफा (१) बमोत्तजम मदु्दा हेने अधिकारीले गरेको धनणनय उपर त्तचि नबझु्न े पिले 
धनणनयको सूचना पाएको धमधिले पैंिीस ठदनधभत्र त्तजल्ला अदालिमा469 पनुरावेदन गनन 
सक्नेछ ।  

 

६६.  बरामद भएको माल वस्ि ु जफि हनुेः यो ऐन बमोत्तजम सजाय हनुे कसूर गरेको ठहररएमा 
कसूरमा बरामद भएका सबै बोिबाहक, औजार, चौपाया र अन्त्य सािनहरु जफि हनुे छन ्।    

  िर कसूरदार बाहेक अन्त्य व्यत्तिको हकमा त्यस्िो व्यत्तिले जानीजानी कसरुदारलाई सघाउ 
पयुानउन त्यस्िो बोिबाहक प्रयोग गरेको वा प्रयोग गनन ठदएको अवस्था नदेत्तिएकोमा वा धबगो 
पचास हजार रूपैयााँभन्त्दा कम मोल पने बोिबाहकको हकमा त्यस्िो बोिबाहक जफि नगरी 
उि कायन गनेलाई अन्त्य दफाले हनुे सजायमा पचास हजार रूपैयााँसम्म थप सजाय हनुेछ ।470  

 

६६क.  वन ववकास कोषः471  

(१)  नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कायानन्त्वयन गनन, वनको संरिण र सम्वधनन गनन एवं 
अन्त्य प्रवधननात्मक कायनको लाधग एक वन ववकास कोषको स्थापना गनन सक्नछे ।     

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन:्    

(क)  नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र स्थाधनय िहबाट प्राप्त रकम,  

(ि)  कुनै व्यत्ति वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,  

(ग)  ववदेिी सरकार, अन्त्िराविय संघ, संस्था वा व्यत्तिबाट सहयोग वा ऋण स्वरुप प्राप्त 
रकम,  

(घ)  वन िेत्रको वन पैदावर धबक्रीबाट प्राप्त रकम र वन िेत्र अन्त्य प्रयोजनको लाधग 
ठदए बापि प्राप्त रकम,  

                                                           
468  मूल ऐनमा "त्तजल्ला वन अधिकृि" उल्लेि भएको । 
469  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । 
470  केही नेपाल कानूनलाई संिोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांि संिोधिि । 

मूल ऐनमा "िर धबगो दि हजार रुपैँयाभन्त्दा कत्तम्ि मोल पने वन पैदावार लादी ल्याउन ेटे्रक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्त्य 
सवारी सािनको हकमा त्यस्िो सवारी सािन जफि नगरी उि कायन गनेलाई अन्त्य दफामा हनु े सजायमा दि हजार 
रुपैँयासम्म थप सजाय हनुछे ।" उल्लेि भएको । 

471   केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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(ङ) अन्त्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।  

(३)  उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोत्तजम कुनै रकम प्राप्त गदान नेपाल सरकार, अथन 
मन्त्त्रालयको पूवन स्वीकृधि धलन ुपनेछ ।  

(४)  वन ववकास कोषको रकम कुनै “क” वगनको वात्तणज्य बैंकमा िािा िोली जम्मा       

गररनेछ ।               

(५)  कोषको लेिा परीिण महालेिा परीिकबाट हनुेछ ।  

(६)  कोष सम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्था िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद–१३ 

ववववि 

६७.  नेपाल सरकारको भ–ूस्वाधमत्व रहनेः यस ऐन बमोत्तजमको चकला वन, संरत्तिि वन, सािेदारी 
वन,472 सामदुावयक वन, कबधुलयिी वन िथा िाधमनक वन िेत्रहरुमा नेपाल सरकारको भ–ूस्वाधमत्व 
रहनेछ । 

 

६७क.473 रुि भएको वन िेमा बसोबास वा पनुवानस नगररन:े  

(१)  प्रचधलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन रुि भएको कुनै पधन वन िेत्र 
बसोबास वा पनुवानसको लाधग प्रयोग गररने छैन ।  

(२)  उपदफा (१) जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन ववपद् प्रभाववि व्यत्ति वा राविय गौरवको 
आयोजना सञ्चालन गदान त्यस्िो िेत्रमा बसोबास गरेका व्यत्तिलाई पनुसथ्नपनाको लाधग 
त्यस्िो िेत्र प्रयोग गनुन पने भएमा नेपाल सरकारले स्पष्ट कायनयोजना सवहि धनणनय गरी 
त्यस्िो िेत्र बसोबास र पनुवानसको लाधग प्रयोग गनन सक्नेछ।  

(३)  उपदफा (२) बमोत्तजम बसोबास र पनुवानस गररएका जग्गाहरुमा त्यस्िो जग्गा प्रदान 
गदानको बिि देत्ति नै रहेका रुिहरु नेपाल सरकारको स्वाधमत्वमा रहनेछन ्। त्यस्िा 
रुिहरु नेपाल सरकारले यथासम्भव चााँडो हटाउन ुपनेछ ।  

(४)  उपदफा (३) मा उत्तल्लत्तिि रुिहरु अधिकार प्राप्त अधिकारीको इजाजि बेगर हटाउन े
व्यत्तिलाई राविय वनमा कसरु गरे सरह सजाय हनुेछ ।  

 

६७ि.474 वािावरणीय सेवाको व्यवस्थापन: वनबाट प्राप्त हनुे वािावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग 
िथा लाभांि सम्बन्त्िी व्यवस्था िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।  

 

                                                           
472  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
473  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
474  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
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६८.  वन प्रयोग गनन सक्नेः  

(१)475 यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन राविय प्राथधमकिा प्राप्त योजना, 
लगानी बोडनबाट लगानी स्वीकृि भएको योजना, राविय गौरवका आयोजना वा राविय 
प्राथधमकिा प्राप्त ववद्यिु प्रिारण लाईन ववस्िार सम्बन्त्िी योजना सञ्चालन गनन वनको प्रयोग 
गनुन बाहेक अन्त्य कुनै पधन ववकल्प नभएमा र त्यस्िो योजना सञ्चालन गदान वािावरणमा 
उल्लेिनीय प्रधिकूल असर नपने भएमा त्यस्िो योजना सञ्चालन गननको धनधमि नेपाल 
सरकारले सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वन, संरत्तिि वन, सािेदारी वन, सामदुावयक वन, 

कबधुलयिी वन वा िाधमनक वनको कुनै भाग प्रयोग गनन स्वीकृधि ठदन सक्नेछ । यसरी 
वन िेत्र प्रयोग गनन ठदए बापि मापदण्ड बनाई नेपाल सरकारले रकम वा सट्टा जग्गा 
धलन सक्नेछ र त्यस्िो जग्गा प्रयोग गनन ठदए बापि प्राप्त रकम दफा ६६क. बमोत्तजमको 
कोषमा जम्मा गररनेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम वनको प्रयोग गनन स्वीकृधि ठदाँदा कुनै व्यत्ति वा समदुायलाई कुनै 
हाधन नोक्सानी हनुे भएमा नेपाल सरकारले ित्सम्बन्त्िमा उपयिु व्यवस्था गरर ठदन ु   

पनेछ ।  
 

६९.  प्राववधिक सहयोग ठदनेः कुनै उपभोिा समूह, पट्टावाला, िाधमनक धनकाय, समूह वा समदुाय वा धनजी 
वनको िनीले सामदुावयक वन, कबधुलयिी वन, िाधमनक वन वा धनजी वनको ववकास र संरिणको 
लाधग कुनै प्राववधिक सहयोग माग गरेमा सम्बत्तन्त्िि त्तजल्ला वन अधिकृिले त्यस्िो प्राववधिक 
सहयोग उपलब्ि गराई ठदन सक्नेछ।  

 

७०.  वन िेत्रमा प्रवेि धनषिेः  

(१)  वन संरिणको दृवष्टकोणबाट आवश्यक देत्तिएमा िोवकएको अधिकृिले राविय वन वा 
संरत्तिि वनको सम्पूणन भाग वा कुनै भागमा धनत्तिि समयको लाधग सूचना प्रकात्तिि गरी 
प्रवेि धनषिे गनन सक्नेछ ।   

िर िोवकएको अधिकृिले िोवकठदएको बाटोबाट आवि जावि गनन यसले कुनै प्रधिबन्त्ि 
लगाएको माधनने छैन।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजम धनषिे गरेको िेत्रमा धनषिेाज्ञा उल्लङ्घन गरी प्रवेि गनेलाई पााँच 
सय रुपैयााँसम्म जररवाना वा एक मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ।  

                                                           
475  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोधिि । मूल ऐनमा, "यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए 

िापधन राविय प्राथधमकिा प्राप्त योजना सञ्चालन गनन वनको प्रयोग गनुन बाहेक अन्त्य कुनै पधन ववकल्प नभएमा र त्यस्िो 
योजना सञ्चालन गदान वािावरणमा उल्लेिनीय प्रधिकूल असर नपने भएमा त्यस्िो योजना सञ्चालन गननको धनधमि नेपाल 
सरकारले सरकारद्वारा व्यवत्तस्थि वन, संरत्तिि वन, सािेदारी वन, सामदुावयक वन, कबधुलयिी वन वा िाधमनक वनको कुनै भाग 
प्रयोग गनन स्वीकृधि ठदन सक्नछे ।" उल्लेि भएको ।   
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७०क.476 प्रधिबन्त्ि लगाउन सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी जैववक 
ववववििा र वािावरण संरिणको प्रयोजनको लाधग िोवकएको वन पैदावारको सड्ढलन, कटान, 

उपभोग, ओसारपसार, धबक्री वविरण वा ववदेि धनकासीमा प्रधिबन्त्ि लगाउन सक्नेछ ।  
 

७०ि.477 सिस्त्र वन रिक सम्बन्त्िी व्यवस्थाः  

(१)  नेपाल सरकारद्वारा संरत्तिि र व्यवत्तस्थि वनको सरुिाको लाधग मन्त्त्रालयले सिस्त्र वन 
रिकको व्यवस्था गनन सक्नेछ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोत्तजमको सिस्त्र वन रिकको धनयतु्ति, सेवाको ििन र सवुविा सम्बन्त्िी 
व्यवस्था िोवकए बमोत्तजम हनुेछ ।  

 

७१.  असल धनयिले काम गरेकोमा बचाउः यस ऐनले ठदएको अधिकारको प्रयोग असल धनयिले 
गरेकोमा कुनै पधन सरकारी कमनचारी व्यत्तिगि िवरले उिरदायी हनुे छैन ।  

 

७१क.478 सरुाकीलाई परुस्कार ठदने: यस ऐन बमोत्तजमको कसूर हनु लागेको सरुाक ठदने वा अपरािी 
पक्राउ गनन सहयोग गने संस्था वा व्यत्तिलाई कसरुदारलाई हनुे जररवानाको दि प्रधििि परुस्कार 
स्वरुप ठदइनेछ।  

 

७१ि.479 वन्त्यजन्त्िबुाट हनुे िधि बापि राहि ठदइने: िोवकएका वन्त्यजन्त्िकुो कारणले कसैको िनजनको 
िधि भएमा त्यस्िो िधि बापि िोवकए बमोत्तजम पीधडिलाई राहि ठदइनेछ ।  

 

७१ग.480 उधार केन्त्द्र स्थापना गनन सक्न:े समस्याग्रस्ि, नरभिी, घाइिे र टुहरुा वन्त्यजन्त्ि ुिथा पंिीको 
उधारका लाधग िोवकए बमोत्तजम उधार केन्त्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गनन सवकनेछ ।  

 

७१घ.481 अधिकार प्रत्यायोजन: कुनै धनकाय वा अधिकारीले यस ऐन बमोत्तजम आफूलाई प्राप्त अधिकार 
आफू मािहिको कुनै धनकाय वा अधिकारीले प्रयोग गनन पाउन ेगरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

िर मदु्दाको कारबाही र वकनारा गने यस ऐन बमोत्तजमको अधिकार प्रत्यायोजन हनुे छैन ।  
७२.  धनयम बनाउने अधिकारः यस ऐनका ववधभन्न पररच्छेदमा उल्लेत्तिि उद्देश्य पूधिन गननको लाधग 

नेपाल सरकारले आवश्यक धनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  
                                                           
476  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
477  पवहलो संिोिनद्वारा थप । 
478  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
479  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
480  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
481  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 
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७२क.482 कायनववधि, धनदेत्तिका िथा मापदण्ड बनाउन सक्नेः यस ऐन िथा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको 
धनयमावलीको कायानन्त्वयन गनन मन्त्त्रालयले कायनववधि, धनदेत्तिका िथा मापदण्ड बनाई लागू गनन 
सक्नेछ ।   

 

७३.  बात्तिएमा गनेः यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेका धनयमहरुमा लेत्तिएकोमा सोही बमोत्तजम र 
अरुमा प्रचधलि कानून बमोत्तजम हनुेछ ।  

 

७४.  िारेजी र बचाउः  

(१)  देहायका ऐनहरु िारेज गररएका छनः्–  

(क) वन ऐन, २०१८  

(ि) वन संरिण (वविेष व्यवस्था) ऐन, २०२४    

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ वन ऐन, २०१८ र वन संरिण (वविेष व्यवस्था) ऐन, 

२०२४ र उि ऐन बमोत्तजम बनाइएको धनयम वा धनकाधलएको आदेि अन्त्िगनि गररएको 
काम यसै ऐन अन्त्िगनि भए गरेको माधननेछ ।  

 
 

                                                           
482  दोस्रो संिोिनद्वारा थप । 

  केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोधिि । 

  द्रष्टव्य : (१) केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०५५ द्वारा रुपान्त्िर भएका िब्दहरुः 
    "त्तजल्ला सरकारी अधिविा" को सट्टा "त्तजल्ला न्त्यायाधिविा" । 

(२) वविेष अदालि ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्त्िर भएका िब्दहरुः 
    "वविेष अदालि ऐन, २०३१" को सट्टा "वविेष अदालि ऐन, २०५९" । 

   (३) केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर भएका िब्दहरुः 
    "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । 

(४) केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा रुपान्त्िर भएका िब्दहरुः 
  (क) "इलाका वन कायानलय" को सट्टा "सव धडधभजन वन कायानलय", 

  (ि) "त्तजल्ला वन कायानलय" को सट्टा "धडधभजन वन कायानलय", 

  (ग) "त्तजल्ला वन अधिकृि" को सट्टा "धडधभजनल वन अधिकृि", 

  (घ) "िेत्रीय वन धनदेिक" को सट्टा "प्रदेि वन धनदेिक" र 
  (ङ) "िेत्रीय वन धनदेिनालय" को सट्टा "धनदेिनालय" 
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भधूम सम्बन्त्िी कानून िथा राजपत्रहरु 
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भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ 
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281 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 



 

282 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 

 



 

283 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 



 

284 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 



 

285 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 



 

286 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 



 

287 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 



 

288 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 



 

289 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 



 

290 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भधूम प्रिासन ऐन, २०२४ 
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राजपत्रहरु 
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सवोच्च अदालिबाट प्रधिपाठदि नजीरहरु  

सम्पत्तिको अविारणा 

जगदीि आचायन वव. माननीय भधूमसिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्री श्री गोपाल दवहिसमेि, नकेाप २०७५,वैिाि, 

धन.नं. ९९३३ 

संवविानद्वारा प्रत्याभिू गररएको सम्पत्ति सम्बन्त्िी हक नैसधगनक हकको साथै कानूनी हक समेि रहेकोले 
त्यस्िो हकको उपयोग र प्रचलन प्रचधलि कानून बमोत्तजम एवं सोको व्यवस्थाको अिीनमा रहेर गनन 
पाउने भन्त् ने हो । यसले प्रत्येक नागररकलाई सम्पत्ति आजनन गने, भोग गने, बेचधबिन गने, व्यावसावयक 
लाभ प्राप्त गने र सम्पत्तिको अन्त्य कारोवार गने हक भए पधन यो पूणन रूपले, स्वच्छन्त्द एवं धबना 
रोकटोकको िलुा, स्विन्त्त्र एवं धनरपेि हक हो भनी भन्त् न नधमल्ने ।  

नेपाल कृवष प्रिान देि रहेकोले भधूम राज्यको महत्त्वपूणन िेत्र र स्रोि पधन हो । सबै िेत्रमा यसको 
उपयोग विनमान र भावी पसु्िा र राज्यको आवश् यकिा,  वहि र सवानवङ्गण ववकासलाई समेि दृवष्टगि गरी 
वववेकसम्मि र औत्तचत्यपूणन ढंगले गनुनपने हनु्त्छ । कसैको व्यत्तिगि, सामूवहक एवं व्यावसावयक 
संस्थाको वहि र स्वाथनमा मात्र केत्तन्त्द्रि रहेर धनत्तश् चि नीधि एवं मापदण्डधबना अन्त्िािनु्त्ि रूपमा राज्यको 
भधूमकाको प्रयोग हुाँदा राज्य र समाजको बहृिर वहिमा गत्तम्भर असर पगु्न सक्ने ।  

संवविान बमोत्तजम सम्पत्ति सम्बन्त्िी हक संवैिाधनक एवं मौधलक हक भए पधन यसलाई कानूनले िोकेको 
दायरा धभत्र रहेर राज्यको सवानवङ्गण ववकास एवं बहृिर सावनजधनक वहिको लाधग मात्र प्रयोग गनन पाइन े
िथ्यमा कानूनिः कुनै ठद्ववविा रहे भएको नदेत्तिने । 

कुनै व्यत्ति वा व्यवसायीको व्यत्तिगि स्वाथनका लाधग नभई समग्र देि एवं बहृिर सावनजधनक वहिका 
लाधग समेि बढ्दो ित्तण्डकरणलाई धनयन्त्त्रण गदै कृवषको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई ियीकरण हनु 
नठदनेिफन  समयमा नै गम्भीर भई सजग रहन ुपने आवश्यकिा देत्तिने । 

नेपालको संवविानको िारा २५(१) ले गरेको सम्पत्तिसम्बन्त्िी हकलाई संवविानको िारा ३६ मा 
व्यवस्था भएको िाद्यसम्बन्त्िी हकको सापेििामा पधन हेनुनपने । 

उवनर कृवषयोग्य भधूमको अत्याधिक व्यापाररक, औद्योधगक एवं आवासीय प्रयोजनका लाधग प्रयोग गदै जाने 
हो भने अन्त् नबालीको िेिी गने जधमनको कमी हनुे हुाँदा संवविानले लत्तिि गरेको िाद्यसम्बन्त्िी हक 
सरुत्तिि रहन सक्ने देत्तिन्त् न । िेिीयोग्य जधमनको वगीकरण र िेत्र धनिानरण गरी त्यस्िो जधमनलाई 
कृवषसम्बन्त्िी कायनमा मात्र समतु्तचि रूपमा पररचालन गरी त्यस उपर हनु सक्ने जनुसकैु प्रकारको 
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अधिक्रमण र िण्डीकरणलाई रोकी कृवष उत्पादन एवं िेिीका लाधग छुट्याइएको जधमनबाट अधिकिम 
उत्पादकत्व बढाई बढ्दो जनसंख्याको लाधग िान्त् न सक्ने िाद्यान्त् नको उत्पादनिफन  राज्यले ध्यान     

ठदनपुने ।  

िाद्यान्त् नको अभावमा माधनसको बााँच्न पाउन ेमौधलक हकले साथनकिा पाउन सिैन । िसथन कृवषयोग्य 
जग्गाको आफूिसु प्लवटङ एवं वकिाकाट गने प्रवतृ्तिलाई धनयन्त्त्रण गरी त्यसको उत्तचि ढंगले व्यवस्थापन 
गनुनपने कुरामा दईुमि हनु नसक्ने । 

कृवषको उत्पादकत्वलाई ववृध गनन एवं जग्गाको िण्डीकरणलाई रोक्नको लाधग प्राथधमक रूपमा 
सरकारले कृवषयोग्य जधमनको धनिानरण एवं वगीकरण गरेर त्यसलाई छुट् याउन ुपछन । त्यस्िो जग्गालाई 
िण्डीकरण हनु ठदनबाट रोक्न े नीधि बनाई कृवषमै उपयोग गने र घडेरीमा पररणि गनन नपाउने गरी 
जग्गाको चक्लाबन्त्दी गनुनपने । 

राज्यले नागररकलाई आफ्नो धनजी सम्पत्ति स्विन्त्त्ररूपमा बेचधबिन गनन पाउने हकलाई धनयन्त्त्रण गने र 
अकोिफन  धिनै नागररकबाट अचल सम्पत्ति िररद गने व्यत्ति, संघ संस्था, फमन एवं कम्पनीलाई भने त्यही 
जग्गा प्लाधनङ र प्लवटङ गरी धबक्री गनन पाउन ेव्यवसायमा भने पूणन स्वच्छन्त्दिा हनुे गरी नीधि िजुनमा 
गनन पधन उपयिु नहनुे । 

नीधि एवं धनदेिन जारी हनुभुन्त्दा पवहलादेत्ति नै घर जग्गाको प्लाधनङ गरी धबक्री व्यवसाय गनन केही संघ, 

संस्था, फमन एवं कम्पनीलाई स्वीकृधि प्रदान गररसकेपधछ कानूनी कारण र आिारधबना त्यसमा पूणनिः रोक 
लगाउन उत्तचि हनु सक्दैन भन ेअकोिफन  त्यस्िा व्यत्ति, संघ संस्था, फमन एवं कम्पनीको व्यवसाय पूणनिः 
धनत्तष्क्रय हनुे गरी कुनै नीधि िजुनमा गनन पधन उपयिु [Reasonable] हनुे नदेत्तिने ।  

राज्यले व्यवसायलाई धनषिे एवं धनयन्त्त्रण गरे पधन त्यस कायनमा गररएको लगानीलाई उपयोग, प्रचलन र 
व्यवस्थापन गनन पाउन ुपने हनु्त्छ । राज्यले जवहले पधन नागररकले आफ्नो हक अधिकार एवं स्विन्त्त्रिा 
उपभोग गने सम्बन्त्िमा उपयिु (Reasonable) नीधि नै अवलम्बन एवं अङ्गीकार गनुनपने । 

कृवषयोग्य जधमनबाहेक घर घडेरी जग्गाको प्लाधनङ र प्लवटङ गरी घर जग्गाको कारोबार र आवास 
धनमानण गनन अनमुधि प्राप्त गरेका व्यत्ति, संस्था, फमन र कम्पनीहरूले उि व्यवस्था धनरपेि रूपमा 
पूणनरूपले स्वच्छन्त्द भएर गनन पाउन ुपछन भन्त् ने मान्त्यिा राख् न नहनुे । 

परम्परागि रूपमा उपभोग गरररहेका कुलो, पानी, धसचाई, घााँस, दाउरा, सडक धनकास आठदको सवुविामा 
िलल परु् याउने गधिववधिहरू पधन हनुहुुाँदैन । जग्गाको प्लाधनङ्ग गदान पधन कृवष िेत्रको जग्गालाई संरिण 
गने र त्यहााँका रैथाने एवं स्थानीय बाधसन्त्दाको हक अधिकार र सवुविालाई जगेनान एवं संरिण गने 
नीधिलाई सदा अङ्गीकार गरी रहन ुपदनछ । घडेरी जग्गाको प्लाधनङ्ग र आवास धनमानणका आयोजनाहरू 
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सञ्चालन गदान प्राकृधिक स्रोि र सम्पदाको संरिण गनुनको साथै हावा, पानी, प्रकाि आठदको पयानप्तिालाई 
पधन पूवानिारको रूपमा नै व्यवस्थापन गनुनपने । 

नागररक एवं जग्गाको िररद धबक्री गने व्यत्ति एवं व्यवसायी, फमन, संघ संस्था कम्पनीले जग्गालाई धनजी 
घर एवं आवास, अपाटनमेन्त्ट, सामूवहक आवास एवं व्यावसावयक भवनको घडेरीको रूपमा प्लाधनङ गदान 
जग्गाको भ-ूबनोट, प्रकृधि र िेत्रअनसुार घडेरी जग्गाको िेत्रफलको धनिानरण, मापदण्ड बमोत्तजमको सडक 
र ढल धनकासको उत्तचि व्यवस्थापन, सरकारी, ऐलानी, पधिन एवं वनिेत्रको जग्गाको संरिण एवं 
अनधिक्रमण, स्थानीय एवं रैथाने बाधसन्त्दाको बासस्थान एवं सम्पत्ति सम्बन्त्िी सबै हक अधिकार एवं 
स्विन्त्त्रिाको सधुनत्तिििा, जग्गाको प्लाधनङ, सडक धनमानण एवं त्यसमा उनीहरूको सहमधि एवं सहभाधगिा 
अधनवायन रूपमा भएको हनुपुने ।  

घडेरीको रूपमा गररने जग्गाको िण्डीकरणसाँग धनजी घर एवं आवास, अपाटनमेन्त्ट, सामूवहक आवास, 

व्यावसावयक एवं औद्योधगक भवनहरूको धनमानण समेि जोधडई सरोकार रहने हुाँदा धिनीहरूको पधन 
व्यवत्तस्थि बसोबास, बस्िी ववकास र सहरीकरण एवं औद्योधगकीकरणको अविारणासाँग िादाम्यिा धमलाई 
िेत्र ववस्िार गदै लैजानपुने । 

पयानप्त पूवानिार धबना भावी पसु्िालाई असर पने, स्थानीय जनिाको सहमधि एवं सहभाधगिा नभएको र 
स्थानीय िेत्रमा वािावरणीय स्वच्छिा एवं सरुिाको दृवष्टकोणबाट अनपुयिु हनुे गरी जग्गाको 
िण्डीकरण गरेर धनमानण गररने आवास, आयोजना, व्यावसावयक एवं औद्योधगक संरचनालाई राज्यको 
नीधिबाट धनषिे गनुनपने । 

राज्यको स्वीकृधिले बन्त् न े अग्ला भवन, अपाटनमेन्त्ट एवं हाउत्तजङको जग्गाको न्त्यूनिम िेत्रफल एवं 
त्यसअनसुार भवनको उचाईको मापदण्डको धनिानरण, धछमेकीको घरको सरुिाको प्रत्याभधूि हनुे 
दृवष्टकोणबाट गररनपुने िथ्यलाई राज्यले धबसननै नहनुे ।  

मापदण्ड धभत्र रहेर वा बावहर गएर धनमानण भएका अग्ला भवन, आवास िथा ठूला अपाटनमेन्त्टले कुनै पधन 
प्रकृधिको दघुनटनाबाट धछमेकीको घर जग्गा सम्पत्तिलाई असर परु् याएमा प्रभाववि व्यत्तिले अधनवायनिः 
िधिपूधिन पाउने नीधि बनाई कायानन्त्वयन गररनपुने । 

कल्ल ुथारूसमेि वव. त्तजल्ला वन कायानलय, बठदनयासमेि, नकेाप २०७३, असार, धन.नं. ८६०७ 

जग्गामा आफ्नो हक स्वाधमत्व कायम भएको व्यहोराको वस्िधुनष्ठ प्रमाण भने पेि गनन सकेको देत्तिाँदैन । 
आफूले धनरन्त्िर भोगचलन गरेको जग्गा भनी त्तजवकर धलए पधन राज्यको एकलौटी स्वाधमत्व धभत्र रहेको 
वन िेत्रको जग्गामा आफ्नो हक स्थावपि भई नसकेको अवस्थामा धनरन्त्िर जोिभोग गरेकै आिारमा 
स्वाधमत्व कायम हनुपुछन भन्त् ने त्तजवकर स्वाधमत्व सम्बन्त्िी ववधििास्त्रीय मान्त्यिाधभत्र पधन नपने । 
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कुनै वस्ि ुमाधथको कब्जा र भोगाधिकार स्वाधमत्व प्राधप्तको आिार बन्न सक्छ िर स्वाधमत्व प्राप्त भई 
नसकेको वस्िमुाधथ व्यत्तिको अनन्त्ि अधिकार भने कायम हनु सक्दैन । कब्जा, भोग र स्वाधमत्वबीचको 
मान्त्यिामा यही आिारभिू धभन्निा रहेको हनु्त्छ । राज्यले धनठदनष्ट गरेको वविी र प्रवक्रयाबाट मात्र वस्ि ु
माधथ व्यत्तिको स्वाधमत्व कायम हनु सक्ने हुाँदा आफ्नो स्वाधमत्व कायम भई नसकेको जग्गा माधथ 
राज्यको कुनै धनकायले अधिक्रमण गर् यो भन्त् न ुन्त्यायसङ्गि नदेत्तिने । 

 

जग्गािनी प्रमाण पजुान वविरण भएकै आिारमा समस्याको धनराकरण भने हनु नसक्न े हुाँदा यस्िो 
अवस्थामा जो जसलाई जग्गािनी प्रमाणपजुान प्रदान गररएको हो िी व्यत्तिहरूका नाउाँमा सम्बत्तन्त्िि 
मालपोि कायानलयमा दिान से्रस्िा कायम हनुपुने, सम्बत्तन्त्िि जग्गाको लगि फेरबदल हनुपुने (जस्िै: 
वनिेत्रलाई आवादीमा पररणि गनुनपने), सो जग्गाको प्रचधलि कानून बमोत्तजमको धिरो भरो (मालपोि 
कर) कायम हनुपुने लगायिका िमाम ववधि र प्रवक्रयाहरू पूरा भएपिाि मात्र सो जग्गामा सम्बत्तन्त्िि 
व्यत्तिको एकलौटी साम्पत्तिक हक प्राप्त हनुे । 

 

आफूले जग्गािनी प्रमाण पजुान प्राप्त गरेको भएपधन सो सम्पत्तिको पूणन उपभोग गनन पाउने पूणन स्वाधमत्व र 
वैिाधनक अधिकार प्राप्त भई नसकेको अवस्थामा राज्यले धनयन्त्त्रण गनन सक्न े नै हनु्त्छ । स्वभावैले 
भसू्वाधमत्वको अत्तन्त्िम स्वामी राज्य नै हो भन्त् ने ववधििास्त्रीय मिलाई नकानन पधन सवकाँ दैन । िर पधन 
व्यत्तिको स्वाधमत्वसम्बन्त्िी अधिकारलाई भने धनत्तिि प्रवक्रया परुा गरेर मात्र अधिक्रमण गनन धमल्छ । 
िथावप प्रस्ििु ररट धनवेदनका सम्बन्त्िमा आफ्नो स्वाधमत्व कायम भई नसकेको जग्गालाई सामदुावयक वन 
िेत्रधभत्र पाररयो भन्त् ने िकन  मनाधसब नदेत्तिने । 

नानीमैया रावल िते्री वव. सत्तचव स्थानीय ववकास मन्त्त्रालय पलु्चोक, लधलिपरु समेि, नकेाप २०५२, मंधसर, 

धन.नं. ६०५५ 

कुनै पधन सावनजधनक स्थलमा जबरजस्िी कुनै व्यत्ति केही ठदन छाप्रो बनाएर बस्दैमा उसको धनववनवाद 
हक स्वाधमत्व धभत्रको जग्गा हनु नसक्न े। 

सावनजधनक स्थलको संरिण गनुन सबै कायानलयको किनव्य हनु्त्छ । िसथन त्यस्िो सावनजधनक स्थलमा 
बनाएको छाप्रो हटाउने धनणनय नगरपाधलकाबाट भएकोलाई कानून ववपरीि भन्त् न सक्ने अवस्था नदेत्तिने । 

धनवेठदकालाई छाप्रो बनाउने हकदैयाको श्रोि नै नभएको त्तस्थधिमा उजूर गनन पाउने हक अधिकार केही 
देिाउन नसकेको अवस्थामा धनवेदकको माग बमोत्तजमको आदेि जारी गनन नधमल्ने । 
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िड्ग प्रसाद पैयागं वव. िापा त्तजल्ला वन सदुृढीकरण उच्च स्िरीय आयोगका अध्यि भपूाल वकरािी समेि,  
नकेाप २०५१, भाद्र, धन.नं. ४९१९ 

वस्ििुः कुनै पधन ऐलानी जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक स्वाधमत्व रहने र श्री ५ को सरकारबाट 
ववधिवि दिान गरी नठदएसम्म त्यस्िो जग्गामा कुनै व्यत्ति वविेषको हक अधिकार पगु्ने अवस्था देत्तिन 
आउाँदैन । धनवेदकहरुले २०२५ सालमा सो जग्गाको आाँकडा फाराम भरेको भन्त् न े सम्म देत्तिन्त्छ, 

उत्तल्लत्तिि जग्गामा बसोबास गरी आएका व्यत्तिहरुको ित्काल वववरण ियार पाने धसलधसलामा त्यस्िो 
आाँकडा फाराम ियार भएको हनु सक्छ िर त्यस्िो आाँकडा फारामबाटै सो जग्गामा हक अधिकारको 
सजृना भएको भन्त् न धमल्ने देत्तिन आउाँदैन । वन िेत्र धभत्रको जग्गा भएबाट वन कायानलयले कुनै दस्िरु 
धिरो पठाएको रहेछ भने पधन मालपोि कायानलयले बतु्तिधलने मालपोि धिरो सरह मान्त् न धमल्ने नदेत्तिने । 

ऐलानी जग्गाका सम्बन्त्िमा सम्बत्तन्त्िि मालपोि कायानलयको नै िेत्राधिकार रहने हुाँदा सो मालपोि 
कायानलयबाट कारवाही नभएसम्म त्यसमा कसैको हक अधिकार स्थावपि हनु नसक्ने । 

कानूनले दिान हनु नसक्ने अवस्थाको भएमा दिान हनु सक्ने प्रश्न नै आउाँदैन । 

ऐलानी जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक स्वाधमत्व रहने र त्यस्िो जग्गा व्यत्ति वविेषको नाममा दिान 
गररठदने नठदन ेभन्त् ने श्री ५ को सरकारको नीधि धनणनयमा भर पने कुरा हो । साथै, त्यस्िो जग्गाको 
सम्बन्त्िमा श्री ५ को सरकारको कुनै नीधि धनणनय भइरहेको भए सोही नीधि धनणनय बमोत्तजम हनुे िथा 
सम्बत्तन्त्िि मालपोि कायानलयबाट कारवाही हनु सक्ने अवस्थासम्म देत्तिन आउने । 

जबसम्म जग्गा ववधिवि दिान हुाँदैन िबसम्म त्यस्िो जग्गामा कसैको हक पगु्न सक्दैन । आाँकडा फाराम 
भरी वन कायानलयमा धिरो बिुाई कुने िवरले भोग, कब्जा वा बसोवास गरी आएको हुाँदैमा सोही 
आिारमा स्विः हक सजृना हनु सक्ने होइन । त्यस्िो हक अधिकार नभएको धनवेदकहरुको नाममा 
उत्तल्लत्तिि जग्गा दिान गररठदने िथा जग्गा िनी प्रमाणपूजान ठदने अवस्था नै नभएबाट धनवेदकहरुको माग 
बमोत्तजमको आदेि जारी हनु नसक्ने । 

अिण्ड िमिेर ज.ब.रा.समेि वव.  रुद्र राणा,  फुलबेञ्च, नकेाप २०४३, ज्येष्ठ, धन.नं.२६१६ 

धनत्तिि सााँि वकल्लाधभत्रको प्रधिवादीको जग्गा नरबढी भएको कारणले मात्र अन्त्य यकीनन ्सबूि प्रमाणको 
अभावमा बढ हनु आएको जग्गा वादीको भन्त् न धमल्ने अवस्था नरहने । 

वादी  र वादीका पधि समेिले प्रधिवादीलाई हक छाडी मायामारी सकेको र प्रधिवादीले घर समेि बनाई 
हक भोग धबक्री व्यवहार समेि गरेको देत्तिएकोबाट हक नपगु्ने गोठ, िबेला, टहरा र जग्गामा वादीले 
उजूर गरेको देत्तिएको हुाँदा वादी दावी नपगु्ने । 
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नपेालमा सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्त्िी संवैिाधनक व्यवस्था र अभ्यासः 

 

भगविी पहारीसमेि वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद् को कायानलय, धसंहदरबार, काठमाडौंसमेि,  
नकेाप २०७५, पौष, धन.नं. १००८७ 
Eminent Domain को अविारणा र हाम्रो ववद्यमान कानूनी व्यवस्थाको आिारमा सावनजधनक वहिको लाधग 
व्यत्तिको धनजी सम्पत्ति उपयिु िधिपूधिन ठदएर राज्यले प्राप्त गनन सक्ने देत्तिए पधन राज्यको अधिकारलाई 
प्रयोग गरी कुनै धनजी कम्पनी वा व्यत्तिको व्यत्तिगि वहिको लाधग कुनै सावनजधनक सम्पत्तिको प्रयोग 
गररएको अवस्थामा यसलाई ित्तिको कपटपूणन प्रयोग [Colorable Exercise of Power) माधनने । 

 

संवविानमा प्रत्याभिू गररएको मौधलक अधिकारहरू संवविानलाई राम्रो देिाउनको लाधग नभई नागररकको 
वहिलाई संरिण गने उद्देश्यले रात्तिएको हुाँदा नागररकले यसलाई सहजपूवनक प्रयोग गनन पाउने वािावरण 
बनाई ठदने दावयत्व पधन राज्यको नै हनुे । 

  

प्रदूषणयिु वािावरणमा बस्न ुपदान व्यत्तिको स्वास्थ्यमा प्रधिकूल प्रभाव पने कुरा अवश्यम्भावी हनुे हनुाले 
प्रदूषणववहीन वािावरणमा बस्न पाउन ेकुरा बााँच्न पाउन ेअधिकारसाँग अधभन्त् न रूपमा जोधडएको हनु्त्छ । 
यसको प्रत्याभधूिको लाधग वािावरण िधु हनैुपछन र वािावरणको िधुिाको लाधग वन जङ्गल, िालिलैया, 
पोिरी, िोला, िधु हावापानी, पयानवरणीय सन्त्िलुन जस्िा कुराहरू आवश्यक हनुे भएकाले यसको 
संरिण हनु आवश्यक देत्तिन्त्छ । नागररकको वहिको संरिकको हैधसयिले र Parens Patriae को 
धसधान्त्िले पधन सवनसािारणको हकवहिको संरिण गने दावयत्व राज्यको हनुे कुरा धनववनवाद  देत्तिने । 

नारायण दास शे्रष्ठसमेि वव. अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग, काठमाण्डौँ,  नकेाप २०७५,भाद्र, 

धन.नं.१००१० 
वववाठदि जग्गा नेपाल सरकारको नाउाँमा आउनको लाधग मलुकुी ऐन, अपिुाली महलको उत्तल्लत्तिि 
१७नं. ले िोकेको उत्तल्लत्तिि प्रवक्रया पूरा गनुनपने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र सो कायन गने अधिकार 
अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगलाई कुनै ऐनले नठदएको अवस्थामा प्रचधलि कानून ववपररि नेपाल 
सरकारको नाउाँमा कायम गनुन गराउन ु भनी आदेि ठदने कानूनी अत्तख्ियारी अत्तख्ियार दरुुपयोग 
अनसुन्त्िान आयोगलाई रहेको नदेत्तिने । 

अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ि. मा सावनजधनक पद िारण गरेको 
व्यत्तिले अनतु्तचि कायन गरेको ठहर भएपधछ सो अनतु्तचि कायनबाट उत्पन्त् न दषु्पररणाम प्रचधलि कानून 
बमोत्तजम सच्याउनका लाधग ववपिी आयोगले दफा १२ि. बमोत्तजम लेिी पठाउन सक्ने देत्तिन्त्छ । 
वववाठदि जग्गाको ववषयमा पिहरुका बीच त्तिचोला हक कायम मदु्दा चली सो मदु्दामा भएको अत्तन्त्िम 
फैसलाको आिारमा मालपोि कायानलयले एकपटक व्यत्तिको नाममा दिान गरेको धनणनयलाई अदालिको 
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अत्तन्त्िम भई बसेको फैसला समेिको ववपररि हनुे गरी उत्प्रषेण प्रकृधिको आदेि जारी गने अधिकार 
प्रत्यथी आयोगलाई ववद्यमान कानूनले प्रदान गरेको नदेत्तिने ।  

सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्त्िी ववधििास्त्रीय मान्त्यिामा सावनजधनक वहिका लाधग राविय सम्पत्तिउपर 
राज्यको पवहलो हक राज्यमा अन्त्िधननवहि रहने र सम्पत्ति प्राप्त गने सन्त्दभनमा राज्यलाई उि धसधान्त्ि 

अन्त्िगनि व्यत्तिको सम्पत्ति बृहिर राविय वहिका लाधग राज्यले धनयन्त्त्रण, धनयमन र अंकुि लगाउन  

सक्ने । 

सडकको सीमा िोक्दैमा जग्गािनीको हक, स्वाधमत्व समाप्त हनु सक्दैन र सरकारको उि सम्पत्तिमा हक 
स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हनु सक्न ेर अधिकारको सजृना गरी कब्जा गनन वविेष पररत्तस्थधिमा बाहेक 
सक्ने देत्तिदैन ।  

नागररकको धनजी सम्पत्ति माधथ राज्यले अधिकार सजृना गननका लाधग जग्गा प्राधप्त सम्बन्त्िी प्रचधलि 
कानून जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ अनरुुपको कायन अधनवायन रुपमा गनुनपने ।  

धनयधमि कायनको रुपमा सम्पन्त् न गनुनपने ववकास धनमानण र सोको पूवानिारको धनमानणको लाधग जग्गा प्राप्त 
नगरी सरकारको अधिकार सजृना हनुे वा प्राप्त जग्गाको मआुब्जा ठदन ुनपने भन्त् ने कल्पनासम्म पधन गनन 
सक्ने अवस्था नरहन।े 

देवेन्त्द्र साहसमेि वव. जगदेव साह हलवुाई, नकेाप २०७४, मंधसर, धन.नं. ९८५७ 
नागररक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोत्तजम धनषिेाज्ञा जारी हनुका लाधग जनु 
सम्पत्तिसम्बन्त्िी हकमा आघाि पने भधनएको हो सो सम्पत्तिमा धनवेदकको पूणन हक (Absolute Right) 

अथवा वववादरवहि हक (Undisputed Right)  हनुपने ।  

 

सम्पत्तिको आफ्नो हक धनवहि रहेको िथ्यपूणन एवम ्सारभिू प्रमाण देिाउन सकेको अवस्थामा धनषिेाज्ञा 
जारी हनु्त्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभिू हकमा आघाि पने आिंका व्यि गनेले सवनप्रथम आफ्नो हकलाई 
आिारभिू र सारभिू रूपमा (Substantially) स्थावपि गनन सक्नपुने । 

 

महन्त्िलाल शे्रष्ठसमेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७३, चैत्र, धन.नं. ९७३५ 

मानव अधिकारको ववश्वव्यापी घोषणापत्र नरम कानून (Soft Law) हो र धनवेदनमा उल्लेि गरेको िारा 
१७(१)(२) (सम्पत्तिसम्बन्त्िी अधिकार) वा िारा २७(१) (सांस्कृधिक अधिकार) ले राज्यको संवविान 
वा ऐनभन्त्दा उच्च स्थान राख्दैनन ्।  

िसथन कुनै पधन व्यत्तिले आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई ठदन्त् न भन्त् न पाउाँछ वा पाउाँदैन भन्त् न े कुरालाई 
मलुकुको संवविान र कानूनी व्यवस्थाको सापेििामा हेनुनपने ।  
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राज्यले सावनजधनक वहिको लाधग जग्गा प्राप्त वा अधिग्रहण गनन सक्छ । करको प्रयोजनको लाधग र 
जग्गा जधमनको हकमा उत्पादन र उत्पादकत्त्व ववृध गनन, कृवषको आिधुनकीकरण र व्यावसावयकरण, 

वािावरण संरिण, व्यवत्तस्थि आवास िथा सहरी ववकासको लाधग भधूम सिुार आठदको लाधग जग्गाको 
हक व्यवस्थापन र धनयमन गनन सवकने कुरा िारा २५ मा उल्लेि गररएको छ । यी सावनजधनक वहिमा 
गररने केही उदाहरणहरू हनु ्िर सावनजधनक वहिधभत्र अन्त्य कुराहरू पधन पनन सक्ने । 

अमूक प्रयोजन सावनजधनक वहि धभत्र पछन वा पदैन भन्त् न ेकुरा मदु्दा वविेषको रोहमा भधनने कुरा हो । 
प्रस्ििु ररट धनवेदनको सन्त्दभन जग्गा प्राप्त गने वा अधिग्रहण गने प्रयोजनसाँग अथानि ् ववद्यिु प्रसारण 
लाइनको सवस्टेिन धनमानणसाँग जोधडएको हुाँदा सो ववषय सावनजधनक वहि होइन भन्त् न सवकने अवस्था 
देत्तिएन । सावनजधनक वहिको धनत्तम्ि जग्गा प्राप्त गने राज्यको सो अधिकार यथाथनमा सावनजधनक वहिमा 
प्रयोग भएसम्म व्यत्तिले त्यसलाई प्रधिरोि गनन सक्न ेवा बेमन्त्जरुी जनाउन सक्न ेदेत्तिाँदैन । िसथन िमन 
संस्कृधि वा बसोबासको ऐधिहाधसक धनरन्त्िरिा ववशृ्रङ्खल हनुे दाबी गदै आफ्नो जग्गा अधिग्रहण ठदन 
मञ् जरु छैन भन्त् ने धनवेदकहरूको त्तजवकरलाई संवविानिः स्वीकार गनन धमल्ने त्तस्थधि नदेत्तिने। 

वस्ििुः िधिपूधिन िब्दको िात्पयन जग्गा अधिग्रहण वा प्राधप्त वा सोमा कुनै अधिकार धसजनना गररएको 
कारण हनु गएको िधिको पूधिन माफन ि सरोकारवाला पिलाई अधिग्रहणपूवनको अवस्था (Status quo 

ante) मा फकानइन ुभन्त् ने हो । यसको पधछ राज्यले सावनजधनक वहिको नाममा कसैलाई गररब बनाउन 
हुाँदैन भन्त् ने मान्त्यिा लकेुको छ । त्यसैले अधिग्रहण वा प्राधप्त गररएको सम्पत्ति िररद वा धबक्री गररदा 
के्रिा वा धबके्रिाले सामान्त्यिः के कधिमा िररद वा धबक्री गछनन,् त्यस्िै गरी अधिग्रहणको कारण कुनै 
व्यत्ति पूणनिः ववस्थावपि हनुे त्तस्थधिमा हाल बसोबास गरररहेको स्थानमा जीवन धनवानहको लाधग प्रयोग गरी 
आएको धनजी स्वाधमत्त्व, भोग वा सावनजधनक स्वाधमत्त्वमा रहेका िर परम्परागि रूपमा उपभोग गरी 
आएको कस्िो स्रोि वा सािन छन,् नयााँ ठाउाँमा उसलाई संस्थावपि हनु के कधि रकम वा के कस्िो 
िात्कालीन र दीघनकालीन सहयोग जरूरी पछन, सो पधन िधिपूधिन धनिानरण गररदा ववचार गनुनपने आिार हनु 
सक्ने। 

ववकासको नाममा ववस्थापनबाट प्रभाववि व्यत्तिहरूले भोग्नपुने सामूवहक र व्यत्तिगि ववपन्त् निा रोक्न ु
राज्यको किनव्य हनु्त्छ । यो वकन पधन जरूरी हनु्त्छ भने ववस्थापनबाट अक्सर ग्राधमण, गररब र धनमिुा 
व्यत्तिहरूको बढी प्रभाववि हनु पगु्छन ्। उनीहरूको वहिमा सकारात्मक हस्ििेप आवश्यक हनु्त्छ । 
त्यसैले यी समस्ि कुराहरूलाई कानून धनमानण गदान ध्यान ठदइनपुछन ।  

संवविानमा िधिपूधिनका आिार र कायन प्रणाली कानूनद्वारा िय हनुे भन्त् ने कुरा परेकोले वविावयकाले 
कानूनी आिार धनमानण गरी िधिपूधिनबारे व्यवस्था गनन ि सक्छ िर त्यस्िो िधिपूधिन नाम मात्रको छ वा 
वास्िववक छ अधिग्रहण वा प्राप्त गनन लाधगएको सम्पत्तिसाँग सान्त्दधभनक छ वा छैन भन्त् न े कुरा न्त्यावयक 
परीिणको ववषय बन्त् न सक्ने ।  
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लहान नगरपाधलकाको कायानलय धसराहा वव. लक्ष्मी महिो समेि, नकेाप २०६८, फाल्गणु, धन.नं. ८७१२  

नागररक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) बमोत्तजम धनषिेाज्ञा जारी हनुका लाधग जनु 
सम्पत्तिसम्बन्त्िी हकमा आघाि पने भधनएको हो सो सम्पत्तिमा धनवेदकको पूणन हक (Absolute Right) 

अथवा वववादरवहि हक (Undisputed Right) हनुपुने । 

 

सम्पत्तिको आफ्नो हक धनवहि रहेको िथ्यपूणन एवं सारभिू प्रमाण देिाउन नसकेको अवस्थामा धनषिेाज्ञा 
जारी हनु नसक्ने हनु्त्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभिू हकमा आघाि पने आिंका व्यि गनेले सवनप्रथम आफ्नो 
हकलाई आिारभिू र सारभिू रुपमा (Substantially) स्थावपि गनन सक्नपुने । 

 

धनषिेाज्ञाको रोहमा कुनै सम्पत्तिमा हक स्वाधमत्व कायम गनन वा गराउन नसवकन े हनु्त्छ । अन्त्यथा 
भएकोमा बाहेक सवे नापीले कुनै जग्गाको चार वकल्ला िेत्रफल, स्वाधमत्व, मोही अवत्तस्थधि लगायिको 
त्तस्थधिलाई कानूनी िवरबाट धनत्तिििा प्रदान गदनछ । त्यसमा त्तचि नबिेु कानूनले िोकेको म्याद र 
प्रवक्रयाबमोत्तजम िोवकएको अधिकारीबाट संिोिन गराउन ुपने, दिान नभएकोमा दिान गराई धलनपुने । 

 

आफ्नो नाममा दिान से्रस्िाको धनत्तिि र आिारभिू हकको प्रमाण धबना अधनत्तिि हकलाई स्थावपि गनन 
धनषिेाज्ञा जारी हनु नसक्ने । 

 

धमधथलेि कुमार धसंह वव. प्रिानमन्त्त्री,  प्रिानमन्त्त्री कायानलय, धसंहदरबार काठमाण्डौ समेि, वविेष इजलास, 

नकेाप २०५६, कात्तिनक, धन.नं. ६७४६ 

जग्गामा हक पगु्ने व्यत्तिको मन्त्जूरी बेगर मोहीलाई आिा जग्गािनीत्वको हक बााँडफााँड गने कायनका 
लाधग िधिपधुिन ठदन ुपदनछ वा ठदनपुने अवस्था पदनछ भन्त् न धमलेन । जग्गािनीको आिा हक मोहीलाई 
बााँडफााँड गरी ठदने कायन सम्पत्ति माधथ राज्यले कुनै प्रकारको हक धसजनना गरेको भन्त् न धमल्ने अवस्था 
छैन । वकनकी वववाठदि संिोधिि दफा २६(घ) ले जग्गािनीको आिा हक र मोहीको आिा मोहीयानी 
हक राज्यले आफूले धलएर वविरण गररठदने व्यवस्था गरेको  देत्तिदैन । भधूम सम्बन्त्िी ऐनको 
जग्गािनीको हकको हदबन्त्दी वा मोहीको मोहीयानी हकको हदबन्त्दी बावहरका जग्गा राज्यले प्राप्त गने र 
वविरण गने व्यवस्था देत्तिन्त्छ । त्यस्िो अवस्थामा राज्यले कुनै प्रकारको हक धसजनना गरेको हनु    

जान्त्छ । िर प्रस्ििु मदु्दामा बााँडफााँड गररठदने कायनसम्म राज्यको धनकायले गने जग्गािनीबाट मोहीमा र 
मोहीबाट जग्गािनीमा हकको बााँडफााँडसम्म गनुनलाई राज्यले हक धसजनना गरेको भन्त् न नधमल्ने ।   

 

हक भन्त् नाले कानूनद्वारा मान्त्यिा प्रदान गरेको र संरिण प्रदान गररएको वहिलाई जनाउने हुाँदा जग्गामा 
मोहीयानी हक र जग्गािनीत्व दईु प्रकारका हक कानूनद्वारा व्यवत्तस्थि हुाँदा दवैु हक जग्गासाँग सम्बत्तन्त्िि 
रहने आफ्नो आफ्नो हकको पररधिधभत्र दवैुले रहन ु पने हुाँदा समानिाको प्रश्न नउठ्ने सबै प्रकारका 
हकहरु आ-आफ्नो ठाउाँमा उधिकै महत्त्वपूणन हनु्त्छन, वकनकी दवैु प्रकारका हकको श्रोि कानून हनु्त्छ र 
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कानूनद्वारा संरत्तिि हनु्त्छ । संवविानको िारा १७ को त्तिर व्यहोरामा सम्पत्तिको हक भन्त् न े उल्लेि 
भएको र िारा १७ पधन िारा ११ देत्ति िारा २३ सम्मको मौधलक हकको िाराहरु धभत्र परेकाले िारा 
१७(१) पधन मौधलक हक सम्बन्त्िको व्यवस्था हो, अन्त्यथा मौधलक हक नहनुे हो भने मौधलक हकको 
समूहमा राख् न ु नपने भन्त् ने िकन  गररएको पाइन्त्छ िर कुनै िाराको त्तिषनकले िाराधभत्र रहेका कुरालाई 
धनयन्त्त्रण नगने र िारा १७ को उपिारा (२) र (३) ले सावनजधनक वहिको लाधग राज्यले जग्गा प्राप्त 
गदान वा कुनै प्रकारले हक धसजनना गदान मआुब्जा ठदनै पने हुाँदा यस्िो अवस्थाको मआुब्जा पाउने हक 
मौधलक हक हो भनी भन्त् न सवकन्त्छ । यसरी कुनै िाराले कुनै हक प्रदान गदनछ भने त्यो मौधलक वा 
संवैिाधनक हक हनु जान्त्छ । उपिारा (१) मा त्यस्िो कुनै हक प्रदान गरेकै नहुाँदा मौधलक हक भन्त् न 
धमलेन । वकनकी िारा १७(१) को अभावमा पधन कानून प्रदि सम्पत्तिको हक अधिकार उपभोग, 

बेचधबिन, कारोवार गनन पाउने हनु्त्छ । उपिारा (१) को सन्त्दभन कानून प्रदि साम्पत्तिक हक भन्त् न ेकुरा 
उल्लेि गरी त्यस्िो हक सावनजधनक वहिको लाधग राज्यले प्राप्त गरेमा वा आफ्नो हक धसजनना गरेमा 
मआुब् जा ठदन ुपदनछ भन्त् ने मखु्य मौधलक ववषयलाई ससु्पष्ट पानन साम्पत्तिक अधिकार कानूनले प्रदान गने 
कुरा उल्लेि गनुन परेको भन्त् न सवकने । 

हाम्रो जस्िो कृवष प्रिान देिमा जग्गा कमाउने मोही वगनको संख्या अन्त्य वगनको िलुनामा बढी र 
वपछधडएको कमजोर हनुे हनुाले त्यस्िो वगनको जीवनस्िर उकासी भधूमको उत्पादनत्तिलिा बढाई 
सामात्तजक न्त्याय र राविय सम्पत्तिको न्त्यायोत्तचि वविरण गने संवविानको िारा २५ को राज्यका धनदेिक 
धसधान्त्िहरु र िारा २६ को राज्यका नीधिहरु कायानत्तन्त्वि गनन उि संिोिन भएको भन्त् ने हुाँदा भधूम 
सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संिोिनद्वारा संिोधिि दफा २६ि, २६ग, २६घ, २६ङ, र २६च 
नेपाल अधिराज्यको संवविान, २०४७ को िारा १७ साँग बात्तिएको छ भन्त् न धमलेन । िसथन प्रस्ििु ररट 
धनवेदन िारेज हनुे । 

नन्त्दा कुमारी रावल वव. श्री ५ को सरकार समेि, नकेाप २०५०, श्रावण, धन.नं. ४७२१ 
सम्पत्तिको स्वाधमत्वबाट वत्तञ् चि हनु ुनपने हकलाई संवविानले अनधिक्रम्य हकको रुपमा स्थावपि नगरी 
कानूनमा व्यवस्था भए बमोत्तजम त्यो हकको अपहरण हनु सक्ने व्यवस्था गरेको देत्तिन आउाँछ । 
सम्पत्ति भोग गने हकमा सम्पत्तिको अपहरण ववरुधको हक पधन सत्तन्त् नवहि हनु्त्छ भन्त् न ेकुरालाई िारा १५ 
ले स्वीकार गरेको छैन । वस्ििुः सम्पत्तिको भोग गने हकबाट स्वाधमत्वको सवृष्ट हुाँदैन बरु सम्पत्ति 
उपरको स्वाधमत्वले त्यसलाई भोग गने हक प्रदान गदनछ । सम्पत्ति उपरको स्वाधमत्व त्यसलाई भोग गने 
हकमा आिाररि नभै भोगको हक नै स्वाधमत्वमा धनभनर गदनछ । यै कुरालाई दृवष्टगि गरी संवविानले 
स्वाधमत्वको हकलाई भोगको हटबाट छुट्याई िारा १५ मा स्वाधमत्वबाट वत्तञ् चि हनु ु नपने हकलाई 
व्यवत्तस्थि गरेको देत्तिन आउाँछ । सो अनसुार सम्पत्ति उपर स्वाधमत्व कायम रहेसम्म मात्र िारा ११ 
को उपिारा (२) को िण्ड (ङ) अन्त्िगनि त्यसलाई भोग गनन पाउने हक सरुत्तिि रहन्त्छ । िारा १५ 
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अनसुार कानूनद्वारा सम्पत्तिको अपहरण भएमा भोगको हक पधन स्विः समाप्त हनु्त्छ भन्त् ने मनसाय िी 
संवैिाधनक प्राविानहरुमा धनवहि रहेको देत्तिने । 

 

सम्पत्तिको स्वाधमत्वबाट वत्तञ् चि भएको माधनस त्यो सम्पत्ति भोग गने हकबाट अवश्य नै वत्तञ् चि हनु्त्छ । 
भोगको हक माधथ लाग्न सक्ने बन्त्देजको चरम ववन्त्द ु नै सम्पत्तिको अपहरण हो । त्यसैले सम्पत्तिको 
अपहरणबाट िारा ११ को उपिारा (२) को िण्ड (ङ) अन्त्िगनिको भोग गने हक कुत्तण्ठि हुाँदैन भन्त् न 
धमल्दैन । वस्ििुः सम्पत्ति अपहरण गनुन भनेकै भोग गने हकलाई समाप्त गनुन हो । यस दृवष्टकोणबाट 
सम्पत्तिको अपहरणमा िारा १ को अधिररि िारा ११ को उपिारा (२) पधन आकवषनि हनु्त्छ वक जस्िो 
देत्तिन्त्छ । िर त्यो िारणा सही होइन । माधथ उल्लेि भए बमोत्तजम सम्पत्ति भोग गने हकमा त्यसको 
स्वाधमत्वबाट वत्तञ् चि हनु नपने हक पधन धनवहि छ भन्त् ने कुरालाई संवविानले मानेको छैन । सम्पत्तिको 
हक सम्बन्त्िी संवैिाधनक व्यवस्था िारा ११ को उपिारा (२) को िण्ड (ङ) अन्त्िगनिको भोगको हकमा 
मात्र धसधमि नरही िारा १५ ले सम्पत्तिको अपहरण ववरुधको हकलाई एउटा बेग्लै हकको रुपमा 
स्थावपि गरेको छ । यसरी संवविान धनमानिाले िी दईु प्रकारका हकहरुलाई एक अकोसाँग अलग गरेर 
बेग्लाबेग्लै वकधसमबाट व्यवत्तस्थि र संरत्तिि गरेकोले सम्पत्तिको अपहरणमा सम्पत्ति भोग गने हक 
सम्बन्त्िी िारा ११ को उपिारा (२) को व्यवस्था आकवषनि हनु्त्छ भनी सम्िन धमल्न ेदेत्तिदैन । यठद 
त्यस्िो नसम्िने हो र सम्पत्ति भोग गने हकमा सम्पत्तिबाट वत्तञ् चि हनु ुनपने हक पधन धनवहि छ भन्त् न े
िारणा बनाउन ेहो भने सम्पत्ति भोग गने हकलाई िारा ११ को उपिारा (२) ले व्यवत्तस्थि गररसकेपधछ 
फेरर सम्पत्तिबाट वत्तञ् चि हनु ुनपने हकको प्रत्याभधूि िारा १५ ले गनुनपने आवश्यकिा र औत्तचत्य के ? 
यो प्रश्नको हामीसाँग कुनै िकन संगि उिर छैन । यठद िारा १५ अन्त्िगनि प्रदान गररएको हक पधन िारा 
११ को उपिारा (२) को िण्ड (ङ) अन्त्िगनिको भोगको हकमा धनवहि छ भन्त् ने हो भने िारा १५ 
अनावश्यक, धनरथनक र धनष्कृय जस्िो हनु जान्त्छ, जनु कुरा व्याख्याको धनयम वा धसधान्त्िले अनमुधि  

ठददैंन । िसथन जग्गा प्राधप्त ऐनको सम्बन्त्िमा िारा ११ को उपिारा (२) को िण्ड (ङ) आकवषनि हनुे 
नदेत्तिने । 

सम्पत्ति भोग गने हकमा सम्पत्तिबाट वत्तञ् चि हनु ुनपने हक पधन धनवहि छ भन्ने कुरालाई केही धछनको 
लाधग मानेरै ववचार गने हो भने पधन जग्गा प्राधप्त ऐनलाई असंवैिाधनक भन्त् न ेिकन  संगि आिार छैन । 
माधथ उत्तल्लत्तिि संवैिाधनक हकहरु अधनयत्तन्त्त्रि बन्त्देजरवहि वा धनरपेि होइनन ्भन्त् न ेकुरा िी संवैिाधनक 
प्राविानहरुमै स्पष्ट गररएको छ । िारा ११ को उपिारा (२) को त्तिर वेहारोमा “ ........... यो भागमा 
लेत्तिएका अन्त्य कुराहरुका अधिनमा रही” भन्त् ने बन्त्िनकारी (Controlling) िब्दहरुको प्रयोग भएकोले सो 
उपिाराद्वारा प्रदान गररएको हकहरु स्वयंमा पूणन स्विन्त्त्र वा धनरपेि नभएर मौधलक हक र किनव्य 
सम्बन्त्िी भाग ३ मा व्यवत्तस्थि अन्त्य संवैिाधनक प्राविानहरुका अधिन र आत्तश्रि छन ्भन्त् ने कुरा स्पष्ट  

छ । वस्ििुः िी हकहरुको प्रयोग भाग ३ को िारा १५ लगायिका अन्त्य प्राविानहरुको सन्त्दभनमा 
सीधमि र संकुत्तचि हनु सक्ने कुरा उि त्तिर वेहोराले देिाउाँछ । त्यसबाट िारा ११ को उपिारा (२) 
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को िण्ड (ङ) ले भाग ३ का अन्त्य प्राविानहरुलाई प्रभाववि नगने हदसम्म मात्र सम्पत्ति भोग गने 
हकको प्रत्याभधूि गरेको सोको प्रयोगको लाधग िारा १५ को अथन र ववस्िारलाई संकुत्तचि गनन िोज्न ु
िकन संगि देत्तिन्त् न । िारा १५ ले कानून बनाएर सम्पत्ति अपहरण गनन वविावयकालाई अनमुधि ठदएको छ 
भने िारा ११ को उपिारा (२) को िण्ड (ङ) अन्त्िगनिको भोगको कुरालाई धलएर वविावयकाको त्यो 
अधिकारलाई सीधमि गनन धमल्दैन । 

िारा १५ को प्रयोजनको लाधग “कानून” भन्त् नाले वविावयकाद्वारा धनधमनि वैि (Valid) कानून अथानि ्
संवविान बमोत्तजम ववधिवि बनेको कानून हनुपुछन भन्त् ने कुरामा कुनै वववाद हनु सक्दैन । अधनवायन रुपमा 
जग्गा प्राप्त गरी सम्पत्ति अपहरण गने जग्गा प्राधप्त ऐन जस्िा कानूनहरु धनसंदेह संवैिाधनक व्यवस्थाहरुको 
अनकूुल हनुपुछन । यठद यस्िो कानूनले संवविान प्रदि अन्त्य कुनै मौधलक हकमा अधिक्रमण गछन भने 
त्यो कानून िारा १७ र ५५ को वविेष प्रवक्रयाहरु पूरा गरी बनाइएको हनुपुछन, अन्त्यथा त्यो अमान्त्य 
हनु्त्छ । उदाहरणको लाधग सम्पत्ति अपहरण गने कुनै कानूनले यठद नागररकहरुका बीच असमान वा 
भेदभावपूणन व्यवहार गनन िोजेको छ भने िारा १५ अन्त्िगनि अनमुधि प्राप्त भए बमोत्तजम बनेको कानून 
भनेर मात्र त्यसले संवैिाधनक मान्त्यिा प्राप्त गनन सक्दैन । त्यो कानूनले िारा १० द्वारा प्रदि समानिाको 
हकमा अधिक्रमण गने हनुाले असंवैिाधनक र अमान्त्य हनु्त्छ । िर यठद कुनै मौधलक हक स्विन्त्त्र नभएर 
अन्त्य कुनै संवैिाधनक व्यवस्थाको अिीन वा आत्तश्रि छ भने त्यो संवैिाधनक व्यवस्था अन्त्िगनि रहेर 
बनेको कानूनबाट त्यस्िो मौधलक हकमा आघाि पछन भन्त् ने आिारमा त्यसलाई असंवैिाधनक भन्त् न   

धमल्दैन । त्यस अवस्थामा त्यस्िो कानून बनाउनलाई िारा १७ र िारा ५५ बमोत्तजमको वविेष 
व्यवस्थापन प्रवक्रयाको अवलम्बन गनन आवश्यक पधन हुाँदैन । िारा ११ को उपिारा (२) अन्त्िगनि 
प्रदान गररएका सम्पत्तिको हक लगायि सबै हकहरु भाग ३ मा व्यवत्तस्थि िारा १५ लगायिका सबै 
प्राविानहरुको अधिन रहेकोले उि िारा १५ ले अनमुधि ठदए अनसुार बनेको कानून िारा ११ को 
उपिारा (२) को िण्ड (ङ) को अनकूुल हनु ुआवश्यक छैन । 

िारा १५ को एक मात्र मनसाय कायनपाधलकाको स्वेच्छाचारी अधिक्रमणबाट कसैको सम्पत्तिको अपहरण 
नहोस ्भन्त् ने देत्तिन आउाँछ । त्यसले वविावयकी अधिकार माधथ कुनै धनयन्त्त्रण लगाएको छैन । उि 
िारा १५ ले कानूनको स्वरुप वा सीमा निोकी “कानून बमोत्तजम बाहेक” भन्त् नसेम्म उल्लेि गरेकोले 
संवैिाधनक सीमा धभत्र रहेर सम्पत्ति अपहरण गने कानूनको स्वरुप िोक्न व्यवस्थावपका स्विन्त्त्र     

देत्तिन्त्छ । यथाथनमा नेपालको संवविानले सम्पत्तिको स्वाधमत्व वविावयकाको िजधबज अनसुार अपहरण हनु 
सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वविावयकाको अधिकारबाट सम्पत्तिको स्वाधमत्व अनधिक्रम्य देत्तिन्त् न । 
सम्पत्तिको हकलाई अनधिक्रम्य (Inviolable) मान्त् ने बेलायि र संयिु राज्य अमेररकामा पधन यस 
सम्बन्त्िमा महत्वपूणन वैचाररक पररविननहरु भएको र सावनजधनक वहि, राविय सम्पत्ति उपर राज्यको पवहलो 
हक [Eminent Domain) राज्यमा अन्त्िर धनवहि िात्तन्त्ि र व्यवस्थाको अधिकार (Police Power) 

सावनजधनक वहि [Public Purpose)  इत्याठद ववधभन्त् न धसधान्त्ि र अविारणाहरु ववकधसि गरी सम्पत्तिको 
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अधिकारलाई अधिक्रम्य बनाउाँदै गएको सन्त्दभनमा हाम्रो जस्िो अववकधसि देिमा संवकणन व्यत्तिवादमा 
आिाररि सम्पत्तिको धनरपेि हक भन्त् ने अविारणा ववकधसि गनुन व्यवहाररक दृवष्टकोणबाट पधन नधमल्ने। 

जग्गा प्राधप्त ऐन, २०१८ वा २०३४ को सम्बन्त्िमा संवविानको िारा ११ को उपिारा (२) को िण्ड 
(ङ) आकवषनि नहनुे हनुाले िी ऐनहरुको िारा १७ र िारा ५५ अन्त्िगनिको वविेष प्रवक्रया परुा नगरेको 
आिारमा धिनलाई असंवैिाधनक भन्त् न धमल्ने नदेत्तिने । 

सरकारी, सावनजधनक, सामदुावयक र धनजी सम्पत्ति 

रात्तजवकुमार गपु्तासमेि वव. अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग, टंङ्गाल, काठमाडौंसमेि, नकेाप २०७६, 

पौष, धन.नं. १०३५८  

सरकारी गौचरण, वन जङ् गलका जग्गा कसैले धनजी बनाई दिान गछन भने सो कायन अनतु्तचि हुाँदा सो ववषय 
सावनजधनक वहि र सरोकारको ववषय बन्त्छ । यस्िोमा जोसकैुले उजरुी गनन पाउने मात्र होइन, एउटा 
संवैिाधनक धनकायको रूपमा त्यस्िा अनतु्तचि कायन रोकी सावनजधनक वहिको रिा गनुन आयोगको 
िेत्राधिकारधभत्रको ववषय बन्त् ने। 

 

जनादनन पाण्डेसमेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७६, भाद्र, धन.नं. १०२७५ 

कुनै सम्पत्ति व्यत्तिगि कायम हनु सो सम्पत्तिको साधबक स्रोि स्पष्टसाँग िलु्नपुछन । सो सम्पत्ति के्रिाले 
कानूनबमोत्तजम प्राप् ि गरेको हनुपुछन । प्राप्त गरेको सो सम्पत्तिमा िनीको धनरन्त्िर रूपमा भोग रहेको 
हनुपुछन । िर यठद उि सम्पत्तिको स्रोि नै स्पष्ट छैन, सो सम्पत्तिमा िनीको कुनै वकधसमको भोग पधन 
छैन र लामो समयदेत्ति सो सम्पत्ति सावनजधनक उपभोगमा कायम रवहरहेको त्तस्थधि छ भने सो सम्पत्ति 
व्यत्तिगि सम्पत्ति नभई सावनजधनक प्रकृधिको सरकारी सम्पत्ति नै भएको मान्त् नपुने ।  

 

नयनबहादरु नामजाली मगरसमेि वव. त्तजल्ला वन कायानलय, डोटी, नकेाप २०७४, माघ, धन.नं. ९८८५  

राज्यले व्यत्तिको धनजी सम्पत्तिको उपयोगमा बन्त्देज लगाउाँदा धनत्तिि कानूनी सीमा, प्रवक्रया, मापदण्ड र 
कायनववधिहरूको पररधि (Ambit) धभत्र रहेर गनुन पदनछ । त्यस्िा पररधि, आिार र सीमाहरू राज्यले 
कानूनद्वारा धनिानरण गरेको हनु्त्छ । त्यसैले राज्यले व्यत्तिको धनजी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोगमा रोक 
वा बन्त्देज लगाउाँदा समेि कानूनले धनठदनष्ट गरेका आिार, सीमा िथा न्त्यावयक मूल्य र मान्त्यिाधभत्र रहेर 
गनुनपने ।  

 

राज्यले सावनजधनक वहिको लाधग व्यत्तिको धनजी सम्पत्तिमा समेि कानून बमोत्तजम धनयन्त्त्रण र धनयमन 
गनन सक्छ । सावनजधनक वहि भन्त् नाले कुनै िास व्यत्ति वा व्यत्तिहरूको व्यत्तिगि वहिमा मात्र सीधमि 
हुाँदैन । सावनजधनक वहि बहजुनवहिाय अथानि ् बहसंुख्यक सवनसािारण जनिा वा जनसमदुायको बहृिर 
वहिसाँग साथनक सम्बन्त्ि रहेको हुाँदा राज्य यस्िा ववषयमा बढी संवेदनिील हनैुपने । मानव जीवनका 
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लाधग स्वच्छ वािावरण अपररहायन हनु्त्छ । प्रदूवषि वािावरणमा मानव जीवनको मात्र होइन समस्ि प्राणी 
र वनस्पधि जगिकै अत्तस्ित्व ििरामा  पदनछ । यस त्तस्थधिमा समस्ि मानव जाधिको बााँच्न पाउने हक नै 
समाप्त हनुे । 

  

प्रदूवषि वािावरणको असर कुनै व्यत्ति, समूह, समाज र देिधभत्र मात्र सीधमि नभई यसको प्रभाव, असर र 
दषु्पररणाम समस्ि मानव, प्रकृधि र यहााँका  जीवजन्त्िहुरूमा पदनछ । वािावरण संरिणको ववषय कुनै 
रािको सीमा वा रावियिाको पररधिभन्त्दा व्यापक आवश्यकिासाँग सम्बत्तन्त्िि छ । त्यसैले वािावरण 
संरिण गररन ुर हनु ुआज समस्ि ववश्वकै सािा त्तचन्त्िा, चासो, सरोकार र वहिको ववषय हनुे ।  

कुनै व्यत्तिको दिानको जग्गामा रहेका रूिहरू धनजी सम्पत्ति भए िापधन रूि धबरूवा जस्िा जैववक 
ववववििा रहेको वस्िहुरूले सावनजधनक रूपमा नै पयानयवरणलाई बचाई राख् न मद्दि ठदइरहेको हनु्त्छ । 
िसथन, यस्िो वस्िकुो उपभोग, प्रयोग पयानयवरण र जैववक ववववििालाई िधि नहनुे गरी हनु ुवाञ्छनीय 
हनुे ।  

सम्मानपूवनक बााँच्न पाउने हकको अथन It does not mean only animal existence, it means right to life 

with human dignity भन्त् ने भएकोले यस हकले सबै प्रकारको मौधलक एवं मानव अधिकारको उपभोग गदै 
प्रदूषणरवहि स्वच्छ वािावरणमा बााँच्न पाउने हक समेिलाई समेट्ने ।  

जैववक ववववििा र वािावरण संरिणको लाधग जनुसकैु िेत्र चाहे त्यो सावनजधनक वन होस ्वा धनजी वन 
नै वकन नहोस ्िोवकएका वन पैदावारमा व्यापाररक प्रयोजनका लाधग कटान एवम ्ओसारपसारमा प्रधिबन्त्ि 
लगाउन सक्न ेनै देत्तिने ।  

पषु्पलिा पाण्डे (ववष्ट) वव. मालपोि कायानलय, बारा समेि, मा.न्त्या. श्री चोलेन्त्द्र िम्िेर ज.ब.रा. र मा.न्त्या. 
श्री िेजबहादरु के.सी., संयिु इजलास, उत्प्रषणे, ०७१-WO-०३३७, फैसला धमधि: २०७४।१२।२८ 
वफल्डबकुमा जंगल जधनई सावनजधनक सरकारी जग्गा देत्तिदा ररट धनवेदकको नाममा ररट जारी गनन 
नधमल्ने । 

 

कोङ्दे भ्यू ररसोटन प्रा.धल. वव. अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग, मा.न्त्या.श्री दीपक कुमार काकी र 
मा.न्त्या. श्री परुुषोिम भण्डारी, संयिु इजलास, उत्प्रषणे, ०६८-WO-०१३०, फैसला धमधि: 

२०७४।०५।०५ 
वववाठदि जग्गा नेपाल सरकारको हो वा धनजी व्यत्तिको हो भन्त् ने ववषय न्त्यावयक धनरुपणको ववषय हो । 
यस अदालिबाट यी धनवेदकहरुले दायर गरेको पूवन ररट धनवेदनमा ररसोटन धनमानणको कायन नरोक्न ुभधन 
अन्त्िररम आदेिसमेि जारी भएपिाि सो ररसोटन धनमानणको कायन सम्पन्त् न भई सञ्चालन समेि भएको 
अवस्था छ । अदालिबाट भएको आदेिलाई धनत्तष्क्रय िलु्याउने अधिकार अत्तख्ियार दरुुपयोग 
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आयोगलाई नभएको भधन यस अदालिबाट धनवेदक भि बहादरु गरुङ र ववपिी अत्तख्ियार दरुुपयोग 
आयोग समेि भएको २०६५ सालको ररट नं ०६३८ को ररट धनवेदनमा समेि व्याख्या भएको      

पाईन्त्छ । वववाठदि जग्गा नेपाल सरकारको स्वाधमत्वको हो वा व्यत्तिको हक स्वाधमत्वको हो भन्त् ने 
सम्बन्त्िमा हक कायमिफन  वववाद उठेको अवस्थामा प्रचधलि कानून बमोत्तजमको प्रवक्रया पूरा गरी 
धनयधमि अदालिमा नाधलस गरी वववादको धनरुपण गनुनपने हनु्त्छ । सो प्रवक्रया अवलम्बन नगरी 
अत्तख्ियार दरुुपयोग सम्बन्त्िमा अनसुन्त्िान िथा अधभयोजनको अधिकार भएको धनकायबाट व्यत्तिको 
नाममा रहेको जग्गाको दिान बदर गने सम्बन्त्िमा भएका धनणनय िथा सो धनणनयका आिारमा भएका अन्त्य 
धनणनय एंव पत्राचारहरू समेि संवविान िथा कानून अनकूुल भएको मान्त् न सवकएन । 

 

कुनै जग्गािनीले साधिकार धनकायबाट नै जग्गािनी प्रमाण पूजी प्राप्त गरेको छ र उि जग्गा 
सावनजधनक, सरकारी वा धनजी के हो भन्त् न े वववाद उत्पन्त् न भएको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण बिुी 
न्त्यावयक धनरुपण हनुपुने हनु्त्छ । यस्िो न्त्यावयक धनरुपणको ववषयमा अधिकारिेत्र वववहन धनकायबाट 
भएका धनणनय िथा पत्राचारहरूले कानूनी मान्त्यिा पाउन सक्न ेदेत्तिएन । 

हररमान शे्रष्ठसमेि ववरूध अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेि, नकेाप २०७३, 

चैत्र, धन.नं. ९७३७ 

कसैको हक वहिमा असर पने गरी कुनै धनणनय गनुनपूवन सम्बत्तन्त्िि असर पने व्यत्तिलाई सनुवुाईको अवसर 
प्रदान गनुन आवश्यक हनु्त्छ । यो एक स्थावपि न्त्यावयक मान्त्यिा हो । यस मान्त्यिा प्रधिकूलका धनणनयले 
मान्त्यिा नपाउने, बदर हनुे भनी अदालिबाट पटक-पटक व्याख्या, वववेचना र धसधान्त्ि प्रधिपादन भएका 
छन ्। यस दृवष्टबाट हेदान समेि ववपिी आयोगको वववाठदि धनणनय र काम कारवाही न्त्यावयक मान्त्यिा, 
न्त्यायका आिारभिू धसधान्त्ि अनकूुल देत्तिन नआउने ।  

जनुसकैु प्रकारका जग्गाको दिान से्रस्िा दरुूस्ि, अद्यावधिक र व्यवत्तस्थि रूपमा रात्तिन ुपदनछ । जग्गाको 
दिान, हक स्वाधमत्व र भोगको ववषय अवस्थानसुार व्यत्तिको हक, सावनजधनक हक वहि वा सरोकार र 
संस्थागि हक वहिको ववषयको रूपमा रहेको हनु्त्छ । जग्गा दिान गने कुरा स्वाधमत्व धनिानरण सम्बन्त्िी 
ववषय भएकोले यस कायनलाई लामो समयसम्म अधनत्तणनि, अधनत्तिि र संिययिु अवस्थामा रहन ठदन ु
िोभनीय नहनुे । 

अधनियको अनतु्तचि लाभ धलएर सरकारी वा सावनजधनक जग्गालाई धनजी कायम गने दूवषि प्रवतृ्तिहरू 
समेि देिा पने गरेका छन ् । मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सावनजधनक जग्गा व्यत्तिका 
नाउाँमा दिान भएको भए पधन त्यस्िो दिान बदर हनुे प्राविान व्यवत्तस्थि गरेको छ । उि कानूनी 
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प्राविानको कायानन्त्वयनमा वात्तञ्छि प्रभावकाररिा अधभववृध गने चनुौिी पधन सम्भविः कायम नै छ । 
जग्गा दिान सम्बन्त्िी ववषय अधिकारको कुरा मात्र नभएर जवाफदेवहिाको ववषय पधन हनुे । 

िगने्त्द्र के.सी. (िड्का) समेि  वव.  त्तज.प्र.का., उदयपरुसमेि, न.ेका.प. २०७३, फाल्गणु, धन.नं. ९७११ 

ररट धनवेदकले धनवेदन पत्रमा दाबी गरेका िोलाको बालवुा, ढंुगा एवं धगट्टीहरू प्राकृधिक स्रोि भएको 
भन्त् न ेकुरामा वववाद छैन । यस्िा प्राकृधिक स्रोिको स्वाधमत्व राज्यमा रहने भए पधन प्राकृधिक स्रोिको 
उपयोग गदान वािावरणलाई प्रधिकूल प्रभाव नपने गरी मात्र गनन सवकन्त्छ । मानव जाधि र मानव 
जीवनको ववकास एवं मानव अत्तस्ित्व कायम राख् नको लाधग प्राकृधिक स्रोि अपररहायन वस्ि ु भएकाले 
प्राकृधिक स्रोि कसैको धनजी स्वाधमत्वको वस्ि ुमान्त् न धमल्दैन । यस्िा प्राकृधिक स्रोिहरूको प्रयोग आम 
नागररकको सावनजधनक वहिका लाधग प्रयोग गररने भएकाले यस्िा वस्िहुरूको ववनाि हनुबाट जोगाउने 
संरिण र संवधनन गनुन राज्यको दावयत्वधभत्र पने । 

  

वस्ििु: प्राकृधिक स्रोिको िोजिलास, उत्िनन र प्रयोगमा ल्याउाँदा वािावरण वनजंगल, पानीको स्रोि, 

वन्त्यजन्त्ि,ु भ-ूिय, वन ववनास, वायमुण्डल, वािावरण, मानव बस्िी आठदमा प्रधिकूल प्रभाव पानन नठदन 
त्यस्िो कायन गने अनमुधि प्रदान गनुनपूवन वािावरणमा पनन सक्ने प्रभावको अध्ययन गरेर मात्र अनमुधि 
प्रदान गररन ुपदनछ । यससम्बन्त्िी प्रचधलि कानूनी व्यवस्था हेदान भ ूिथा जलािार संरिण ऐन, २०३९ 
को दफा ४ र १०, जलस्रोि ऐन, २०४९ को दफा १७, १९ र २०, वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, 

६८ र ७०, वािावरण संरिण ऐन, २०५३ िथा वािावरण संरिण धनयमावलीको व्यवस्थाबमोत्तजम 
वािावरणमा कुनै प्रकारको प्रधिकूल असर नपने देत्तिएमा मात्र प्राकृधिक स्रोिको उत्िनन र प्रयोग गनन 
सवकने अवस्था हनु्त्छ िर प्रस्ििु ररट धनवेदनमा उल्लेि गररएको िोलाहरूबाट ढंुगा, बालवुा जस्िा 
प्राकृधिक स्रोिउपर स्थानीय धनकायको अधिकार भएको भन्त् ने आिारमा बालवुा ढंुगा धनकासी एवं धबक्री 
गने ठेक् कामा लगाउन ेकायनलाई उि कानूनी व्यवस्था अनकूुलको कायन भन्त् न धमल्ने नदेत्तिने । 

वस्ििु: ववधभन्त् न मानवीय वक्रयाकलापहरूबाट वािावरणमा प्रधिकूल असर पदै गएको िथ्यप्रधि कसैको 
पधन दईुमि हनु सक्दैन । आधथनक ववकासको लाधग मानव समदुायले प्राकृधिक स्रोि सािनको उपभोग 
गनुनपने आवश्यकिालाई नकानन नसवकए पधन मानव वक्रयाकलापबाट नै प्रकृधिको अत्तस्ित्व नै ििरामा 
पनन लागेको िथ्य पधन िाश्वि छ । आधथनक ववकास नभई मानव जीवनको ववकास हनैु नसक्ने हुाँदा 
आधथनक ववकासको द्वार नै बन्त्द गने वा वािावरणको ववनास भईरहन ठदने भन्त् ने दवैु ववषयहरू उत्तचि हनु 
सक्दैन । मानव ववकासका लाधग आधथनक उन्त् नधिको अपररहायनिालाई पधन ईन्त्कार गनन सवकाँ दैन भन े
मानवलगायि समस्ि प्रकृधिको अत्तस्ित्व कायम राख् न वािावरण संरिणको ववकल्प िोज्न पधन      

धमल्दैन । यसका लाधग ववकास र वािावरणबीच सन्त्िलुन कायम गदै अत्तघ बढ्नकुो कुनै ववकल्प    

नरहने । 
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गंगा के.सी.समेि वव. राज के.सी, नकेाप २०७३, माघ, धन.नं. ९६९४ 
कुनै पधन जग्गामा व्यत्तिको हक हो होइन भन्त् ने कुरालाई हेने मापदण्ड भनेको साधबकको हकको स्रोि, 

जसमा पहाडिफन  भए पािो जग्गामा मतु्तियामाफन ि धिरो बिुाएको, िेि भए त्तजम्मावालद्वारा धिरो बिुाएको 
र िराईिफन  त्तजमदारद्वारा धिरो बिुाएको देत्तिन ुपछन । कुनै पधन जग्गाको साधबकको माटो मरुी, कोदाले, 

लगि दिान पोि, धिरो बिुाएको लगि रहेको देत्तिन ुपने । 

 

अदालिले वादी प्रधिवादीभन्त्दा बावहर गई वा वादी दाबीभन्त्दा बढीमा गई इन्त्साफ गनन धमल्दैन भन्त् ने 
कानूनी धसधान्त्ि कायम गदान सावनजधनक वहि र सावनजधनक पिीका सम्बन्त्िमा उल्लेि गरेका कानूनी 
धसधान्त्ि नभई मिु धमलेको वा नधमलेको ववषयमा वादी प्रधिवादीमा धसधमि रही न्त्याय प्रदान गनन 
प्रधिपाठदि कानूनी धसधान्त्िलाई इन्त्कार गने अवस्था नपरे पधन जसको नाममा वफल्डबकुमा दररएको छ 
सो पिलाई प्रधिवादी नै नबनाई वादी प्रधिवादी बनी नेपाल सरकारका नाममा वफल्डबकुमा उत्तल्लत्तिि 
जग्गालाई िेरो मेरो भनी नालेि धलने सनु्त् ने र त्यसैबमोत्तजमको प्राववधिक धनणनय गदै जााँदा त्यस्िा 
सावनजधनक प्रकारका जग्गाहरूप्रधि उपेिा भई सावनजधनक वहिमा प्रयोग हनुे जग्गामा व्यत्तिको दोहन हनु 
जाने देत्तिन्त्छ । सवोच्च अदालि न्त्यायको अत्तन्त्िम धनकासा ठदने नेपालको संवविानको िारा १२८ ले 
िोकेको िारा १३३ बमोत्तजम न्त्याय प्रदान गने संवैिाधनक त्तजम्मेवारी बहन गने थलो पधन भएका कारण 
यात्तन्त्त्रक न्त्यायमा मात्र धसधमि हनु नसक्ने । 

वफल्डबकुमा कुनै जग्गा कुनै धनकाय वा नेपाल सरकारकै नाममा दिान भए पधन व्यत्तिको त्यस जग्गामा 
हक स्रोि प्रमाण रहे भएमा नेपाल सरकार वा कुनै धनकायलाई ववपिी बनाई आफ्नो हक कायम गराउन 
सक्नपुने । 

िेस्रो पि वा वफल्डबकुबाट नेपाल सरकारका नाममा दररएको वा सवे नापीको वफल्डबकुको दिानलाई 
अनदेिा गरी ववपिी बनाउन पने वफल्डबकु दिानवालालाई ववपिी नै नबनाई केवल हक बेहकमा 
सनुाएको भन्त् न ेमात्र कारणले वफराद, प्रधिउिर गने र त्यसको पररधिधभत्र रहेर फैसला वा धनणनय गने 
कायनलाई मनाधसब भन्त् न नधमल्ने । 

वादी प्रधिवादीले जबसम्म वफल्डबकुमा भरेको व्यहोरालाई बदर गराउन त्यस पिलाई समेि ववपिी 
बनाई वफराद गनन सक्दैनन ्िबसम्म िेस्रो पिलाई अनदेिा गरी न्त्याय सम्पादन गनन नसवकने । 

िेस्रो पिको उपत्तस्थधि व्यत्ति वादी प्रधिवादी बन्त् ने अवस्थामा अ.वं.१३९नं. बमोत्तजम बझु्न सवकन्त्छ िर 
अ.वं. १३९नं. बमोत्तजम प्रधिवादी कायम गरी नेपाल सरकारलाई त्तिकाई बयान गराउने कायन यस 
मदु्दाबाट हनु सक्दैन । मूल पि जसलाई प्रधिवादी बनाउनपुने हो सोलाई छुटाई अरूलाई ठदएको 
नालेसबाट न्त्याय सम्पादन गनन नधमल्ने ।  
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चन्त्द्रबहादरु चौिरीसमेि वव. त्तजल्ला वन कायानलय, मकुाम गलुररया बठदनयासमेि, न.ेका.प २०७३, असार, 

धन.नं. ९५६९  

ररट धनवेदनमा त्तजवकर धलएको चार वकल्लाधभत्रको जग्गा वन ऐन, २०४९ िथा धनयमावली, २०५१ मा 
भएको कानूनी व्यवस्थाबमोत्तजमको प्रवक्रया पूरा गरी उपभोिा समूहले प्रस्ििु गरेबमोत्तजमको कायन योजना 
अनसुार वनको संरिण सवंधनन गनन समदुायलाई हस्िान्त्िरण गरेको पाइाँदा कानूनले धनठदनष्ट गरेको ववधि र 
प्रवक्रयाअनसुार सामदुावयक वन उपभोिा समूहलाई हस्िान्त्िरण गरेको वन िेत्रधभत्रको  जग्गामा ररट 
धनवेदकहरूको हक स्वाधमत्व स्थावपि भइसकेको देत्तिाँदैन । आफ्नो ववधिवि हक स्वाधमत्व नै स्थावपि 
भई नसकेको राविय वन िेत्रधभत्र पने जग्गा धनठदनष्ट कानूनी प्रवक्रया पूरा गरी समदुायलाई हस्िान्त्िरण 
गने गरी भएको त्तजल्ला वन कायानलय, बठदनयाको धनणनयले ररट धनवेदकहरूको कानूनी एवम ् संवैिाधनक 
अधिकारमा बािा परु् याएको नदेत्तिाँदा ररट धनवेदन मागबमोत्तजमको आदेि जारी गनन नधमल्ने । 

वीरबहादरु ऐर वव. त्तजल्ला वन कायानलय कैलाली िनगढी, मा.न्त्या. श्री ववश्वम्भरप्रसाद शे्रष्ठ, मा.न्त्या. श्री 
ईश्वरप्रसाद िधिवडा र मा.न्त्या.श्री सपना प्रिान मल्ल, पूणन इजलास, उत्प्रषेण, ०७१-NF-००२२, फैसला 
धमधि: २०७३।११।१२ 

नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा प्रकािन गररएको सूचनाबाट साल जािको रूि कटान गरी धनजी प्रयोगमा 
लगाउन सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिले आफै उपभोग गनन प्रधिबन्त्ि लगाएको देत्तिएन । सम्बत्तन्त्िि वन 
कायानलयबाट अनमुधि धलई िोवकएको ििनको पालना गरी धनजी हक स्वाधमत्वको जग्गामा रहेको वन 
पैदावार धनजी घरबास वा उपभोगमा ल्याउन पाउन ेनै देत्तियो । सो हदसम्म बाहेक त्यस्िो वन पैदावार 
व्यापाररक प्रयोजनमा ल्याउन वा ओसारपसार गनन वा धनकासी गनन वा कुनै रूपमा सट्टापट्टा जस्िा 
माध्यमबाट कारोवार गनन प्रधिबन्त्ि लगाउन े गरी नेपाल सरकारले वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क 
समेिका कानूनधारा प्रदि अत्तख्ियारीको पररधि धभत्र रहेर राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी धनषिे गरेको 
देत्तियो । धनषधेिि साल अस्ना जािका रूिहरू कटान गरी व्यापाररक उपभोगमा ल्याउन धबवक्र वविरण, 
सट्टापट्टा, ओसारपसार गनन त्तजल्ला वन कायानलय कैलालीले धमधि २०६९।०९।०६ मा अनमुधि नठदई 
दरपीठ गरेको धनणनयले धनवेदकको संवैिाधनक िथा कानूनी हकमा आघाि पारेको नदेत्तिदा यस 
अदालिको संयिु इजलासबाट धमधि २०७१।०७।१६ मा भएको आदेि धमलेको नदेत्तिदा सदर       

हनुे । 

नरेन्त्द्र अधिकारी वव. भधूमसिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय, मा.न्त्या. श्री गोववन्त्द कुमार उपाध्याय र मा.न्त्या. 
श्री चोलेन्त्द्र िमिेर जबरा, संयिु इजलास, उत्प्रषेण, ०७१-WO-०३२०, फैसला धमधि: २०७२।१०।१७ 
वफल्डबकुमा लेत्तिने बेहोरा सो जग्गाको स्वाधमत्वको सम्बन्त्िमा कालान्त्िरमा वववाद उठ्ला भधन अनमुान 
गररएका कुराहरू काल्पधनक होइनन ्। त्यसैले वफल्डबकुलाई सो जग्गाको स्वाधमत्व धनिानरक प्रमाणको 
रूपमा उच्च महत्व ठदनपुने हनु्त्छ । त्यसै गरी जग्गाको साधबक लगिमा लेत्तिएको बेहोरा पधन महत्वपूणन 
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हनु्त्छ । त्यस अधिररि उि जग्गा मोहीले कमाएको भए जग्गािनीको रुपमा दाबी गने व्यत्तिले 
मोहीसाँग धनरन्त्िर सम्बन्त्ि बनाई जग्गाको बाली धलएको छ छैन भन्त् न े अन्त्य प्रमाणहरु पधन उत्तिकै 
महत्वपूणन हनु्त्छन ्भन्त् ने प्रधिपाठदि धसधान्त्िहरुलाई यो इजलासले नजरअन्त्दाज गनन सिैन । 

  

अि: वववाठदि जग्गामा धनवेदकको धनववनवाठदि हकभोग रहेको नपाइएकोले मालपोि कायानलयको 
धनणनयबाट संवविान प्रदि मौधलक हकहरुको हनन भएको भन्त् ने धनवेदन त्तजवकरसाँग सहमि हनु        

सवकएन । हकदैयाको अभावमा प्रस्ििु ररट धनवेदन िारेज हनुे ठहछन । 

वकरण धगरी वव. प्रमिु मालपोि अधिकृि, मालपोि कायानलय धडल्लीबजार, काठमाण्डौँ, मा.न्त्या. श्री सतु्तिला 
काकी र मा.न्त्या. श्री भरि राज उप्रिेी, संयिु इजलास, उत्प्रषेण,०६७-WO-०२९३, फैसला धमधि: 

२०६८।०४।१९ 

धनवेदकको दािाको साधबक श्रोि नै नभएको िून्त्यमा रहेको सभे नापीबाट िोला जधनएको सरकारी 
जग्गालाई धबना आिार प्रमाण गलि र बदधनयिपूणन ढंगले धनजी जग्गा भन्त् ने देिाई कायम गरेको िठु्ठा 
शे्रस्िा स्वि: बदर हनुे भन्त् ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको हुाँदा जानी जानी बदधनयिपूणन ढंगले हक 
नभएको जग्गा आफ्ना नाममा कुनै साधबक दिान वा हक हस्िान्त्िरण हनुे जस्िा धनणनय बेगर दिान गराउने 
र पूजान धलने मंडप धबजनेस होम्स (प्रा.धल.) को नामको शे्रस्िा बदर गने गरी भएको धनणनयलाई अन्त्यथा 
भन्त् न धमल्ने देत्तिएन । 

नारायणप्रसाद देवकोटा वव. सम्मानीय प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय समेि, नकेाप २०६७, 
चैत्र, धन.नं. ८५२१ 

योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउाँदा आधथनक ववकास र औद्योधगक ववकास िथा वािावरणको 
संरिणलाई Balance गनन सक्नपुछन । आजको २१ औ ििाब्दीको ववश्व स्वच्छ वािावरणको आवश्यकिा 
र महत्वको बारेमा Conscious हनुपुछन । वािावरण ववनासको  Cost  को आधथनक ववकास स्वीकायन हनु 
नसक्ने । 

Public Trust Doctrine अन्त्िगनि नेपालको प्राकृधिक स्रोिमा नेपाल सरकार Trustee सम्म मात्र हनुे र 
नेपालको प्राकृधिक स्रोिको कुनै कानूनी आिार बेगर छाडा रुपले केवल नाम मात्रको राजश्व बिुाएको 
भरमा मात्र वािावरणमा प्रधिकूल प्रभाव पाने गरी कायन गनन ठदन नहनुे । 

वािावरण प्रदूषण वास्िवमा राज्यको िराब  Socio–Economic Policy  को कारण नै हनुे हो । यठद यस 
पनुीि कायनमा कायनपाधलकाले आफ्नो संवैिाधनक किनव्य पालना गनन वढलाई गछन वा पधछ पछन भन े
नागररकहरूको मौधलक हकको Guardian अदालि चपू लागेर बस्न हुाँदैन । वािावरण जोगाउने यस 
अदालिले पाएको Constitutional Mandate पूरा र पालना गनुनपने । 
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कसैले आफ्नो हक उपयोग र प्रयोग गदान स्वभावि धनस्कने आवाजबाहेक आवाजमिु वािावरण र 
बासस्थानमा बस्दा वा बाल बच्चाको अध्ययन गदान आवाज मिु वािावरणमा बस्न रहन पाउने हक पधन 
िारा १६ बाट उत्पन्त् न हनु्त्छ । यठद कसैले आफ्नो पेिा व्यवसाय सञ्चालनको नाममा वा कसैले आफ्नो 
अधिकार प्रयोगको नाममा कुनै Locality मा प्रदूषण गदनछ र अकानलाई असर गदनछ भने त्यस्िो कायन  
Nuisance भई त्यस अवस्थामा िारा १६ को हक हनन हनु जान्त्छ । ढंुगा, रोडा, धगट्टी उद्योग सञ्चालन 
गदान  Nuisance  हनुे गरी सञ्चालन हनु नसक्न े। 

प्राकृधिक स्रोिको उत्िनन र प्रयोग गदान आधथनक लाभको दृवष्टले मात्र हेने नभई त्यस्िा प्राकृधिक 
स्रोिलाई प्रयोग गदान वािावरणमा कत्ति पधन प्रधिकूल असर नपाने गरी, मात्र उत्िनन र प्रयोग गनुनपने । 

प्राकृधिक स्रोिलाई व्यापाररक प्रयोग गनन ठदाँदा पवहलो र महत्वपूणन कुरा वरपरका बस्िी वनजंगल 
वािावरण नत्तजकका स्कूल अस्पिाल लगायि अन्त्य संवेदनिील संस्था िथा जनिालाई असर नगरी मात्र 
गने अनमुधि ठदनपुने । 

नरोिम राना वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०६६, चैत्र, धन.नं. ८२८० 

२०२१ सालमा नापी भएको समयदेत्ति नेपाल सरकारको नाउाँमा दिान गने धनणनय भएको अवधिसम्ममा 
धनरन्त्िर रुपमा पधिनको रुपमा रहेको जग्गामा भोग रहेको भन्त् ने भनाई िकन संगि देत्तिन नआउने । 

Doctrine of Parens Patriae अन्त्िगनि राज्यले प्राकृधिक स्रोि सािनहरूको संरिकत्वको त्तजम्मेवारी 
धलनपुदनछ । राज्य केवल संरिककिान मात्र माधनन्त्छ । राज्यले चाहेर पधन यस्िा सम्पत्तिहरूको 
स्वाधमत्व कसैमा हस्िान्त्िरण गनन सक्दैन । उसले यस्िा सम्पत्तिहरूको सावनजधनक प्रयोजनको लाधग मात्र 
सबैको समान पहुाँच र उपभोगको प्रत्याभिू गराउन ुपदनछ भन्त् ने मान्त्यिाअनरुूप धनवेदन दावीमा उत्तल्लत्तिि 
सावनजधनक पधिन जग्गाको संरिण संविनन गनुन राज्यको दावयत्व माधनने । 

प्रचधलि कानूनी व्यवस्था बमोत्तजम एकपटक सरकारी जग्गा कसैबाट दिान हुाँदैमा अनन्त्िकालसम्म सो 
धनणनय दिान यथावि रहन ु पछन, सबैको सािा सम्पत्तिको रुपमा रहेको पधिन जग्गा आफूले मात्र प्रयोग 
गनुनपछन भनी दाबी धलन ुउत्तचि नहनुे । 

सरकारी जग्गा रहे भएको स्पष्ट भएको अवस्थामा सरकारी जग्गामा भोग बसोबास गरेकै आिारमा मात्र 
सो जग्गा धनजी हनु नसक्ने । 

जग्गाको प्रकृधि पधिन गौचर भनी वफल्डबकुमा उल्लेि भएको, पधिन गौचर जग्गा सरकारी जग्गाको 
पररभाषामा समेवटएको, २०४४ सालमै दाबीको जग्गा नेपाल सरकारको नाउाँमा दिान भैसकेको अवस्थामा 
सोही जग्गालाई धमधि २०५६।१०।२० मा धनवेदकको नाममा दिान गने धनणनय गदैमा मालपोि ऐन, 

२०३४ को दफा २४(१) र (२) बमोत्तजम सो धनणनय िम्बीर हनु नसक्ने स्विः बदर हनुे । 
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िकुन्त्िला धगरी समेि वव. िकुन्त्िला देवी,  नकेाप २०६६, वैिाि, धन.नं.८०६५  

बाटोको प्रयोजनका लाधग दािाले प्रदान गरी वकिाकााँट गररसकेको जग्गाको बाटो छेक्ने अधिकार 
प्रधिवादीमा रहेको पाईदैन । दािाले  केवल बाटोको प्रयोजनको लाधग मात्र उि जग्गा वकिाकााँट गरी 
छोडेको देत्तिन्त्छ न वक घर पिानल िथा टहरा बनाउने प्रयोजनको लाधग । दािाले नै बाटोको प्रयोजनको 
लाधग छोडेको जग्गामा पिानल टहरा बनाई बाटो छेक्न ेअधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको नपाइने । 

भरिराज धसलवाल समेि वव. पदम प्रसाद धसलवाल समेि, नकेाप २०५५, मंधसर, धन.नं. ६५७९ 

सावनजधनक जग्गाको पररभाषा धभत्र पने गरी ठोस रुपमा सावनजधनक देत्तिन नआएको व्यत्तिको नााँउमा 
नापी दिान भएको जग्गालाई धनजी हक भोगकै जग्गा मान्त् न ुपने । 

वववाठदि जग्गा प्रधिवादीहरुको हकको धनजी जग्गा हो भन्त् ने देत्तिन आयो । धनजी हकको जग्गा कानूनले 
अन्त्यथा नगरेसम्म व्यत्तिले आफ्नो नाममा दिान गरी हकभोग समेिका कायन गनन नपाउने भन्त् न धमल्ने 
अवस्था नदेत्तिएको । 

सूयनभि सााँगाछें समेि वव. ववजय बहादरु राजभण्डारी समेि, नकेाप २०५५, श्रावण, धन.नं. ६५३४   

धनषिेाज्ञाको आदेि वववाद रवहि हकभोग रहेको अवस्थामा जारी हनुे हनु्त्छ । धनषिेाज्ञा जारी हनु 
धनववनवाद हकको प्रमाण हनुकुा साथै त्यस्िो हकको भोग चलनमा अवरोि हनुे आिंकाको पधन ववद्यमानिा 
रहेको हनुपुने अधनवायनिा रहन्त्छ । परापूवनदेत्ति धनकास बाटो प्रयोग गरेको भन्त् ने कुरा पधन बोिगम्य हनुे 
वकधसमले ठोस रुपमा प्रमात्तणि गनुनपदनछ । साधबकमा रहेको धनवेदकहरुका जग्गाको वक.नं. २८ मा 
पत्तिमिफन  दत्तिण उिर न.नं. १४ को कच्ची बाटो र जावलािेल लगनिेल जाने न.नं. १६ को मूल 
बाटो रही उि बाटोसाँग जोधडएको अवस्था समेि रहेको पाइन्त्छ । यस पररप्रके्ष्यमा केवल भइरहेको 
भन्त् न ेएकिफन  त्तजवकरको आिारबाट मात्र सावनजधनक प्रयोग जग्गा धनजी हनु ेगरी प्रयोग गनन पाउाँछ भन्त् न े
अथन गदान सरकारी सावनजधनक सम्पत्तिमा व्यत्तिगि धछना िपटी भै अराजक र अन्त्यौलको त्तस्थधि आउाँदैन 
भन्त् न र सावनजधनक सरकारी जग्गाहरु लोप हनुे अवस्था समेि शृ्रजना हुाँदैन भन्त् न नसवकने । 

 

िड्ग प्रसाद पैयागं वव. िापा त्तजल्ला वन सदुृढीकरण उच्च स्िरीय आयोगका अध्यि भपूाल वकरािी समेि,  

नकेाप २०५१, भाद्र, धन.नं. ४९१९ 

सम्पधिको अविारणा िीषनकमा भएको । 
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गठुी 

 

सनु्त्दरलाल थारू वव. श्री गोरि पात्रदेव धसध रत्ननाथ मठ चौघेरा दाङसमेि,  पूणन इजलास, 

नकेाप २०७६, श्रावण, धन.नं. १०२३१ 

गठुीको वववादलाई गठुी स्थापनाको उद्देश्य, मठ मत्तन्त्दरको अवत्तस्थधि, अनयुायी वा मिावलम्बीहरूको 
चासो िथा समपनण आठद समेिका ववषयहरूको समग्रिामा नहेरेसम्म यस्िो वववादमा सही न्त्याय धनरूपण 
गनन कठठन हनुे । 

 

हाम्रो देिको सन्त्दभनमा गठुी स्थापनाको प्रमिु उद्देश्य िमन र संस्कृधिको रिा नै  हो । िमन र संस्कृधि 
कै रिाको अधभष्ट रािी राजादेत्ति रंकसम्मबाट ववधभन्त् न काल िण्डमा ववधभन्त् न जग्गा गठुी रात्तिएका     
 हनु ्। त्यसैले गठुी जग्गा िमन संस्कृधिको रिा गने एउटा सिि माध्यम हनुे । 

 

भोला चापागााँइ वव. गठुी संस्थान केत्तन्त्द्रय कायानलय समेि, सम्माननीय प्रिान न्त्यायाधिि श्री चोलेन्त्द्र िम्िेर 
ज.ब.रा. र माननीय न्त्यायाधिि श्री डम्बर बहादरु िाही, ०७४-CI-०६३२, फैसला धमधि: २०७६।३।३० 

सरकारको नाउाँमा दिान रहेको जग्गालाई गठुी िैनाथी कायम गने अधिकार गठुी संस्थानलाई नरहने । 
 

अमिृमान राजभण्डारीसमेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७४, माघ, धन. नं. ९८८८  

िाधमनक परोपकारी कायन गननको लाधग रािेको गठुी जग्गामा सडक धनमानण भएको अवस्थामा त्यसको 
मआुब्जासमेि नपाउने हो भने गठुीको आम्दानीको स्रोि गमु्न पगुी जनु उद्देश्यबाट गठुी रात्तिएको हो 
त्यसको पूधिन हनु नसकी प्रधिकूल असर पनन जाने देत्तिन्त्छ । जसको पररणामस्वरूप गठुीको  उद्देश्य नै 
परात्तजि भई िमनलोपको अवस्था उत्पन्त् न हनुे जाने हनु्त्छ र िाधमनक स्विन्त्त्रिा, स्विमनको कायनमा प्रधिकूल 
असर पनन गई िाधमनक आस्थामा चोट पगु्न सक्ने ।  

 

सावनजधनक प्रयोगका लाधग राज्यले व्यत्तिको धनजी सम्पत्तिमाधथ अधिकार ग्रहण गनन सक्छ िर यसरी 
धनजी सम्पत्ति प्राप् ि गदान कानून बमोत्तजमको उत्तचि िधिपूधिन ठदनपुने हनु्त्छ । धबना िधिपूधिन राज्यले 
व्यत्तिको सम्पत्ति प्राप् ि गनन नसक्ने ।  

 

एउटै ववषयमा कसैलाई मआुब्जा ठदने कसैलाई नठदने गरी राज्यबाट असमान व्यवहार गररन ुस्वीकायन हनु 
नसक्ने ।  

 

िलुसी धसंिडा वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७४, कात्तिनक, धन.नं. ९८४९  

वस्ििुः ररटसम्बन्त्िी िेत्राधिकारको पररधि अत्यन्त्ि व्यापक छ । त्यसमाधथ संवविानले सावनजधनक हक र 
सरोकारको वववाद हेने िेत्राधिकार यस अदालिलाई प्रदान गरेको कारण यो िेत्राधिकारको प्रयोग गरी 
अदालिले कायनकारणी िथा कानूनद्वारा संस्थावपि धनकायहरूका कायन मात्र होइन, कानूनी किनव्यको 
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धनवानहमा भएको हेलचेक्र्याई एवं अकमनण्यिा समेिको पनुरावलोकन गदै संवैिाधनक र कानूनी किनव्य 
धनवानह गनन र पारदिी ढंगले कायन गनन आदेि ठदन सक्छ । सावनजधनक हक र सरोकारको वववादमा 
धनवेदकको भधूमका सूचनाकिान एवं ववषयवस्िकुो छलफलमा सहजकिानकोसम्म हनुे भएबाट धनवेदनमा 
सोिै उठाइएको ववषयसाँग जोधडएका अन्त्य ववषयमा पधन अदालि प्रवेि गनन र वववादहरूलाई न्त्यायपूणन 
रूपले सम्बोिन गनन सक्ने नै हनु्त्छ । यहााँ जनु ववषयवस्ि ुउठाइएको छ वा जनु सम्पदा संरिणको 
प्रश् न उठाइएको छ त्यो समस्ि रािको इधिहास, संस्कृधि, सभ्यिा, प्रधिष्ठा र आस्थासाँग जोधडएको ववषय हो 
भन्त् नमेा दईुमि छैन । िसथन श्री पिपुधिनाथ िेत्रको ऐधिहाधसक, सांस्कृधिक र िाधमनक महत्त्वको 
आलोकमा यो ववषयवस्िलुाई नहेरेसम्म अधिक्रमणको प्रभावलाई सही रूपबाट आंकलन गनन कठठन      

हनुे ।  

संवविानले राज्यलाई िमन धनरपेि मानेको अवस्थामा िमन वा िाधमनक सम्पदा र संस्कृधिको संरिणमा 
राज्यको के भधूमका रहने भन्त् ने प्रश् न यहााँ स्वाभाववक रूपले  उठ्छ । िमन धनरपेििाको अथन राज्यको 
आफ्नो कुनै िमन हुाँदैन; राज्यले िमनको आिारमा कसैलाई ववभेद गदैन र िमनको नाममा गररने धथचोधमचो, 
धिरस्कार, अवहेलना, उपेिा िथा असमान व्यवहार िाधमनक आवरणमा गररने जािीय ववभेद र छुवाछुि, एवं 
अन्त्याय, जबरजस्िी िमन पररविननसमेिका कायनलाई राज्यले सहाँदैन भन्त् ने हो िर त्यसको िात्पयन 
सनािनदेत्ति चधलआएको िमन, िाधमनक संस्कृधि, सम्पदा र सभ्यिाको रिा राज्यले गदैन भन्त् न नधमल्ने । 

सनािनदेत्ति चधलआएको िमन संस्कृधिको संरिण गनुन संवविानिः राज्यको किनव्य हो भन्त् ने संवविानको 
िारा ४ को अध्ययनबाट स्पष्ट हनु्त्छ । जहााँ ८० प्रधिििभन्त्दा बढी जनिा वहन्त्दू छन ्जहााँको संस्कृधि र 
सभ्यिा सनािनदेत्ति नै वहन्त्द ु िमन र जीवनपद्दधिसाँग जोधडएको छ त्यस्िो िमन र संस्कृधिको संरिण 
गननबाट राज्य उदाधसन रहन नधमल्ने ।  

नेपालको संवविानको िारा २६ द्वारा िाधमनकस्थल, िाधमनक गठुी एवं सम्पदाको व्यवस्थापन कानूनमाफन ि 
गनन सक्न ेअधिकार राज्यलाई प्रदान गररएको समेिबाट कानून बत्तिनलापका कायनहरू गररएको त्तस्थधिमा 
त्यस्िा कायनहरू रोक्न ुराज्यको किनव्य हनु   आउने । 

िमन धनरपेििाको अथन "िाधमनक ववषयमा राज्यले आाँिै लगाउन हुाँदैन" भन्त् न ेकदावप होइन ।  यस अथनमा 
श्री पिपुधिनाथ जस्िो प्राग ऐधिहाधसक एवं परुािात्तत्त्वक महत्त्वको ववश्वसम्पदा सूचीमा परेको िाधमनक 
सम्पदाको रिा गनुन राज्यको रात्तष् ट्रय एवं अन्त्िरानविय किनव्य हनु आउने ।  

पिपुधिनाथको मत्तन्त्दर, प्राङ्गण, पररसरको त्तजणोद्वार गने कायनलाई ित्कालीन महाराजा, भाई भारादारहरूले 
एउटा पूधनि कायनको रूपमा नै धलन े गरेको यस िेत्रको इधिहासले देिाउाँछ । िर एउटा बहृि ्
गरुूयोजना धनमानण गरी सो अन्त्िगनि सम्पदाहरूको ऐधिहाधसक महत्त्वलाई दृवष्टगि गदै बीचबीचमा भएका 
अधिक्रमणहरू हटाई, यस िेत्रको ठदगो ववकास एवं संवधननको कायन भने २०३२ सालमा पिपुधि िेत्र 
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सिुार िथा ववकास सधमधिको स्थापना भएपश् चाि मात्र प्रारम् भ भएको पाइन्त्छ । पिपुधि िेत्र ववकास 
कोषको स्थापना र सो सम्बन्त्िमा कानूनी संरचना ियार भएपधछ गरुूयोजनाको कायनले अरू गधि धलएको 
र गरुूयोजनाको धनमानण र कायानन्त्वयनले लामो समयसम्म उपेत्तिि पिपुधििेत्रको पनुनद्वारको ढोका 
िोलेको छ । न्त्यूनिम रूपमा पधन यसले पिपुधि िेत्रको सीमा धनिानरण गरेको छ जसले यस िेत्रको 
संकुचन, वविण्डन र अधिक्रमणलाई रोक्न सक्ने ।  

आदिन ववद्यामत्तन्त्दर उच्च मा.वव.को व्यवस्थापन सधमधिसमेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७४, भाद्र,  धन. नं. 

९८०४ 

त्तििा धनयमावली, २०५९ को धनयम ११(२क) मा कुनै व्यत्ति वा संस्थाले धनजी गठुीको रूपमा 
ववद्यालय सञ्चालन गने गरी कुनै ववद्यालयलाई भवन वा जग्गा दान दािव्य ठदएमा त्यस्िो ववद्यालय धनजी 
गठुीको रूपमा सञ्चालन गनन सवकने भन्त् ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्त्दभनमा उि ववद्यालयको हािाधभत्रको 
त्तिलापत्रमा ववद्यालय धनमानणमा सहयोग परु् याउन ेचन्त्दादािाको नाम नामावङ्कि हुाँदैमा धनजी िैत्तिक गठुी 
नरहेको भनी अथन गनन नधमल्ने।  

अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ि बमोत्तजम अनतु्तचि कायन गने 
व्यत्तिले गरेको कायनको औत्तचत्यमा प्रवेि नगरी वा अनतु्तचि कायन सम्बन्त्िमा धनणनय नगरी सो 
दफाबमोत्तजम दषु्पररणाम सम्बन्त्िमा धनणनय गनन सक्ने अवस्था नरहने ।  

वववादमा भ्रष्टाचार वा अनतु्तचि कायन गरेको भनी कसैलाई भन्त् न नसकी स्विन्त्त्र रूपमा कुनै धनकायले 
कानून बमोत्तजम गरेको धनणनय वा काम ठीक वा बेठीक भनी अवत्तिष्टरूपमा अधिकार ग्रहण गरेको 
देत्तिन्त्छ । िर त्यसरी अधिकारै नभएको ववषयमा अधिकार ग्रहण गनन नधमल्ने । 

त्तििा ऐनबमोत्तजम िैत्तिक प्रिासन गने अधिकारप्राप्त धनकायले गरेको काम असम्बत्तन्त्िि आयोगको धनणनय 
वा धनदेिन मानी पूवन धनणनय बदर गनन पधन धमल्ने हुाँदैन । कुनै ववद्यालय त्तििा ऐनको वगीकरण 
बमोत्तजम कुन सावनजधनक गठुी, कुन धनजी वा कुन कम्पनी अन्त्िगनि पने हो भन्त् ने कुरा ववपिी आयोगले 
छुट्याउने ववषय होइन । अनतु्तचि कायन वा भ्रष्टाचार गरेको भन्त् न ेआरोप नै नभएको ववषयमा दषु्कृधि 
सच्चाउने भनी परमादेि प्रकृधिको आदेि जारी गने अधिकार ववपिी आयोगलाई कानूनले प्रदान गरेको  
नदेत्तिने ।  

कृष्णप्रसाद पाण्डेसमेि वव. गठुी संस्था केत्तन्त्द्रय कायानलय धडल्लीबजार, मा. न्त्या. श्री चोलेन्त्द्र िम्िेर ज.ब.रा. 
र मा. न्त्या. श्री ववश्वम्भर प्रसाद शे्रष्ठ, गठुी िैनाथी बदर मोही हक नामसारी दिान समेि, ०७०-CI-००३३, 

फैसला धमधि: २०७४।०५।०५  
नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गने अधिकार गठुी संस्थानलाई कुनै 
कानूनले प्रदान नगरेको हुाँदा आफ्नो अधिकारिेत्र नाघी नेपाल सरकारको नाउाँमा दिान भएको जग्गाको 
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दिान लगि कट्टा भै नौ त्तिवालय गठुीको गठुी िैनाथी जग्गा कायम हनुे ठहछन भधन गठुी संस्थानबाट 
धमधि २०६७।०६।०३ मा भएको धनणनयलाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालि पाटनको धमधि 
२०६८।०२।०१ को फैसला त्रटुीपूणन हुाँदा उल्टी हनु्त्छ । 

 

भरिमत्तण जंगम वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय समेि, नकेाप २०७३, चैत्र, धन.नं. ९७३३ 

वस्ििुः िमन धनरपेि राज्यको िात्पयन कुनैपधन िाधमनक मिावलम्बनद्वारा राज्यको गठन हनु ेनभई प्रत्येक 
व्यत्ति आफ्नो आस्था एवं ववश्वास अनरुूपको िमनको अवलम्बन, अभ्यास र संरिण गनन स्विन्त्त्र रहन्त्छन ्
र सो कुरालाई संवविान र कानूनद्वारा प्रत्याभिू गररन्त्छ । राज्यले िमन वा िाधमनक आस्थाको आिारमा 
नागररकहरू बीच ववभेद गदैन भन्त् ने नै  हो । हाम्रो संवैिाधनक व्यवस्था हेदान िमन र राज्य सञ्चालनबीच 
सम्बन्त्ि ववच्छेदको अवस्था रहेको भन्त् ने नदेत्तिई िाधमनक सवहष्णिुा, समन्त्वय र सवनिमन समभावको 
अविारणालाई राज्यले अनिुरण गरेको भन्त् ने देत्तिन्त्छ । िाधमनक स्विन्त्त्रिा वा हकको प्रयोग गने नाउाँमा 
सावनजधनक स्वास्थ्य, त्तिष्टाचार वा नैधिकिाको प्रधिकूल हनुे वा सावनजधनक िात्तन्त्ि भंग गने वक्रयाकलाप 
गने गराउन ेवा कसैको िमन पररविनन गराउने कायनलाई धनषिे एवं दण्ड गने दावयत्व राज्यलाई सतु्तम्पएको 
मात्र नभई िाधमनक स्थल वा िाधमनक गठुीको सञ्चालन र संरिण गनन िथा गठुीको सम्पत्ति िथा जग्गाको 
व्यवस्थापनको लाधग कानून बनाई धनयधमि गने दावयत्व पधन राज्यमा सतु्तम्पएको अवस्था संवविानमा 
रहेकोले िाधमनक ववषयमा राज्यले आाँिै लगाउन हुाँदैन भन्त् न नधमल्ने । 

 

हाम्रो देिधभत्र वहन्त्दू, बौध, इस्लाम, वक्रत्तस्चयनलगायिका ववधभन्त् न िमन अनिुरण गने व्यत्ति र 
सम्प्रदायहरूले ववधभन्न संस्थाहरू िडा गरेको र धिनको व्यवस्थापनको लाधग गठुी रािेको पाइन्त्छ । जे 
जस्िा िाधमनक संस्था वा गठुीहरूको स्थापना गररएको भए पधन सावनजधनक वहि, पहुाँच वा व्यवस्थापनको 
दृवष्टबाट सावनजधनक हकवहि वा सरोकार रहेको ववषयमा राज्यले चासो राख् न ुवा व्यवस्थापनमा पारदिीिा 
र सिुासन कायम राख्न कानूनी व्यवस्था गनुन िमन धनरपेििाको ववपरीि हुाँदैन । जसको अथन राज्यले 
कुनै िास िमन वा िाधमनक सम्प्रदायलाई वविेष प्राथधमकिा प्रोत्साहन वा सहधुलयि ठदन नहनुे मान्त्यिा 
अंधगकार गरेको मान्त् नपुने ।  

धनवेदकले गैर संवैिाधनक भनी प्रश् न उठाएको प्रस्ििु धनयमावलीले मत्तन्त्दरको नाउाँमा प्राप्त हनुे भेटी, दान 
र दत्तिणा कोषमा दात्तिला हनुे व्यवस्था गरेको हुाँदा श्री पिपुधिनाथको चरणमा समवपनि गररएको सम्पूणन 
दान दािव्य कोषको िािामा जम्मा भई दान भेटीको एवककृि रूपमा व्यवस्थापन भई पारदत्तिनिामा 
अधभववृध हनु जाने देत्तिन्त्छ । धनयमावलीको यस व्यवस्थाको कारण श्री पिपुधिनाथको कोषमा थप अथन 
आजनन भई बहृि पिपुधि िेत्र ववकास कायनक्रममा समेि िचन गनन सवकने अवस्था देत्तिन्त्छ । जसका 
कारण पिपुधिनाथ िेत्रको समग्र ववकासबाट िैवमागी वहन्त्दू िमनप्रधि आस्थावान ्आम भिजनलाई थप 
सवुविा ववस्िार हनु जाने र पिपुधिनाथको आन्त्िररक कायन व्यवस्था सञ्चालनमा समेि सहजिा पगु्न जाने 
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देत्तिन्त्छ । धनयमावली िजुनमाको सकारात्मक पिलाई ववचार गदान वहन्त्दू िमनप्रधि आस्थावान ् धनवेदक 
लगायिका सवनसािारण नागररकको वहिमा नै प्रस्ििु धनयमावली रहेको देत्तिन आउने ।  

योग्यरत्न िाम्राकार वव. पणु्यरत्न िाम्राकारसमेि,  नकेाप २०७३, माघ, धन.नं.९६८८ 

वस्ििुः वववाठदि वक.नं. १८७ को जग्गाको प्रकृधि (गठुी र रैकर) के हो भन्त् ने प्रमाणबाट वववेचना नै 
नगरी प्रथम दृवष्टमा नै कुन हदम्याद आकवषनि हनुे भनी पूवनअनमुान गनन धमल्दैन । अथानि ्गठुी वा रैकर 
के रहेछ भनी जााँचबिु प्रमाण मूल्याङ्कन नै नभई प्रारत्तम्भक रूपमा नै हदम्यादको प्रश् न हेनन धमल्ने यो 
मदु्दाको िथ्यबाट देत्तिन  नआउने । 

मलुकुी ऐन, गठुीको महलको ३(२) को कानूनी व्यवस्थाबाट गठुीको घर जग्गा बेचधबिन दान 
दािव्यसमेि केही गरी ठदन र गठुीको दानपत्र त्तिलापत्रसमेिको धलिि बमोत्तजमको काम नचलाई 
िमनलोप गनन हुाँदैन भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको पाइयो । वपिा पिुानले गठुीमा रािेको जग्गा 
प्रधिवादी पणु्यरत्नले रैकर भनी आफ्नो नाउाँमा दिान गरी आफ्नै श्रीमिी िथा भाइलाई हक 
हस्िान्त्िरणसमेि गरेको देत्तिन्त्छ । सो गठुी दानपत्र त्तिलापत्रसमेिको धलिि गरी रािेको देत्तिाँदैन ।  

“िमनलोप गरेको" भन्त् ने देत्तिन आएको अवस्थामा गठुीको महलको १६ नं. को हदम्यादसम्बन्त्िी िलुा 
(Open Space) व्यवस्था नै आकवषनि हनुे भई िमनलोप गरेको अवस्थामा जवहले सकैु हकदारले नाधलस 
ठदन सक्ने गरी हदम्यादको अविारणालाई धनयन्त्त्रण गरेको भन्न धमल्ने नदेत्तिने । 

गठुी जस्िो मौधलक पवहचान भएको संस्कृधि परम्परा सभ्यिालाई नै लोप गने कायनको लाधग धनयत्तन्त्त्रि 
हदम्यादको व्यवस्था नराख् ने वविावयकी मनसाय रहेको स्पष्ट छ । त्यसैले प्रस्ििु वफराद गठुीको १६ नं. 
को हदम्यादधभत्र रहेको पाइने । 

धनजी गठुीको जग्गा प्रधिवादीले एकलौटी दिान गराएको सो दिान िथा सो दिानको आिारमा प्रधिवादी 
िारादेवी र केिरत्नको नाउाँमा हस्िान्त्िरण भई गएको धलिि दिान समेि बदर भई वादीको समेि हक 
रहने गरी सो हदसम्मको जग्गाको धनजी गठुी कायम गनुनपने देत्तिन आएको  छ । मलुकुी ऐन, गठुीको 
३(२) नं. मा घर गठुी रािेकोमा िमनलोप गनेले पधन िेष बााँकी ऐन बमोत्तजम बन्त्डा गरी िान पाउने 
हुाँदा र प्रधिवादी पणु्यरत्नले आफ्नो नाउाँमा दिान गरी आफ्नै श्रीमिी, भाइलाई सम्म हस्िान्त्िरण गरेको 
अंत्तियार बाहेक अन्त्यत्र जग्गा ठदएको नदेत्तिई प्रधिवादीमध्ये पणु्यरत्नले िमनलोप गरेको देत्तिए पधन िेष 
बााँकी बन्त्डा गरी िान पाउने । 

बमप्रसाद धगरीसमेि वव. गठुी संस्थान केन्त्द्रीय कायानलय, धडल्लीबजार, काठमाडौंसमेि,  नकेाप २०७३, भाद्र, 

धन.नं.९६०५ 
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िाम्रपत्रबाट पजुारी भएका हलेसी महादेव मत्तन्त्दरका मनोहर धगरीको सन्त्िान यी धनवेदकहरू भएको 
कुरामा वववाद छैन । यस्िो पजुारीको त्तिष्य प्रत्तिष्यबाट पूजाआजा गराउन ुपने गरी यो गठुीको व्यवस्था 
भई यसको लाधग जग्गा आठद समेि प्रदान भएको राज्य प्रमिुको काम कारवाहीलाई गठुी संस्थानले 
सम्मान र आदर गनुनपने । 

मनोहर धगरीका त्तिष्य प्रत्तिष्य यी धनवेदक सन्त्िान बाहेक अरू देत्तिन आएका छैनन ्। मनोहर धगरीका 
हकवाला धनवेदक समेिका सन्त्िानले कुनै बेवहसाब गरेमा सफाइको मौका ठदई पालोवालालाई धनकाल्न 
नसवकने होइन । त्यसपधछ धनजहरूका हकवाला भएमा हकवालाले र नभएमा मात्र गठुी संस्थानले 
पजुारी समेिको बन्त्दोबस्ि गदान िाम्रपत्र र िड् ग धनसानाको पधन सम्मान हनु्त्छ । सो नभई अचानक नयााँ 
नयााँ पजुारी धनयिु हुाँदा भिजनले पधन किै न किै केही असत्तजलो महससु गने पररणाम आउन सक्छ । 
पूजाआजाको आफ्नै गोपनीयिा र ववधि वविान हनु्त्छ जनु गोप्यरूपमा गायत्री मन्त्त्र जस्िै अरूले थाहा 
नपाउने गरी त्तिष्य प्रत्तिष्य वा पसु्िा दरपसु्िा हस्िान्त्िरण हनु्त्छ । यो िास कला र सीप पधन हो । 
यसकारण जबसम्म मनोहर धगरीका त्तिष्य प्रत्तिष्य र सन्त्िानबाट मत्तन्त्दरको पूजा आजा ववधि वविान बमोत्तजम 
हनु्त्छ त्यसमा धबना मिलब िलल पानुन उत्तचि हुाँदैन । यस प्रकारको िललबाट िमन कायनको संरिण 
भएको मान्न नधमल्ने । 

व्यवहारबाट पधन ववपिीहरूले मनोहर धगरीका सन्त्िानको ववकल्पमा अरू राम्रो र उपयिु पजुारी पाउन 
सकेको देत्तिाँदैन । अिः धनवेदकहरूलाई पजुारी भनी ५ वषनको लाधग ववपिी संस्थानले धनयतु्ति ठदएको 
धमले पधन धनज पजुारीहरूलाई अवरोि हनुे गरी गठुी संस्थानले सधमधि आठद गठन गरी कुनै काम कुरा 
गनुन फलदायी हनुे नदेत्तिने । 

िाम्रपत्र आठदको सम्मान गरेर सम्पत्ति आठदको वहसाबवकिाब र व्यवस्थापन भने गठुी संस्थानले अवश्य 
गनन सक्छ । िर सनािनबाट चली आएको परम्परा अनसुार हलेसी महादेवको धनत्य पूजाआजा सञ्चालन 
गनन महन्त्ि मनोहर धगरीका त्तिष्य प्रत्तिष्य र सन्त्िानमध्ये यी ररट धनवेदकहरूलाई परम्परागि पूजाआजा 
गननबाट हलेसी महादेव व्यवस्थापन सधमधिले रोक्न ुन्त्यायोत्तचि नदेत्तिने । 

 

 

िलु्सीमाया महजनन वव. पञ्चनारायण महजननसमेि, नकेाप २०७२, चैत्र, धन.नं.९५०४ 

संवैिाधनक एवम ्कानूनी व्यवस्थाका आिारमा गठुी िैनाथी जग्गा गठुी अधिनस्थ जग्गामा, गठुी अधिनस्थ 
जग्गा गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा वा गठुीको घर वा जग्गा रैकरमा दिान गने कायन स्वभावि: गठुी 
स्थापनाको उद्देश्य प्रधिकूलको कायन हो भन्त् ने नै देत्तिने । 
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गठुी िैनाथी जग्गा गठुी अधिनस्थ जग्गामा, गठुी अधिनस्थ जग्गा गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा वा गठुीको 
घर वा जग्गा रैकरमा दिान हनुबाट जोगाउन जनुसकैु चरणमा पधन हस्ििेप गनन सक्ने संस्थानको 
अधिकार गठुी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ले सधुनत्तिि गरेको पाइने । 

िर त्यसरी धनणनयमा पगु्न ुअत्तघ सम्बत्तन्त्िि गठुी जग्गाको साधबकको स्वरूप र हैधसयि के धथयो भन्त् न े
कुरामा भने स्पष्ट हनु ुजरूरी हनु्त्छ । साथै साधबकमा भन्त्दा फरक गरी दिान गररएको भन्त् न े कुरा पधन 
प्रमात्तणि हनैु पदनछ । त्यसरी प्रमात्तणि हनु आएमा साधबक बमोत्तजम गठुी संस्थानका प्रिासकको 
अधिकारलाई अन्त्य कुनै कुराको अधिनस्थ गराइएको छैन, अथानि ्प्रिासकमा धनवहि सो अधिकार धनरपेि 
अधिकारका रूपमा रहेको छ । त्यसरी अन्त्यथा दिान भएको सम्बन्त्िमा कसैबाट उजूरी नपरेको 
अवस्थामा पधन गठुीको साधबकको हैधसयि वा अत्तस्ित्वलाई जोगाउने गरी कारवाही गने अधिकार धनवहि 
रहेको मान्त् न सवकने ।  

यस अदालिको संयिु इजलासबाट अत्तन्त्िम भएर रहेको फैसलाका आिारमा भएको दिान बदर गनन 
सक्नेसम्मको अधिकार गठुी संस्थान ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) ले प्रदान गरे नगरेको भन्त् ने प्रश् न 
उठाएको सम्बन्त्िमा यस अत्तघ गररएको ववश्लषेणबाट गठुी िैनाथी जग्गा गठुी अधिनस्थ जग्गामा, गठुी 
अधिनस्थ जग्गा गठुी रैिान नम्बरी जग्गामा वा गठुीको घर वा जग्गा रैकरमा दिान भएको प्रमात्तणि 
भएको अवस्थामा गठुी संस्थानका प्रिासकले त्यस्िो दिान बदर गरी पनु: साधबक बमोत्तजमको गठुीका 
रूपमा दिान गनन सक्ने र प्रिासकको सो अधिकार गठुी जग्गाको साधबकको हैधसयि र स्वरूपलाई जोगाई 
गठुीजन्त्य सांस्कृधिक एवम ् पारम्पररक मान्त्यिालाई जीवन्त्ि राख् ने उद्देश्यद्वारा अनपु्रात्तणि हो भन्त् न े
धनष्कषनमा यो इजलास पगुेको हुाँदा अदालिबाट भएको फैसलाको आिारमा रैकर पररणि भएको भन्त् ने 
मात्र आिारमा त्यस्िो दिान कायमै रहन ुपदनछ भनी मान्त् न नधमल्ने । 

वववादको साधबक वकिा नं.९२ को जग्गाको गठुीको हैधसयि नै लोप हनुे गरी भएको दिान र सो 
सम्बन्त्िमा भएका पूवन धनणनय एवम ्फैसलालाई मात्र आिारमा धलई गठुीको साधबकको अत्तस्ित्व जोगाउन 
गररएको गठुी संस्थानका प्रिासकको धनणनयलाई अन्त्यथा भन्त् न धमल्ने नदेत्तिने । 

सवोच्च अदालिको धमधि २०४८।५।२ को फैसलाबाट गठुी जग्गा रैकरमा दिान भएको भए पधन 
त्यस्िो लगि कट्टा गरी गठुीमा दिान गने अधिकार गठुी संस्थानका प्रिासकीय प्रमिुलाई रहेको र सवे 
नापीमा नाप नक्सा भएका मोहीले पधन सोही अनरुूप हनु स्वीकार गरी गठुी संस्थानमा कागज गररठदएको 
भन्त् न ेसमेिका आिारमा गठुी संस्थानका प्रिासकबाट भएको धनणनय धमलेको हुाँदा सदर हनुे । 

रेिमान िलुािरसमेि वव. ज्ञानने्त्द्ररत्न िलुािर,  नकेाप २०७२, माघ, धन.नं.९४७४ 

प्रधिवादीहरूले कुन धमधिदेत्ति गठुीको उद्देश्यअनरुूप पूजा आजा गनुन पने हो र कुन धमधिदेत्ति पूजा आजा 
गनन छोडेका हनु ्भन्ने िथ्य वादीले वफरादमा उल्लेि गरेको देत्तिाँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा 
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२६ मा देवानी मदु्दामा आफ्नो दाबी प्रमात्तणि गने भार वादीमा रहने व्यवस्था रहेको हुाँदा अदालिमा 
नालेस ठदने पिले आफ्नो दाबीलाई पवुष्ट र प्रमात्तणि गने सबै िथ्य र प्रमाण स्पष्टसाँग िलुाई देिाई 
नालेस गनुनपने । 

गठुीको महलको ३ नं. बमोत्तजम गठुीको जग्गा नास्न वा मास्न पाउन े अवस्था हुाँदैन, नासे मासेमा 
िमनलोप गरेको ठहने हनु्त्छ र िमनलोप गने व्यत्ति गठुीबाट धनस्कात्तिि हनुे भई िमनलोप नगने अरू 
गठुठयारले मात्र गठुी चलाउन पाउने हनु्त्छ । वफरादमा उत्तल्लत्तिि “दाँपा” धनजी गठुी वववाठदि 
जग्गासमेिको आयस्िाबाट सञ्चालन हनुे भन्ने देत्तिदा सो गठुीको जग्गाबाट प्राप्त हनुे आयबाट गठुीको 
उद्देश्य बमोत्तजम वादी प्रधिवादी लगायि धनजहरूका छोरा नाधि समेिका पधछल्ला पसु्िाका गठुठयारले 
आफ्ना स्वगीय पिुानहरूको सम्िनामा ववधभन्त् न पूजा गरी सो धनजी गठुीलाई धनरन्त्िरिा ठदनपुने । 

अियकोषको ब्याज रकमबाट गठुीको सञ्चालन गदान गठुीको ररि, परम्परा, िमन, संस्कृधिमा कुनै असर 
नपने र गठुीको धनरन्त्िरिा यथावि ्रहनेमा पधन वववाद छैन । यस्िो त्तस्थधिमा नेपाल सरकारबाट जारी 
धनदेत्तिका बमोत्तजम अियकोष िडा गरी सोको ब्याजबाट गठुी सञ्चालन गनन भएका काम कारवाहीलाई 
िमनलोप गरे भन्त् न धमल्ने नदेत्तिने । 

मालपोि ववभागबाट जारी भएको जग्गा प्रिासन धनदेत्तिका, २०५८ ले धनठदनष्ट गरेबमोत्तजम वववाठदि धनजी 
गठुीको जग्गा रैकरमा पररणि गनुन अत्तघ सो जग्गाको न्त्यूनिम मूल्याङ्कन बमोत्तजमको रकमको अियकोष 
िडा गरी ब्याज मात्र त्तिक्न पाउने गरी बैंकको मदु्दिी िािामा सो अियकोषको रकम जम्मा गरेको 
देत्तिएको छ । सो धनदेत्तिका बमोत्तजम भए गरेका काम कारवाहीलाई प्रकािमत्तण िमान ववरूध नेपाल 
सरकार, मत्तन्त्त्रपररषद् सत्तचवालयसमेि भएको उत्प्रषेण परमादेि समेिको ररट धनवेदनमा यस अदालिको 
पूणन इजलासबाट धमधि २०६४।१०।१० मा भएको आदेिले समेि प्रधिकूल असर पारेको नदेत्तिएको 
हुाँदा धनदेत्तिका बमोत्तजम रत्तजस्टे्रसन प्रयोजनको लाधग हनुे न्त्यूनिम मूल्याङ्कन बमोत्तजमको रकम 
अियकोषमा रािेको देत्तिाँदा धबक्री गरी प्राप्त सबै रकम अियकोषमा नरािेको मात्र कारणबाट पधन 
िमनलोप गरे भन्त् ने वादीका ववद्वान ्कानून व्यवसायीको बहस त्तजवकरसाँग पधन सहमि हनु नसवकने । 

 
 

टीकाराम पाठक वव. गोरि पीठ धसधाचल मगृस्थली मठ समेि, नकेाप २०६६, माघ, धन.नं. ८२३८ 

गठुी स्वीकार गररसकेपधछ दािाकै हक समाप्त भएको अवस्थामा धनजबाट हक प्राप्त गने पनुरावेदकको 
हक बााँकी रहेको भन्त् न नधमल्ने । 

 

राजगठुीको जग्गाको हक, स्वाधमत्व र प्रकृधि नापीले अन्त्यथा धनणनय गदैमा समाप्त हनु नसक्ने । 
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कुनै िास उद्देश्य धलई कुनै वविेष कायन सञ्चालन गननको लाधग बनेको वविेष प्रकारको कानूनको प्रयोग 
सोही रुपमा हनुपुने हनु्त्छ । यठद त्यस्िो वविेष कानूनमा सामान्त्य कानूनमा भन्त्दा पथृक िालको प्रवक्रया 
वा कायनववधि धनत्तिि गररएको छ, हक प्राधप्त र समाधप्तको सम्बन्त्िमा पधन सामान्त्य कानूनको भन्त्दा धभन्त् न 
आिार ठदइएको छ भने पधन त्यसैलाई अनिुरण गनुनपदनछ । त्यस्िोमा सामान्त्य कानूनी प्रवक्रया बमोत्तजम 
हनुपुदनछ भन्त् न ेत्तजकीर गनन नधमल्ने । 

व्यत्ति-व्यत्तिका बीच जग्गाको िेरो मेरोको वववाद उठी एकपटक भएको धनणनय अत्तन्त्िम भै सम्बत्तन्त्िि 
पिलाई बन्त्िनकारी हनुे सामान्त्य व्यवस्थाको ववपरीि गठुी जग्गाको स्वरुप वा प्रकृधि समाप्त हनुे गरी 
भएको धनणनय जवहलेसकैु बदर गनन धमल्न ेहुाँदा नापी गोश्वाराबाट कुनै धनणनय भएकै भरमा वा त्यस उपर 
पनुरावेदन वा उजूर नपरेकै आिारमा गठुी िमनलोप हनु नसक्ने । 

प्रकािमत्तण िमान समेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०६४, माघ, धन.नं. ७८८५  

दािाले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्िा आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो नीधि हक 
छाडी सावनजधनक वहिका लाधग समपनण गने हुाँदा गठुी भनेको कुनै सामात्तजक वा िाधमनक कायन धनरन्त्िर 
रुपले सञ्चालन गनन आफ्नो सम्पत्तिको हक वा स्वाधमत्व हस्िान्त्िरण पधन हो, जसले गठुी स्थापना गछन वा 
राख्दछ, उसले साँगसाँगै त्यस्िो सम्पत्तिमा आफ्नो हक Wave पधन गदनछ । गठुीको धसजनना साँगै व्यत्तिको 
हक समाप्त हनु्त्छ । गठुी, व्यत्तिको हक समाप्त हनुे र समूह, समूदाय वा सम्प्रदायको हक धसजनना हनुे 
प्रवक्रया भएकाले गठुी राख् नेले आफ्नो इच्छापत्र माफन ि ्व्यि इच्छालाई नमाधसने गरी जोगाई धनरन्त्िरिा 
(Perpetual Continuity) प्रदान गनुन राज्य वा राज्यको अङ्ग अथानि ्सरकारको अङ्गका रुपमा रहेका गठुी 
संस्थान जस्िा Agency वा Instrumentality of the State को कानूनी किनव्य हनुे । 

 

भैरहेका गठुी जग्गालाई क्रमिः गठुी रैिान नम्बरीमा पररणि गदै जाने हो भने गठुी सम्पदा लोप हनुे 
मात्र होइन, त्यसका दािाले धलएको ववश्वास टुट्छ । त्यस्िा सम्पदामा अधडएको िाधमनक, सांस्कृधिक, 

सामात्तजक आिार पधन िल्बधलन पगु्छ । संवविानले सांस्कृधिक सभ्यिा र सम्पदाको संरिण र सम्विनन 
गने र िाधमनक स्थल र िाधमनक गठुीको संचालन र संरिण गने हक प्रदान गरेको सन्त्दभनमा त्यस्िै उद्देश्य 
रािी िडा गररएका गठुी सम्पदाको अत्तस्ित्व समाप्त पाने गरी गररएको कानूनी व्यवस्थालाई संवविान 
अनकूुल मान्त् न र सम्िन नधमल्ने । 

एक पटक गठुी नामाकरण भैसकेपधछ त्यो गठुीकै रुपमा रहनपुछन त्यसले धलएको उद्देश्य अनरुुप नै 
त्यसको उपभोग गररनपुने । 

गठुी सम्पत्तिको दरुुपयोग हुाँदै आएको िथ्यमा वववाद नरहेको त्तस्थधिमा त्यसको प्रमिु कारक र कारणका 
रुपमा रहेको गठुी रैिान नम्बरीमा पररणि गने ऐनको प्राविानलाई जायज ठहयानउन नसवकने। 
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संवविानले प्रदि गरेको संस्कृधि सम्बन्त्िी हक र िमन सम्बन्त्िी हक सम्बत्तन्त्िि समदुाय वा सम्प्रदायका 
लाधग हक हो भने त्यो राज्यका लाधग किनव्य हनुे ।  

गठुी सम्पदा जोगाउन कुनै व्यत्ति अधनच्छुक देत्तिन सक्छ, िर राज्यले त्यस्िो अपवादलाई आिार बनाएर 
सावनजधनक वहि, परोपकार र सामात्तजक उपयोगको ववषयमा नीधि बनाउन ुहुाँदैन । व्यत्ति वविेषको वहि 
र सावनजधनक वहिको धन्त्धमा जवहले पधन सावनजधनक वहि प्राथधमकिामा पनुनपछन । त्यसैले कुनै पधन 
िाधमनक एवं सांस्कृधिक सम्पदाको संरिणको ववषयमा राज्य उदासीन रहन धमल्दैन । त्यो त्तजम्मेवारी 
राज्यले बहन गनुनपने ।  

राज्यले कानून बनाउाँदा संवविान, न्त्यायका मान्त्य धसधान्त्ि र नेपालले हस्िािर गरी अनमुोदन गरेका 
नेपाल कानून सरह लागू भएका मानव अधिकार र अन्त्य महासन्त्िी ववपरीि हनुे गरी बनाउन नसक्ने ।  

गठुीको धनरन्त्िरिा र गठुी राख्दाको उद्देश्य अनरुुपको व्यवहार पधन िमन र संस्कृधि सम्बन्त्िी हकको 
दायराधभत्र पने ववषय हो । त्यस्िा हकको प्रचलनमा अवरोि धसजनना गररयो भने त्यसलाई प्रचलन 
गराइठदने दावयत्व अदालिले बहन गनुनपने । 

संस्कृधि र िमन सम्बन्त्िी हकको अधभन्त् न अङ्गका रुपमा रहेको गठुीजन्त्य सम्पदा नाधसन े र माधसन ेगरी 
गठुी जग्गा सट्टापट्टा गनन पाउने, अियकोष रािी जग्गा रैिान नम्बरीमा पररणि गनन पाउने र त्यसरी 
रैिान नम्बरीमा पररणि गररएको जग्गा बेचधबिन समेि गनन पाउने गरी गररएको कानूनी व्यवस्था एवम ्
धनणनयहरू ित्काधलन संवविानको िारा १८ र िारा १९ साँग बात्तिएको देत्तिदा संवविानको िारा १ 
अनरुूप संवविानसाँग बात्तिने गरी बनेको कानून बात्तिएको हदसम्म अमान्त्य हनुे । 

गठुी संस्थान ऐनका उत्तल्लत्तिि प्राविानहरूले परापूवनकालदेत्ति ववधभन्त् न उद्देश्य रािी दािाहरूबाट 
रात्तिएका गठुी जग्गाहरू ववधभन्त् न प्रवक्रयाबाट रैिान नम्बरीमा पररणि हुाँदै जाने अवस्थाको धसजनना भएको 
पाइएको हुाँदा संस्कृधिको संरिण र सम्बिनन िथा िाधमनकस्थल र िाधमनक गठुीको सञ्चालन र संरिण गने 
संवविान प्रदि हकमा नै आघाि पगु्न जाने अवस्था देत्तिएको छ । त्यस्िो अवस्था धसजनना हनु नठदई 
संस्कृधिको संरिण र सम्बिनन िथा िाधमनक स्थल र िाधमनक गठुीको सञ्चालन र संरिणको संवैिाधनक 
हकको सधुनत्तिििाका लाधग गठुी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को िण्ड (ग) र 
ऐ. दफा ३६ नेपालको अन्त्िररम संवविान, २०६३ को िारा १०७ को उपिारा (१) बमोत्तजम आजैका 
धमधिदेत्ति लागू हनुे गरी अमान्त्य र बदर हनुे ।  

ऐनद्वारा समधथनि नरहेका र संस्कृधिको संरिण र सम्बिनन िथा िाधमनक स्थल र िाधमनक गठुीको सञ्चालन 
र संरिणका लाधग गररएको संवैिाधनक हक समेिको प्रधिकूल रहेका धनणनयहरू र त्यसका आिारमा भए 
गरेका पररपत्रहरू समेि उत्प्रषेणको आदेिद्वारा बदर हनुे । 
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संवविान ववपरीि कुनै कानून बनेको भएपधन त्यस्िो कानूनलाई अदालिले असंवैिाधनक र अमान्त्य घोवषि 
नगरुञ्जले त्यस्िो कानूनको Validity अथानि ्वैििाको प्रश्न आउाँदैन । िसथन ऐन लागू भएको धमधिबाट नै 
अमान्त्य गदान वैि कानून अन्त्िगनि भए गरेका सबै कायन र सबै धनणनयहरूलाई प्रधिकूल र अपूरणीय िधि 
पगु्न जाने हुाँदा आजको धमधि भन्त्दा अगाधड आज अमान्त्य गररएका ऐनका उत्तल्लत्तिि दफा िथा धनणनय 
अन्त्िगनि भए गरेका काम कारवाही प्रभाववि नहनुे अथानि ् पिात्दिी असर नपने गरी (Prospective 

Overruling) आजको धमधि देत्ति ऐनका उत्तल्लत्तिि दफा िथा ित्कालीन श्री ५ को सरकारका धनणनय 
एवम ्आदेिहरू समेि अमान्त्य र बदर घोवषि हनुे ।   

आश्रमप्रभ ुस्वामी भागविानन्त्द धगरी  वव. गठुी संस्थान केन्त्द्रीय कायानलय समेि, नकेाप २०६३, वैिाि, धन.नं. 
७६४१ 

 

स्वगनद्वारी आश्रमको नाममा २०३० सालभन्त्दा पवहले कुनै जग्गा दिान भएको नदेत्तिएको अवस्थामा 
महाप्रभकुो िोलीको रकमबाट महाप्रभकुा चेला िथा भिहरुको नाममा िरीद भई भधूम प्रिासन 
कायानलयको धमधि २०३०।८।२९ को धनणनयले स्वगनद्वारी आश्रमको नाममा नामसारी दिान भएको 
जग्गालाई २००४ सालको सनद र २००६ सालको लगिबाट राजगठुी देत्तिएको भनेर अनमुान गनन 
नसवकने । 

 

गठुी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २८ बमोत्तजम गठुी संस्थान अधिनस्थ जग्गाको कूि गठुी संस्थानमा 
धिनुनपने देत्तिन्त्छ, िर स्वगनद्वारी आश्रमको नाममा दिान रहेको जग्गाहरुको कूि िी जग्गाहरुको मोहीले 
गठुी संस्थानलाई बिुाएको अवस्था नदेत्तिदा स्वगनद्वारी आश्रमको नाममा दिान रहेका जग्गाहरु गठुी 
संस्थानको अधिनस्थ रहे भएको मान्त् न नधमल्ने ।  

 

स्वगनद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दिान भएका जग्गाहरु राज्यको िफन बाट श्री ५ धत्रभवुन वीर 
ववक्रम िाहदेव सरकारले रािेको वा गठुी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुाँदाको अवस्थामा गठुी संस्थानको 
हक दावयत्व भएको वा गठुी संस्थान स्वयंले बन्त्दोबस्ि र संचालन गरी आएको देत्तिन नआएकोले 
स्वगनद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दिान भएको जग्गाहरु राजगठुी रहेछ भन्त् न नधमल्ने । 

 

१९९६ साल माघ सदुी रोज २ को िाम्रपत्रको आिारमा महाप्रभकुो चेला प्रचेलाबाट संचालन र 
व्यवस्थापन भै आएको स्वगनद्वारी आश्रम गठुी संस्थानबाट वन्त्दोवस्ि र संचालन भई आएको राजगठुी 
नभई बालिपस्वी महाप्रभलेु आफ्नै प्रयासमा अिण्ड महायज्ञ स्थापना गरेर महाप्रभकुो िोलीको रकमबाट 
िरीद भएको हाल आश्रमको नाममा दिान रहेका जग्गाहरुको आयस्िाबाट सो महायज्ञ लगायि ववधभन्त् न 
िाधमनक अनषु्ठानहरु संचालन गदै आएको स्वगनद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दिान भएका जग्गाहरु 
धनजी गठुी भई बालिपस्वी महाप्रभवुाट थालनी भएको अिण्डिनुी महायज्ञ ित्तण्डि हनु नठदन श्री ५ को 
सरकार र गठुी संस्थानद्वारा बेलाबेलामा संरिण प्राप्त वविेष प्रकृधिको धनजी गठुी देत्तिन आउने । 



 

345 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

 

गठुी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ को उपदफा (२) को आिारमा वविेष प्रकृधिको धनजी गठुी 
देत्तिएको स्वगनद्वारी आश्रमको संचालन र बन्त्दोबस्िको लाधग गठुी संस्थानले सधमधि गठन गनन सक्न े
अवस्था नहनुे । 

 

स्वगनद्वारी आश्रमलाई राजगठुी कायम गरी आश्रम संचालनको लाधग सधमधि गठन गने गरी गठुी 
संस्थानबाट भएको धनणनयको साथै स्वगनद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दिान रहेको जग्गालाई 
राजगठुी कायम गने सम्बन्त्िमा गठुी संस्थानबाट भएका धनणनयहरु र सो सम्बन्त्िमा भएका अन्त्य 
धनणनयहरु साथै िी धनणनयहरुको आिारमा भएका पत्राचारहरु समेि कानूनी रुपमा त्रवुटपूणन रहेको 
देत्तिएकोले उल्लेत्तिि धनणनय िथा काम कारवाहीहरु उत्प्रषेणको आदेिद्वारा बदर हनुे। 

 

िाम्रपत्रमा महाप्रभदु्वारा व्यि गररएको इच्छा र धनदेिन अनसुार महाप्रभकुो िोलीको पैसाबाट िरीद 
गररएका जग्गाहरुको आयस्िाबाट आश्रमकै त्तिष्य प्रत्तिष्यहरुबाट आश्रमको संचालन हनुपुने । 

 

१९९६ को िाम्रपत्रमा व्यि गररएको महाप्रभकुो इच्छा अनसुार आश्रमकै त्तिष्य प्रत्तिष्यहरुबाट संचालन 
हनुपुने र श्री ५ को सरकार र गठुी संस्थानबाट संरत्तिि वविेष प्रकृधिको धनजी गठुी भएको देत्तिदा सो 
आश्रमको स्वायििामा आाँच पगु्ने गरी कुनै हस्ििेप नगनुन नगराउन ुर यज्ञको होमादी कायन ित्तण्डि हनु 
नठदन स्वगनद्वारी आश्रमको नाममा दिान रहेको जग्गा कुनै पधन वकधसमले ित्तण्डि र वहनाधमना हनु नठदन 
आवश्यक संरिण प्रदान गनुन गराउन ुभनी ववपिीहरु भधूमसिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय र गठुी संस्थान 
केन्त्द्रीय कायानलयको नाममा परमादेि समेि जारी हनुे ।  

 

भाजवुीर धसंहको म.ुस.गने अिोकवीर धसंह वव. स्वयम्भरुत्न िलुािर, नकेाप २०५२, वैिाि, धन.नं.५०३७  

सबैको सामवुहक हक लाग्ने गठुीको जग्गामा गठुीयार मध्येका कुनै कसैले रैकर पररणि दिान गराएको 
छ भन्त् ने आिारमा अरु गठुठयारको हक जान्त्छ भन्त् न नधमल्ने । 

 
 
 

बैररया मठको महन्त्ि रवुदेव धगरी वव. राम औिारलाल माडवारी समेि, नकेाप २०४६, श्रावण, धन.नं. ३८०४ 

िमन कायनमा बािा पनन जाने कुरालाई हामी सनािनदेत्ति िमनलोप भन्त्दै आएका छौं, गठुीमा िमनलोप गने 
अधिकार अरुलाई ि के कुरा गठुी संस्थानलाई पधन हुाँदैन, गठुी िमनलोपमा गठुी संस्थान वा त्यससाँग 
सम्बत्तन्त्िि महन्त्ि जस्िाले उजूर गनन पाउाँदैन भन्त् न नधमल्ने ।  

िमनलोप भएकोमा गठुी संस्थानले मात्र उजूर गनुनपने अरुले गनन नपाउन ेर त्यसमा पधन पजुाआजा चलाई 
िेष िान पाउने महन्त्िले पधन उजूरै गनन नपाउने भन्त्दा हाम्रो िमन गठुी संस्थानको त्तजम्मा रहेको हनु गई 
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िमनलोप गनन चाहेमा गठुी संस्थानले सत्तजलैसाँग गनन पाउने भन्त् ने घमुाउरो अथन लाग्न जाने हुाँदा त्यस्िो 
भन्त् न ुन्त्यायोत्तचि हुाँदैन, यसो भन्त् न ुसंवैिाधनक पधन हुाँदैन वकनभने वहन्त्दू िमन संवविानले संरत्तिि राि िमन 
हो, यसलाई यधि सामान्त्य र सरल कुरा सम्िन धमल्दैन यो रािकै चासो भएको कुरा हो त्यसकारण सबै 
वहन्त्द ुनेपालीको चासोको कुरा  हो ।  

फैसलालाई गठुी संस्थान ऐनमा भएको पररविननले असर पारेको भन्त्दैमा सो ऐनले िमनलोप हनुे यस 
प्रकारको कुरामा पधन हकदैया प्राप्त हनु नसक्ने भनी बन्त्देज लगाएको भन्त् न नधमल्ने ।  

कान्त्छारत् न िलुािरसमेि वव. मायादेवी िलुािर, नकेाप २०४३, पौष, धन.नं.२८५६ 

सनािनदेत्ति चली आएको आाँगन देविाको गठुीको जेथामा गठुीयारको हक गठुीको सनािनदेत्ति चली 
आए बमोत्तजमको िमन पूजाआजा चलाई रािी सामूवहक रुपले त्तस्थधि बन्त्देज अनसुार भोगचलन गनन पाउन े
सम्म मात्र हो एकलौटी कसैको हक हनुे कुरा हुाँदैन, मास्न नास्न कसैलाई हक छैन । 

 

मलुकुी ऐन, गठुीको महलको ३ नं. अनसुार आफ्नो हक छाडी गठुी रािेकोमा सो गठुी राख् ने वा उनका 
सन्त्िान वा हकदारले गठुीको दानपत्र धसलापत्र समेिका धलिि बमोत्तजम काम चलाई िेष जगेडासम्म 
मात्र िान पाउने लेत्तिए बाहेक बेचधबिन दानदािव्य वा कुनै वकधसमले हक हस्िान्त्िरण गनन पाउाँदैन 
भनी प्रष्ट उल्लेि गरेको हुाँदाहुाँदै प्रस्ििु वववाठदि घर पसलमा वादीको एकलौटी हक भएको भन्त् ने िेत्रीय 
अदालिले उठाएको िकन  २००८।४।१६।३ को दानपत्र बकसपत्र िथा गठुीको ३ नं. समेिले 
त्रवुटयिु देत्तिाँदा धमलेको देत्तिएन । 

 

 

 

 

नाप जााँच सम्बत्तन्त्ि व्यवस्था 
 

कािरवी प्रिानसमेि वव. सनुमाया शे्रष्ठ समेि, नेकाप २०७२, चैत्र, धन.नं. ९५०७ 

साधबकको नापीमा दिान बााँकी रहन गएको जग्गाको हक स्वाधमत्व धनरूपण गदान सो नापीमा िडा भएको 
वफल्डबकुमा लेत्तिएका व्यहोराहरू महत्त्वपूणन प्रमाण हनु्त्छ । उस बििको नापीमा िडा भएको 
वफल्डबकुमा लेत्तिने व्यहोराहरू सो जग्गाको स्वाधमत्वको सम्बन्त्िमा कालान्त्िरमा वववाद उठ्ला भनी 
अनमुान गरी लेत्तिएका काल्पधनक कुराहरू होइनन ्। त्यसैले सो वफल्डबकुलाई सो जग्गाको स्वाधमत्व 
धनिानरक प्रमाणको रूपमा उच्च महत्त्व ठदन ुपने । 
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त्यस्िो जग्गाको साधबक लगिमा लेत्तिएको व्यहोरा पधन महत्त्वपूणन हनु्त्छ । साधबक लगिमा 
लगिवालाको नाम, थर, जग्गाको िेत्रफल, ववरह, जग्गाको मौजा िथा सो लगिको चार वकल्ला र हाल 
वववाठदि जग्गाको िेत्रफल, ववरह, मौजा िथा चार वकल्ला लगायिका कुराहरू आपसमा धभडाई त्यस्िो 
लगिले हाल वववाठदि जग्गासाँग साथनक सम्बन्त्ि राख्छ या राख्दैन, सो कुरा हेनुन उत्तिकै आवश्यक हनुे । 

जग्गा पवहचान गने र दाबीकिानको जग्गासाँगको सम्बन्त्ि यवकन गने उत्तल्लत्तिि प्रमाणहरूका अधिररि 
उि जग्गा मोहीले कमाएको भए जग्गािनीको रूपमा दाबी गने व्यत्तिले मोहीसाँग धनरन्त्िर सम्बन्त्ि 
बनाई जग्गाको बाली धलएको छ, छैन साथै साधबकमा नापीभन्त्दा अगाधड सो जग्गाको पोि वा धिरो 
धिरेको छ, छैन भन्त् ने अन्त्य प्रमाणहरू पधन उत्तिकै महत्त्वपूणन हनु्त्छन ्। उत्तल्लत्तिि प्रमाणहरूले दाबीकिान 
व्यत्तिको वववाठदि जग्गासाँगको वैि एवम ्साथनक सम्बन्त्ि स्थावपि गदनछ र त्यस्िो जग्गाको वास्िववक 
स्वाधमत्ववाला यवकन गनन मधि पगु्दछ । स्वाधमत्वको दाबीकिान व्यत्तिले दिान हनु बााँकी जग्गामा हक 
कायममा दाबी गदान उत्तल्लत्तिि प्रमाणहरूलाई धसलधसलेवार रूपमा प्रस्ििु गरी वफल्डबकुमा नाम जधनएको 
व्यत्ति वा धनजको हकवाला आफू रहेको कुरा धनववनवाद िवरले स्थावपि गनन सक्नपुने । 

साधबकमा िडा भएका वफल्डबकु िथा साधबक लगिमा जग्गाको स्वाधमत्ववाला भनी नाम लेत्तिएको 
व्यत्तिको नाम थरसाँग सम्बन्त्ि देिाउन पधछबाट िडा गररएका प्रमाणहरूलाई पधन सूक्ष्मिम रूपमा हेररन ु
पने । 

वफल्डबकुमा उत्तल्लत्तिि एउटा व्यत्तिको नाम थरसाँग दाबीकिान व्यत्ति वा धनजका पूवनज वपिा वा 
बाजे/पधि वा बाजे आठद नािाका व्यत्तिको नाम धभडाउने उद्देश्यबाट वफल्डबकुमा उत्तल्लत्तिि नामको 
व्यत्ति जोसकैु भए पधन सो व्यत्ति भन्त् ने दाबीकिानको वपिा/बाजे वा पधि/बाजे नै एउटै हो भनी 
अपत्याररलो, बनावटी या काल्पधनक िवरबाट दाबीकिान र वफल्डबकुमा उत्तल्लत्तिि व्यत्तिको नाम एउटै 
देिाई ियार गररएका पधछल्ला प्रमाणहरूलाई सहजै ग्रहण गरी स्वाधमत्व यवकन गनन पधन सवकाँ दैन । 
पधछबाट िडा भएका प्रमाणहरू धनसन्त्देह रूपमा दिानको दाबी गनुनपने जग्गाको साधबकका धलििका 
व्यहोरासाँग धमलाउने उद्देश्यबाट िडा भएका छन ्भने िी पधछल्ला प्रमाणहरू जग्गाको स्वाधमत्व यवकन 
गनन ग्राह् य हनु सिैनन ्। जग्गा जस्िो ववषयमा कुनै व्यत्तिको हक स्वाधमत्व कायम गदान अनमुान गरी 
कायम गनन नधमल्ने। 

सोमई मल्लाह समेि वव. भधूम सिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय समेि, मा.न्त्या. श्री मीन बहादरु रायमािी िथा 
मा.न्त्या. श्री दामोदर प्रसाद िमान, उत्प्रषेण, ०६२-WO-३८६०, फैसला धमधि: २०६३।०१।१५ 

धनवेदनकहरूले दाबी गरेको जग्गा रूपन्त्देही त्तजल्ला रोइधनहवा गा.वव.स. वडा नं ५(ि) को वक.नं. ३९७ 
मा ज.वव. २-१०-० कायम भएको िथ्यमा वववाद छैन । धमधसल संलग्न वक.नं. ३९७ को वफल्डबकुमा 
हेदान जोिाहाको नाम थर महलमा बगर पधिन भन्त् ने उल्लेि छ । धनवेदनको प्रकरण नं. २ मा उि जग्गा 
२०२२ सालमा बगर भएको भन्त् ने स्वीकार गरेको देत्तिन्त्छ । नापीको बिि धनवेदकहरूले दाबी उजूरी 
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गरी आफ्नो हक कायम गराउन कारवाही चलाएको भन्त् ने त्तजवकर धलएको र वववाठदि जग्गाको सम्बन्त्िमा 
उिडा फाराम भरेको भने पधन सो सम्बन्त्िमा अरू कुनै कारवाही चलाएको भन्त् ने देत्तिएन । मालपोि 
ऐन, २०३४ को दफा २(ि)(२) को पररभाषाले बगरलाई सरकारी जग्गा भधन पररभाषा गरेको र ऐ. 
ऐनको दफा २४(१) मा सरकारी जग्गा व्यत्ति वविेषको नाममा दिान गनन गराउन हुाँदैन भधन व्यवस्था 
गरेको वफल्डबकुमा बगर पधिन जधनएको जग्गा दिान सम्बन्त्िमा मौकामा दाबी नपरेको अवस्थाको वववाठदि 
जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउाँमा दिान गरेको मालपोि कायानलय रूपन्त्देहीको धनणनय कानून प्रधिकूल 
भएको नदेत्तिदा माग बमोत्तजमको आदेि जारी गनुनपने देत्तिएन । ररट धनवेदन िारेज हनुे ठहछन । 

 

वपिाम्बर उपाध्याय वव. मालपोि कायानलय, बााँकेसमेि, नकेाप २०४६, कात्तिनक, धन.नं. ३८८३ 

हकभोगको जग्गा नापीमा पधिन जधनएको भए उसै बिि उजूर गरी हक कायम गनुन पने । 

 

जग्गावाला र मोही िथा हदबन्त्दी सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

दयाकान्त्ि िा वव. डा. ववजयबहादरु राजभण्डारीसमेि, नकेाप २०७६, असार, धन.नं.१०२२६ 
देवस्थलको रूपमा रहेका मत्तन्त्दर वा मत्तन्त्दरको पररसर वा गठुीको जग्गामा गठुी संस्थानको सहमधि 
नधलई कसैले अनधिकृि रूपमा घर बनाएमा धनजलाई मोहीयानी हक प्राप्त नहनुे । 

 

दीपबहादरु पाण्डे वव. बलराम भन्त् न ेववक्रमकुमार के.सी., नकेाप २०७५, कात्तिनक, धन.नं.१००४४ 

दिानवाला मोहीले वास्िववक रूपमै गठुी अिीनस्थ जग्गाको जोिभोग पधन गरररहेको र साथै जोिाहा 
मोहीले गठुी अिीनस्थको जग्गा जोत् न छाडी मोही हक दिानवाला मोहीलाई धलत्तिि रूपमै समपनण गरेको 
अवस्थामा गठुी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ बमोत्तजम दिानवाला मोहीको मोही हक स्थावपि हुाँदैन 
भनी ऐ. दफा २६ को व्यवस्थालाई िात्तब्दक व्याख्याका आिारमा संकुचन गररए वास्िववक न्त्यायको ममन 
ववपरीि हनु जाने । 

 

वस्ििुः गठुी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले जोिभोग गने वास्िववक मोहीले मोवहयानी हक पाउने 
कानूनी धनत्तिििा प्रदान गरेको र दिानवाला मोहीले जग्गाको जोिभोग गरेको अवस्थामा धनज सो जग्गाको 
जोिाहा मोहीमा पररणि हनु नसक्ने भनी स्पष्ट रूपमा रोक नलगाएको त्तस्थधिमा जग्गामा जसको जोिभोग 
प्रमात्तणि भइरहेको हनु्त्छ त्यही व्यत्ति नै वास्िववक मोही हो भनी मान्त् न न्त्यायोत्तचि र कानूनको भावना र 
ममन अनकूुल हनु जाने । 

बसदेुवी िण्डकुारसमेि  वव. श्री मालपोि कायानलय, चाववहल, काठमाडौंसमेि,  नकेाप २०७५,  श्रावण, 
धन.नं.९९८७ 
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मोही हक िररद धबक्री हुाँदाको अवस्थामा वकिाकाट हनुे अवस्था स्वभावि: हनुे हुाँदा कानूनी व्यवस्थाले 
नै स्पष्ट रोक लगाएकोमा बाहेक मोही िररद धबक्रीको बिि वकिाकाट गने कायन धनयधमि कायन नै मान्त् न ु
पने । 

परापूवनकालदेत्ति घरबास गरी आएको मोही हकको जग्गा धबक्री गनन वा अन्त्य प्रकारले हक छाडी ठदन 
सवकने अवस्थामा मोहीका अंत्तियारहरू बीच अंिबन्त्डा हनु सिैन भन्त् न ुमनाधसब नदेत्तिने ।  

मोहीले भोग गरी आएको घर र सो घरले चचेको जग्गा बन्त्डा भए पधन गठुीको स्वाधमत् ववालालाई 
जग्गािनीको हैधसयिमा प्राप्त हनुे हकमा असर पने अवस्था देत्तिाँदैन । भोगाधिकारको हैधसयिसम्म 
स्वाभाववक रूपमा केही पररविननको त्तस्थधि रहे पधन स्वाधमत्वको ववषयमा कुनै पररविनन हनुे नदेत्तिएको र 
मोही रहेको आिारमा मोहीका पररवारहरूका बीच सगोलमा धनमानण भएको घर बन्त्डा गनन पाउने हकलाई 
धनष्प्रयोजन वा संकुत्तचि हनुे गरी अथन लगाई अंिबन्त्डा धलिि नै पाररि गनन अस्वीकार गनुन न्त्यायोत्तचि 
नहनुे । 

चन्त्द्रलाल शे्रष्ठसमेि वव. नपेाल सरकार समेि, नकेाप २०७२, श्रावण, धन.नं.९३७९   

जग्गा बााँडफााँड गनन धनवेदन ठदने र बााँडफााँड गने समयावधि िोक्ने कायन भधूममाधथको दै्वि स्वाधमत्व 
अन्त्त्य गने व्यवस्थापन सम्बन्त्िी ववषय भएकाले मोवहयानी हक लागेको जग्गा मोही र जग्गािनीका बीच 
बााँडफााँडको कायन नसवकएसम्म जग्गामा रहेको मोहीको मोवहयानी हक समाप्त नहनुे । 

 

जग्गा बााँडफााँड गने म्याद व्यिीि हुाँदैमा मोही र जग्गािनीको हैधसयि िथा हकमा कुनै प्रधिकूल असर 
पने अवस्था नहुाँदा सोही कारणबाट हक गमु्न गएको भन्त् ने अथन गनन धमल्ने नदेत्तिने ।  
 

मोही हकको समाधप्त हनुे वा मोहीको हैधसयिले जग्गा जोत् न नपाउने भन्त् ने कुनै वकधसमको बन्त्देज 
लगाएको समेि नदेत्तिदा भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. को कानूनी 
व्यवस्थाले नेपालको अन्त्िररम संवविान, २०६३ द्वारा प्रदि हकको प्रचलनमा बन्त्देज लगाएको भन्त् न धमल्ने 
अवस्था नहनुे । 

 

सरस्विी राणा  वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय समेि, नकेाप २०६८, असार, धन.नं. ८५६९ 
२०२१ सालमा जारी भएको भधूम सम्बन्त्िी ऐनले ४६ वषनको कालिण्डमा कधिपय व्यवहारहरूलाई 
मौधलक रुपबाट र कधिपय व्यवहारहरूलाई संिोधिि रुपबाट धनयधमि गररआएको पररप्रके्ष्यमा िी 
व्यवहारहरूको वैििालाई समेि प्रभाववि िलु्याउने गरी हाल आएर उि ऐनको हदबन्त्दी सम्बन्त्िी 
मौधलक व्यवस्थालाई नै असंवैिाधनक घोवषि गररपाऊाँ  भन्त् ने दावी न्त्याय र औत्तचत्यको दृवष्टकोणबाट समेि 
पगु्न नसक्ने । 
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लोकनाथ उपाध्याय  वव. देवीमाया भट्टराई समेि, नकेाप २०६२, असोज, धन.नं. ७५४९  

संवैिाधनक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था र सवोच्च अदालि समेिद्वारा प्रधिपाठदि धसधान्त्ि बमोत्तजम स्थावपि 
मान्त्यिाको ववपरीि भधूम सम्बन्त्िी ऐनमा २०५३ सालको चौथो संिोिन र २०५८ सालको पााँचौं संिोिन 
पिाि बााँडफााँडको कायन स्विः हनुपुने व्यवस्था भएकोले ित्पिािको कुिबाली ठदलाई मोही धनष्कािन 
गरी पाऊाँ  भनी मदु्दा चलेकोमा कुि नबिुाएको भनी मोही धनस्कािन गनुन संवविान र कानूनसम्मि 
नदेत्तिने । 

 

मोही लागेको जग्गामध्ये आिा जग्गामा ववधिवि रुपमा कायम भएको मोहीलाई धनजले कमाई आएको 
जग्गामा रहेको मोहीयानी हक समाप्त गरी धनजलाई त्यस्िो जग्गाको माधलक बनाउन ेवविावयकी सारभिू 
उद्देश्यलाई नै परास्ि (Dilute) गने गरी भधूमसम्बन्त्िी (चौथो संिोिन) ऐन, २०५३ लागू भएपधछको 
अवस्थामा मोहीले बाली नबिुाएको भन्त् ने आिारमा ऐनको दफा २९ बमोत्तजम मोही धनष्कािन हनु्त्छ भन्त् न ु
मनाधसब नहनुे । 

मोहीको िफन बाट यी पनुरावेदकले पवहले नै धनवेदन गरेको र त्यस ववषयमा जग्गािनीले भधूमसिुार 
कायानलय समेिलाई ववपिी बनाई दायर गरेको ररट धनवेदन िारेज हनुे गरी धनणनय समेि भइसकेको 
अवस्थामा त्यसिफन  ववचारै नगरी बाली नबिुाएकोले मोही धनष्कािन गररपाऊाँ  भनी जग्गािनीको िफन बाट 
पधछ परेको धनवेदनको आिारमा बाली भराई ठदने गरी भएको भधूमसिुार कायानलयको धनणनय केही उल्टी 
गरी मोही धनष्कािन समेि हनुे ठहर गरेको पनुरावेदन अदालिको फैसला धमलेको नदेत्तिदा उल्टी भई 
मोही धनष्कािन नहनुे । 

धमधथलेि कुमार धसंह वव. प्रिानमन्त्त्री,  प्रिानमन्त्त्री कायानलय, धसंहदरबार काठमाण्डौ समेि, वविेष इजलास, 

नकेाप २०५६, कात्तिनक, धन.नं. ६७४६ 

नेपालमा सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्त्िी संवैिाधनक व्यवस्था र अभ्यासमा उल्लेि भएको । 

 
 
 
 

गौरी िंकर राजपिु वव. धसंगशे्वर राय यादव, नकेाप २०५३, कात्तिनक, धन.नं.६२३२ 

दईु थरीका बीचमा एकै वकिा जग्गाको सम्बन्त्िमा स्वाधमत्वको प्रश् न उठी दिान शे्रस्िा बनाई जग्गािनी 
प्रमाण पजुान पाउन उजूरी परेकोमा त्यस्िोमा सबूि प्रमाणको मूल्याकंन गरी जग्गाको स्वाधमत्वको 
वववादको टंुगो लगाई एउटा जग्गािनी र अकान पिलाई मोही कायम गनन अधिकार समेि मालपोि 
कायानलयलाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेको नपाइने । 
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अधिकार िेत्रको प्रश् न कानूनी प्रश् न भएमा वववाद देत्तिन्त् न । कुनै पिले अधिकार िेत्रको बारेमा ववरोि 
नगरे पधन अधिकार िेत्रको प्रश् न वविधु कानूनी प्रश् न भएको हनुाले त्यस्िो कानूनी प्रश् नको सम्बन्त्िमा 
अदालि आफैले पधन जानकारी धलन ु पदनछ । यस्िो कानूनी प्रश् नको अदालि आफैले जानकारी धलई 
कानून बमोत्तजम जो हनु ुपने हो यथोत्तचि धनणनय गनन सक्ने ।       

 

पि ववपिका बीचमा एकै वकिा जग्गाको स्वाधमत्वलाई धलएर वववादको धसजनना भएपधछ त्यस्िो हकको 
धनरोपण गनन हकवेहकमा अदालि जान ुभनी सनुाउन ुपने र मोही कायम गने अधिकार समेि मालपोि 
कायानलयलाई नभएकोमा एउटा पिलाई जग्गािनी र अकान पिलाई मोही कायम गने गरी भएको 
मालपोि कायानलयको धमधि २०४९।१।९ को धनणनय अधिकारिेत्र वववहन हुाँदा र सो धनणनयलाई सदर 
गने गरेको पनुरावेदन अदालि हेटौंडाको इन्त्साफ समेि धमलेको नदेत्तिदा मालपोि कायानलय रौिहटको 
धनणनय र धनणनयलाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालि हेटौंडाको फैसला समेि बदर हनुे ।        

 

जग्गा दिान र अधभलेि सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

मानववर रोकायासमेि वव. मालपोि कायानलय हमु्ला धसमीकोट समेि, नकेाप २०७५, मंधसर, धन.नं. १००७३ 

अकाट्य प्रमाणहरूका आिारमा ररिपूवनकको धनवेदन ठदन ल्याएमा सम्बत्तन्त्िि दाबीकिानको भोगाधिकार 

लगायि बझु्नपुने िथ्यगि प्रमाणहरू बिुी प्राप्त प्रमाणको ववश्लषेणका आिारमा धनणनय गनुनपने । 

  

राज्यको प्राकृधिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको कुनै पधन जधमनबारे हनुे त्यस्िो धनणनय हचवुा भरमा 
राजनीधिक, आधथनक वा अन्त्य प्रभाव वा स्वाथनका आिारमा गनुन हुाँदैन । जग्गा छुट दिानको लाधग दाबी 
गनेले सवनप्रथम दिान हनु छुट्नकुो औत्तचत्यपूणन आिार देिाउन सक्नपुने र त्यस्िो दिान छुटेको कारण 
स्थावपि भएपधछ मात्र धनवेदकको हक सम्बत्तन्त्िि प्रमाणको अवलोकन गररने । 

नेपाल सरकारको नाममा दिान भएको जग्गा कोही कसैको नाममा कुनै प्रकृधिबाट दिान हुाँदैमा त्यसले 
कानूनी मान्त्यिा प्राप्त गनन नसक्ने । 

भलु्ला बााँिरसमेि वव. अत्तम्बका देवी पाठक, नकेाप २०७४, चैत्र, धन.नं.९९१४ 

कुनै पधन जग्गामा व्यत्तिको हक हो होइन भन्त् ने कुरालाई हेने मापदण्ड भनेको साधबकको हकको स्रोि, 

जसमा पहाडिफन  भए पािो जग्गामा मतु्तियामाफन ि धिरो बिुाएको, िेि भए त्तजम्मावालद्वारा धिरो बिुाएको 
र िराईिफन  त्तजमदारद्वारा धिरो बिुाएको देत्तिन ुपछन । कुनै पधन जग्गाको साधबकको माटो मरुी, कोदाले, 
लगि दिान पोिा, धिरो बिुाएको लगि रहेको देत्तिन ुपछन । साधबक मरुी पाथी माना भन्त् नेलाई ०२१ 
सालपधछ भधूम सम्बन्त्िी ऐन, २०२१ बमोत्तजम ७नं. फााँटवारी भरेको, सभे भएको ठाउाँमा नापीको 
वफल्डबकुमा आफ्ना हकको स्रोिसमेि देत्तिने गरी दिान गराइएको देत्तिनपुछन । त्यसरी िराईिफन  मिेस 
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मालसवाल बमोत्तजम र पहाडिफन  साधबकको कानून बमोत्तजम आआफ्नो जग्गाको लगि रात्तिएको देत्तिन ु
पने । आफ्नो हक नै नभएको जग्गा भोग गदैमा सो जग्गामा पनुरावेदक प्रधिवादीहरूको हक स्थावपि 
हनु सक्ने अवस्था नआउन े। 

 

कृष्णराम ववजयानन्त्दसमेि वव. अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग समेि, नकेाप २०७४, मंधसर,  धन.नं. 
९८६६ 

दषु्पररणाम सच्याउने कुराको आडमा अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोगलाइन जनुसकैु ववषयमा धनणनय 
गने छुट प्रदान भएको सम्िन नधमल्ने । 

 

जनु कामका लाधग कानूनले जसलाई अधिकार ठदएको छ, सो कायन सोही धनकाय वा अधिकारीले गनुन 
पदनछ । कानूनद्वारा अत्तख्ियारी पाएका धनकाय वा अधिकारीको िेत्राधिकारमा हस्ििेप वा संकुचन हनुे 
गरी अन्त्य कुनै धनकाय वा पदाधिकारीले अधिकार प्रयोग गनन पाउाँदैन । अधिकारववहीन धनकायबाट 
भएको काम कारवाहीले कानूनी मान्त्यिा पाउन सिैन । धनणनयको पररणाम सारमा जधिसकैु राम्रो भए 
पधन िेत्राधिकारववहीन धनणनयको कानूनी मान्त्यिा नरहने । 

कुनै जग्गाको दिान बदर गने धनणनय गनन पाउने अधिकार ववपिी अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान 
आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देत्तिाँदैन । आफूमा हुाँदै नभएको अत्तख्ियार प्रयोग गनुन ववपिी 
आयोगका लाधग िोभनीय कुरा हनु नसक्ने ।  

कसैको हक बेहक सम्बन्त्िमा धनणनय गदान कानून, िथ्य र प्रमाणको वववेकपूणन मूल्याङ्कन गरी धनणनय गने 
अधिकारीले आफ्नो उिरदावयत्वमा बवुधमिा र सत्तद् ववेक प्रयोग गरेको हनु ुआवश्यक ठाधनन्त्छ । कसैको 
धनदेिन वा प्रयोजनमा गररने धनणनयलाई न्त्यावयक वववेकयिु धनणनय मान्त् न नधमल्ने ।   

सरकारी वा सावनजधनक सम्पत्ति व्यत्तिको नाउाँमा दिान हनु हुाँदैन । सावनजधनक सम्पत्ति सावनजधनक नै 
कायम रहन ु पदनछ । कुनै सन्त्दभनमा कुनै अमकु से्रस्िा िडा हनु पगुेको कुराको आडमा कानूनको 
धछद्राण्वेषण गरी सावनजधनक सम्पत्तिलाई धनजी सम्पत्तिमा पररणि हनु ठदन ुआपत्तिजनक कुरा हनुे ।  

जग्गाको नापी हुाँदा साधबक से्रस्िाभन्त्दा केही नरबढी वा नरघटी हनु ु स्वाभाववक माधनए पधन लगभग 
दोब्बर िेत्रफल देत्तिन ु स्वाभाववक हुाँदैन । जग्गाको चार वकल्ला अथानि ् सााँि धसमाना साधबकअनसुार 
उही यथावि ्कायम रहेको अवस्थामा जग्गाको िेत्रफलसम्म पधछ नापी हुाँदा केही सामान्त्य रूपमा फरक 
पनुनलाई नरबढी वा नरघटी मान्त् न सवकन्त्छ । आिारभिू रूपमा नै िेत्रफल िेरै देत्तिएकोलाई नरबढी 
भन्त् न नधमल्ने । 
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जग्गा दिान गने कायन कानूनी औपचाररकिाको ववषय मात्र नभएर उिरदावयत्व वा जवाफदेवहिाको ववषय 
पधन हो । सरकारी वा सावनजधनक जग्गा व्यत्तिका नाउाँमा दिान गररएमा स्वभाविः त्यस कुराको कानूनी 
उिरदावयत्व पधन धनणनय गने अधिकारीमा रहने ।  

हेरादेवी बज्राचायनसमेि  वव. पूणनलाल महजननसमेि,  नकेाप २०७४, भाद्र, धन.नं. ९८०२ 

साधबकको नापीमा दिान बााँकी रहन गएका जग्गाको हक स्वाधमत्व धनरूपण गदान सो नापीमा िडा भएका 
वफल्डबकुमा लेत्तिएका व्यहोराहरू महत्त्वपूणन प्रमाणको रूपमा धलनपुने देत्तिन आउाँछ । वफल्डबकुमा 
लेत्तिने व्यहोरा सो जग्गाको स्वाधमत्वको सम्बन्त्िमा कालान्त्िरसम्ममा वववादको यवकन गने प्रमाण 
माधनन्त्छ । त्यसैले वफल्डबकुलाई सो जग्गाको स्वाधमत्व धनिानरण गने प्रमाणको रूपमा धलन ुनै शे्रयष्कर 
हनुे । 

  

अवैि दिानको आिारमा भएको धलिि स्विः अवैि, दवुषि र बदरभागी हनु जाने हनु्त्छ । प्रधिवादीहरूले 
वववाठदि जग्गा धमधि २०५३।११।१४ मा मोही कृष्णबहादरुको सहयोगमा आफ्नो नाउाँमा दिान गराई 
२०५३।११।१९ मा कृष्णबहादरुलाई नै बकसपत्र गरी हक हस्िान्त्िरण गरेको देत्तिन्त्छ । साधबक 
३९३ को हाल रै.नं. १४ को लगिलाई समेि आफ्नो नाउाँमा दिान गराई जग्गा हस्िान्त्िरण गरेको 
देत्तिाँदा त्यस्िो दिानले कानूनी मान्त्यिा पाउने भन्त् न धमल्ने नदेत्तिने ।  

वफल्डबकुमा उल्लेि भएको उही व्यहोरा ववपिी जग्गािनीहरूको हकमा प्रमाणमा ग्राह्य हनुे र 
पनुरावेदक वादीहरूको हकमा भलुवि लेत्तिएको भनी नजरअन्त्दाज गनन नधमल्ने ।  

सावनजधनक सूचना प्रकािन गनुन भनेको असर पनेको हक त्यसै हनन ्नहोस ्भन्त् ने िफन को सधुनत्तिििासम्म 
हो िथावप सम्बत्तन्त्िि पिले सावनजधनक सूचनाको जानकारी पाएको कुरा अन्त्य प्रमाणबाट पवुष्ट हनुपुदनछ । 
त्यसरी प्रमात्तणि नगरेसम्म त्यो सूचनालाई आिार बनाई हक पगु्ने पिको हक हनन ्गनन नधमल्ने ।  

मलुकुी ऐन, जग्गा पजनीको १७ र जग्गा धमच्नेको १८नं. ले काम कारवाहीको जानकारी पाएको 
धमधिबाट हदम्याद िरुू हनुे नभनी दिान भएको थाहा पाएको धमधिबाट ६ मवहनाधभत्र नालेस नठदए लाग्न 
सिैन भन्त् ने व्यहोरा उल्लेि गरेको देत्तिएबाट समेि वफराद वादी हदम्यादववहीन भन्त् न धमल्ने नदेत्तिने । 

 

सररिा के.सी.समेि वव. अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग, नकेाप २०७३, माघ, धन.नं. ९७०५  

२०४५ सालमा  जग्गाको नाप नक्सा भई नयााँ से्रस्िा िडा भएको अवस्थामा सोभन्त्दा पवहलेको (२०२२ 
सालको) नक्सा एवम ् से्रस्िा कायम रहने नदेत्तिाँदा सो २०२२ सालको नक्सा र से्रस्िालाई अवहले 
यथावि ्रूपमा कायानन्त्वयनमा ल्याइन ुपदनछ भन्त् न ुमनाधसब हुाँदैन । उि दफा ८क. मा भएको प्राविान 
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अनसुार २०४५ सालमा भएको नापी अनसुारको नक्सा एवम ् जग्गाको से्रस्िाले २०२२ सालको नापी 
नक्सा र से्रस्िालाई ववस्थावपि गरेको देत्तिन्त्छ ।  

 

िसथन ववपिी अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोगले २०२२ सालको नापी नक्सा र से्रस्िालाई आिार 
मानी बाटो कायम गनन भनी धनणनय गरी ठदएको धनदेिन स्पष्टिः जग्गा (नाप जााँच) ऐन, २०१९ को दफा 
८क को प्रधिकूल देत्तिन।े 

धनणनयपूवन िथ्यको पवहचान गरी सद् वववेक प्रयोग गरेर न्त्यायोत्तचि धनष्कषनमा पगु्न ुसावनजधनक जवाफदेवहिा 
रहेका धनकाय वा पदाधिकारीको कानूनी किनव्य िथा दावयत्वसमेि बन्त् ने ।  

प्रभा काकी समेि वव. देवी गरुूङ्ग,  मा. न्त्या. श्री सिुीला काकी िथा मा.न्त्या. श्री गोववन्त्द कुमार उपाध्याय, 

दिान बदर, ०६४ - CI -०५८७, फैसला धमधि: २०७२।११।२३ 

मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा २ मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ वा पधछ 
कुनै सरकारी वा सावनजधनक जग्गा व्यत्ति वविेषको नाउाँमा दिान गरी आवाद गरेकोमा त्यस्िो दिान स्वि: 

बदर हनुेछ । त्यस्िो जग्गाको व्यत्ति वविेषको नाउाँमा रहेको दिान लगि समेि मालपोि कायानलय वा 
नेपाल सरकारले िोकेको अधिकारीले कट्टा गनेछ भधन रहेको प्राविानले जधिसकैु वषन पवहलाको जस्िोसकैु 
दिान पधन बदर हनु सक्ने सवनव्यापी overriding व्यवस्था गरेको स्मरणीय छ । 

 
देविरण पत्तण्डि वव. बौएलाल साह बैश्य समेि, नकेाप २०६६, चैत्र, धन.नं. ८२७८ 

धमन्त्ही दिान हनु ुभनेको उि जग्गाको पोि धिननबाट र स्वाधमत्वबाट वत्तञ्चि भई जग्गािनीको हैधसयि र 
दावयत्वबाट छुटकारा पाउन ु हो । त्यसरी पोि नधिने जग्गालाई धनजी वा व्यत्ति वविेषको जग्गा हो 
भन्त् न नधमल्ने । 

 

वववाठदि पोिरी नापीको बेलामा मौकामा प्रमाण देिाई आफ्नो नाममा दिान गनन नसकी उि समयमा 
दिान गराउन छुट भएको भए छुटमा दिान गररपाऊाँ  भनी हालसम्म धनवेदन समेि नगरेको र दिान गनन हक 
पगु्ने प्रमाण नभएको अवस्था लगायिका िथ्यबाट धमन्त्ही लगिमा दिानको लाधग छोडेको सावनजधनक 
प्रकृधिको कायम हनुे । 

 

दनुाई यादव समेि वव. जगठदि मण्डल िानकु समेि, नकेाप २०६६, मंधसर, धन.नं. ८२०१ 

जग्गाको स्वाधमत्वको धनिानरणमा ित्काल भौधिक धनयन्त्त्रण हनैुपने बाध्यिा नहनुे वकनभने स्वाधमत्व र 
भोग अलग–अलग कानूनी अविारणा भएबाट यी अलग–अलग व्यत्तिको हनुसक्ने ववधििास्त्रीय मान्त्यिा 
छ । िर सम्पत्ति िारण गने स्वामी अथानि ्िारकको सो सम्पत्तिसाँगको सम्बन्त्ि स्पष्ट रुपमा देत्तिनपुछन 
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। त्यो देत्तिने आिार कानूनले संरिण गननसक्न ेअवस्थाको भएमा मात्र त्यस्िो सम्पत्तिमा स्वाधमत्वको 
दावी गने अधिकारको धसजनना हनु सक्ने । 

 

दूवषि दिान भनी हााँक ठदने हकदैया जो कोहीमा र जवहले सकैु पधन रहाँदैन । यसलाई हााँक ठदने पिको 
सो दिानसाँग साथनक सम्बन्त्ि भने रहन ुपने । 

स्रोिववहीन दिानलाई दूवषि दिानको पररधिमा रािेर हेनुनपने हनु्त्छ । दूवषि दिान गराउाँदैमा कुनै सम्पत्तिमा 
अधिकारको धसजनना हनु सिैन । त्यसो हुाँदा दूवषि रुपमा दिान गराइएको जग्गाको हस्िान्त्िरण 
प्रवक्रयाको आडमा हैधसयि पररविनन हनु सक्दैन । स्रोि नै दूवषि भएपधछ िद्पिािका वक्रयाले वैििा 
प्राप्त गनन नसक्ने । 

प्रधिवादीले वफराद हदम्याद नाघी परेको भनी त्तजकीर धलए पधन दूवषि रुपमा दिान गराएको जग्गालाई 
हदम्यादको आिार देिाउाँदै मान्त्यिा ठदाँदै जाने हो भने एकाको हकको अथवा सरकारी वा सावनजधनक 
जग्गा गपुचपु रुपमै दिान गने र धनत्तिि म्याद नाघेपधछ दावी गनन आउने प्रवतृ्तिले प्रोत्साहन पाउने हुाँदा 
यस्िो प्रवतृ्ति साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्त्िी ववधििास्त्रीय अविारणा प्रधिकूल हनुे । 

स्रोि दूवषि भएपधछ सो जग्गा अन्त्यत्र हस्िान्त्िरण भई वकिा फोडद्वारा ित्तण्डि भएको जग्गाको हैधसयि 
पधन मूल जग्गासरह दूवषि हनु्त्छ । कानूनी बाटो अनिुरण गरी अदालिबाट फैसला गराई हक 
हस्िान्त्िरण गरेको भन्त् ने आिारले दूवषि दिानको हैधसयि पररविनन हनु सिैन । यसरी ऐलानी जग्गा 
दूवषि रुपमा दिान गरेको अवस्थामा त्यस्िो दिान माधथ प्रश् न उठाउन हदम्याद बािक हनु नसक्ने हुाँदा 
वफराद हदम्याद नाघी परेको भन्त् न नधमल्ने ।   

परस्पर अन्त्योन्त्यात्तश्रि वक्रयाहरूको कानूनी रुपमा परीिण एकसाथ गनन सवकन्त्छ । यसलाई अलग–अलग 
ववषय मान्त् न ु न्त्यायोत्तचि हुाँदैन । मूल वक्रयाबाट धनःसिृ हनुे अन्त्य सहवक्रयाको संख्या अ.वं. ७२ को 
पररप्रके्ष्यमा अलग ववषय होइन । मूल वक्रयाको कानूनी वैििाको परीिणमा सोसम्बन्त्िी अन्त्य 
सहवक्रयाको अत्तस्ित्व आत्तश्रि रहन्त्छ भने यस्िो अवस्थामा जधिसकैु वक्रयाहरूको ववरुधमा पधन एउटै 
वफराद दायर भई इन्त्साफ हनु सक्ने,  अ.वं. ७२नं. को प्रयोजन र मनसाय यही  हनुे । 

दूवषि रुपमा प्राप्त गरेको जग्गाको ित्तण्डि अंिको स्वरुप र हैधसयि पधन दूवषि नै हनु्त्छ । दूवषि जग्गा 
राजीनामा पाररि गररठदएकै भरमा त्यो अलग्गै िगडाको ववषय बन्त् न सक्ने अवस्था रहाँदैन । दूवषि 
स्रोिबाट प्राप्त भएको जग्गाको दिानलाई अलग–अलग िगडाको ववषय मान्त् न नधमलेकाले वक.नं.२३ फोड 
गरी राजीनामा पाररि भएको जग्गाको दिानसमेिका ववरुधमा परेको वफरादलाई मलुकुी ऐन, अदालिी 
बन्त्दोबस्िको ७२नं. को कानूनी व्यवस्था ववपरीि दिान भएको भधन अथन गनन नधमल्ने । 

बौवालाल साहू समेि वव. ववश्वनाथ साह रौधनयार समेि,  नकेाप २०६६, भाद्र,  धन.नं. ८१४५ 
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सावनजधनक रुपमा भोग चलनमा छाधडएको पोिरीमा व्यत्ति वविेषको हक स्वाधमत्व कायम नरही 
सामात्तजक भोग चलन र उिरदावयत्वमा रहने हुाँदा त्यस्िो सामात्तजक भोग चलनको पोिरी जग्गा व्यत्ति 
वविेषले त्तिचोला गनन आएमा अदालिको अनमुिी धलई त्यस्िो सावनजधनक सम्पत्तिको रिा गनन उजूर गनन 
पाउने हक जोसकैु नेपाली नागररकलाई हनुे। 

सरेुन्त्द्रप्रसाद यादव वव. अधनरुद्र प्रसाद चौिरी समेि, नकेाप २०६४, असोज, धन.नं. ७८६३ 

सावनजधनक प्रयोजनको लाधग िाधमनक कायन सम्िी पोिरी िनाई मालपोि लगि कट्टा गरी मालपोि धमन्त्हा 
हनुे गरी कुनै व्यत्ति वविेषको नाममा दिान एवं भोग नरहेको पोिरी अन्त्य रैकर जग्गा सरह 
प्रधिवादीहरूको छोरा नाधिमा हक सदै जाने भन्त् न नधमल्ने । 

 

कुनै व्यत्तिले सावनजधनक प्रयोगमा ल्याउने ववचारले पोिरी िनी मालपोि लगि कट्टा गराई सकेको समेि 
अवस्थामा र सो पोिरी कसैको नाममा दिान नभएको त्तस्थधिमा सो पोिरी सावनजधनक जग्गा नै हो भन्त् ने 
मान्त् न ुपने । 

मालपोि नधिरी पोि धमन्त्हा भएको पोिरी िाधमनक सद्भावले सबैको प्रयोगको लाधग समाजमा नै समपनण 
गरेको मान्त् नपुने भई एक पटक समाजलाई समपनण गरेको भएपधछ वपिा पिुानले नै िनाएको भए पधन 
त्यसमा छोरा नाधिको हक अन्त्य रैकर जग्गा जस्िो रवहरहन्त्छ भन्त् न नधमल्न े। 

सावनजधनक पोिरीको संरिण गनुनपने दावयत्वबाट ववमिु भई सावनजधनक पोिरीका सम्बन्त्िमा चलेको 
त्तिचोला मदु्दामा गा.वव.स.का अध्यिले सावनजधनक पोिरीलाई व्यत्ति वविेषको धनजी पोिरीको रूपमा 
मान्त्यिा ठदई वादी दाबी कायम हनुे गरी गरेको धमलापत्रले कानून बमोत्तजम मान्त्यिा पाउन नसक्ने । 

सोमई मल्लाह समेि वव. भधूम सिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय समेि, मा.न्त्या. श्री मीन बहादरु रायमािी िथा 
मा.न्त्या. श्री दामोदर प्रसाद िमान, उत्प्रषेण, ०६२-WO-३८६०, फैसला धमधि: २०६३।०१।१५ 

नाप जााँच सम्बत्तन्त्ि व्यवस्था िीषनकमा उल्लेि भएको । 

राम पकुार मण्डल समेि वव. सहदेव मण्डल, नकेाप २०५५, असार, धन.नं. ६५२६ 

वपिा पिुानले धनजी प्रयोगको लाधग सो पोिरी िनाएको भन्त् न ेपनुरावेदक वादीको दावीलाई मान्त् ने हो भने 
िापधन मालपोि नधिरी पोि धमन्त्हा भएको र त्यस्िो पोिरी िाधमनक सद् भावले सबैको सावनजधनक प्रयोगका 
लाधग समाजमा नै समपनण गरेको मान्त् नपुने हनु्त्छ । एकपटक समाजलाई समपनण गरेको भएपधछ वपिा 
पिुानले नै िनाएको भए पधन त्यसमा छोरा नाधिको हक अन्त्य रैकर जग्गा जस्िो रही रहन्त्छ भन्त् न 
नधमल्ने । 

नारायण साह िेली समेि वव. श्री ५ को सरकार, नकेाप २०५३, श्रावण, धन.नं. ६१८५ 
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धडलमा रहेका जग्गाहरु कसैका नाउाँमा दिान हुाँदैमा सो साँग जोधडएको पोिरी समेि संधियारको हक 
भोगको जग्गा हो भनी अनमुान गनुन केवल आत्मधनष्ठ अनमुान हनुे । 

पनुरावेदकहरुको मिेि माल सवाल ऐनमा पोिरीमा परेको जग्गाको मालपोि धमन्त्हा गनन सवकने सो 
बमोत्तजम मालपोि धमन्त्हा भएको िर लगि कट्टा नभएको भन्त् न े त्तजवकरका सम्बन्त्िमा मालपोि धमन्त्हा 
भएपधछ लगि कट्टा नै नभएको प्रमाण समेि पेि दात्तिला गनुन नसकेको केवल वफरादमा उि कुरा 
उल्लेि गदैमा ववश्वास गनन सवकने आिार नभएबाट उि त्तजवकर सत्य िथ्यमा आिाररि रहे भएको 
नदेत्तिने । 

जग्गाको सभे नापीमा वफल्डबकु ियार गदान जग्गािनीको नाम िाली रािी उि जग्गाको जग्गािनी श्री 
५ को सरकार भएको भन्त् ने कुरालाई पनुरावेदक वादीहरुले आफ्नो वफरादमा उल्लेि गरेिा पधन उि 
जग्गाको पूवनिफन  रहेको सावनजधनक सडक र भैरव मत्तन्त्दर समेि रहे भएबाट पोिरीलाई वादीहरुको 
हकभोगको भन्त् न मान्त् न धमल्ने अवस्था नदेत्तिनकुा साथै श्री ५ को सरकारका नाउाँमा नापी दिान समेि 
भैरहेको कुरालाई मौकैमा थाहा भएन भन्त् ने त्तजवकर प्रधििलायक मान्त् न नधमल्न े। 

िड्ग प्रसाद पैयागं वव. िापा त्तजल्ला वन सदुृढीकरण उच्च स्िरीय आयोगका अध्यि भपूाल वकरािी समेि,  
नकेाप २०५१, भाद्र, धन.नं. ४९१९ 

सम्पधिको अविारणा िीषनकमा भएको । 

 

कृष्ण बहादरु मानन्त्िर वव. श्यामचा पोडे, नकेाप २०४२, श्रावण, धन.नं. २३२४ 

जग्गाको हक स्वाधमत्वको प्रमात्तणक अधभलेि जग्गा दिान शे्रस्िालाई नै मान्त् नपुने । 

 

नवराज धमश्रसमेि वव. मडेजमेल समेि, नकेाप २०३०, वैिाि, धन.नं. ७१९ 

जग्गाको मखु्य प्रमाण नै मोठ, शे्रस्िामा लेत्तिएको दिानवाला जग्गािनी माधनने । 

 
 
 
 
 
 

छुट जग्गा दिान सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

श्यामबहादरु भन्त् न ेश्याममान शे्रष्ठ वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७६, ज्येष्ठ, धन.नं. १०२०६ 
आिारभिू रूपमा हेदान पधन छुट दिान माग गने ववषय हो, सो अधिकार होइन,  छुट दिानको धनवेदन पदैमा 
सोबमोत्तजम गररहाल्न ुपछन भन्त् ने नहनुे । 
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वववाठदि सम्पत्तिमा ववधभन्त् न पिहरू धमली एकआपसमा िेरो मेरोको त्तस्थधि देिाई धनवेदन ठदए भन्त्दैमा 
सम्बत्तन्त्िि कायानलयले अधनवायन रूपमा िेरो मेरोमा सनुाउन ु पछन भन्त् न धमल्दैन । दाबीको औत्तचत्य र 
प्रमाण हेरी कसैको पधन दाबी अस्वीकार गनन सवकने । 

जग्गाको दिान िंकास्पद छ, भोग  ठद्ववविाजनक छ र नापी भएको चार दिकपधछ जग्गा दिान माग गनुनपने 
त्तचि बझु्दो कारण नठदइएको अवस्थामा मालपोि कायानलयको धनणनय बदर गनन ररटको  िेत्राधिकार प्रयोग 
गनुनपने औत्तचत्य र वाञ्छनीयिा दवैु नदेत्तिने ।  

िान्त्िादेवी मल्ल वव. मालपोि कायालय, चाबवहलसमेि, नेकाप २०७५, चैत्र, धन.नं. १०१६०  

छुट जग्गा दिानको हदम्याद नाघेको कैयौँ  दिक पधछ छुट दिानको नाममा धनवेदन पर्यो भन्त्दैमा सो जग्गा 
दिान गनुन पने वा िेरो मेरोमा सनुाउनपुने बाध्यिा मालपोि कायानलयलाई नरहने ।  

 

वफल्डबकुमा कुनै नाम उल्लेि भयो भन्त्दैमा सो कुराले वववाठदि सम्पत्तिमा धनवेदकको हक भई हाल्यो 
भन्त् न धमल्दैन । स्थावपि हकसम्मको ररट िेत्रबाट प्रचलन हनुे हो । हक नै स्थावपि छैन भने सो 
हकको उल्लङ्घन भयो भन्त् ने प्रश् न उठ्न नसक्न े। 

नपेाल सरकार वव. धभम प्रसाद धत्रपाठीको म.ुस. गने धसिाराम धत्रपाठी, नकेाप २०७४, पौष, धन.नं.९८७३ 

िेत्राधिकारको प्रश् न कानूनले व्यवत्तस्थि गने कुरा हो । अदालिसमेिका कुनै पधन धनकायले कसैका 
लाधग िेत्राधिकारको धसजनना गनन नधमल्ने । 

 

दिान भई जग्गािनी प्रमाणपजुान प्राप्त भएको सम्पत्ति र साधबकमा दिान धथयो त्यसैले आफ्ना नाममा दिान 
हनुपुने भन्त् ने पथृक कुरा हनु ्। साधबकको दिानको जग्गा वववाठदि सम्पत्ति नै हो होइन भन्त् ने कुरा सबूि 
प्रमाणको मूल्याङ्कनको आिारमा बोल्नपुने हनु्त्छ । सबूि प्रमाणको मूल्याङ्कन िरुू अधिकारिेत्रको ववषय 
हनुे ।  

 

 

त्तजिबहादरु लामा  वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय, मा.न्त्या. श्री गोपाल पराजलुी िथा मा.न्त्या. 
श्री ववश्वम्भरप्रसाद शे्रष्ठ, उत्प्रषेण, ०६६-WO-१३३५, फैसला धमधि: २०७३।०५।१३ 

२०३३ सालमा जग्गा नापजााँच भएको लामो अवधि व्यधिि गरी छुट दिानको लाधग अनतु्तचि ववलम्ब गरी 
प्रस्ििु धनवेदन माग गरेको र मालपोि ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोत्तजमको छुट जग्गा िफन को 
दाबीमा मालपोि कायानलय काभ्रपेलाञ्चोकको धनणनय उपर सोही ऐनको दफा ३१ बमोत्तजम पनुरावेदन 
अदालिमा लाग्ने वैकत्तल्पक उपचारको मागन अपनाउन सवकनेमा ररट िेत्रमा प्रवेि गरेको देत्तिदा 
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धनवेदकको धनवेदन माग बमोत्तजम आदेि जारी हनुे अवस्थाको ववद्यमानिा नदेत्तिदा प्रस्ििु ररट धनवेदन 
िारेज हनुे । 

 

प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय वव. म.ुस. गने श्रीमिी अधिकुमारी थापािते्री, मा.न्त्या. श्री 
दामोदरप्रसाद िमान िथा मा.न्त्या.श्री कमलनारायण दास, छुट जग्गा दिान, ०६४–CI–०९७८, स.ब.ुअ.२०६९, 
पूणाकं ४९७  

जग्गा (नापजााँच) ऐन, २०१९ बमोत्तजम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दिान गननसम्म छुट भएकोमा उि 
जग्गाको साधबक दिान धिरो र भोगसमेिको आवश्यक छानधबन गरी िोवकएबमोत्तजमको प्रवक्रया अपनाई 
त्यस्िो जग्गा दिान गनन सक्ने अधिकार मालपोि कायानलयलाई मालपोि ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले 
प्रदान गरेको देत्तिन्त्छ । िर एकपटक नाप नक्सा भई दिानसमेि भैसकेको जग्गालाई पनुः छुट दिान गनन 
सक्ने अधिकार सो ऐनले मालपोि कायानलयलाई भएको देत्तिाँदैन । धनवेदकहरूले छुट दिान गररपाऊाँ  भनी 
माग गरेको उि वक.नं. ११५ को ६–११–३–२ जग्गा एक पटक नाप नक्सा भई नेपाल सरकारको 
नाममा दिान समेि भैसकेको देत्तिएको अवस्थामा पनुः सोही जग्गाको साववक दिान धिरो भोगसमेि 
छानधबन गरी मालपोि कायानलयले छुट दिान गररठदन सक्ने अवस्था नदेत्तिने । वववाठदि वक.नं. ११५ 
िेत्रफल रोपनी ६–११–३–२ जग्गा २०२९ सालमा नापी भई वफल्डबकुमा बगर भन्त् न ेजधनई मालपोि 
कायानलय, िनहुाँको धमधि २०५१।१।१४ को धनणनयबाट नेपाल सरकारको नाममा दिान से्रस्िा पूजानसमेि 
ियार भएको सरकारी जग्गा हो भन्त् ने देत्तिएको र यसरी सरकारको नाममा दिान भैसकेको जग्गा सबूि 
प्रमाण बिुी व्यत्ति वविेषका नाममा छुट दिान गननसक्न े अधिकार मालपोि कायानलयलाई रहे भएको 
नदेत्तिएकोमा आफूसाँग भएको सबूि प्रमाणसवहि सम्बत्तन्त्िि त्तजल्ला अदालिमा दिान बदरिफन  वफराद धलई 
जानपुनेमा सो नगरी उि वववाठदि वक.नं. ११५ को सरकारी जग्गा छुट दिान गररपाऊाँ  भनी परेको 
प्रत्यथीको धनवेदन िामेलीमा रािी ठदने गरी भएको मालपोि कायानलय, िनहुाँको धनणनय सदर हनुे । 

ठदगम्बर चौिरी समेि वव. वैद्यनाथ िा समेि, नकेाप २०६७, कात्तिनक, धन.नं.८४१७ 

जग्गा छुट दिानका लाधग दाबी गनेले सवनप्रथम दिान हनु छुट्नाको औत्तचत्यपूणन आिार देिाउन      

सक्नपुने । 

सावनजधनक सूचना पिाि गररन ेनापीको कायनमा सोही त्तजल्ला, अि सोही गा.वव.स. अि यो भन्त्दा बढी 
सोही वडाका अन्त्य घरजग्गा सम्पत्ति नापी गराउन सक्नेले नापीमा आफ्नो भधनएको सो सम्पत्ति लेिाउन 
देिाउन छुट भएको र जग्गा नाप जााँच ऐनको दफा ८(२) बमोत्तजमका दावयत्व पूरा गनन नसक्नाका 
औत्तचत्यपूणन आिार देिाउनै पछन । यी कुराको प्रिीिलायक कारण देिाउन सकेन भने अन्त्य पिमा 
प्रवेि गरररहनै नपने । छुट दिानको मागमा दिान छुट्न जाने कारण भएको स्थावपि भएपधछ मात्र 
धनवेदकका हकसम्बन्त्िी प्रमाणको अवलोकन गररने दोस्रो चरणमा प्रवेि गनुनपने । 
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नापी हुाँदा वफल्डबकुमा पधिन, ऐलानी, बगर, वन जंगल, पाटी पौवा, पोिरी समेिका सावनजधनक प्रयोगका 
स्वरुप जधनएछ र ित्काल सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिले कुनै कारवाही नचलाई दिकौँ पधछ सो जग्गा नापी छुट 
वा दिान छुट भएछ भन्त्छ र उसको भोगचलनको कुनै आिार देत्तिन्त् न भने पधन मालपोि ऐन, २०३४ को 
दफा ७(२) र जग्गा नाप जााँच ऐन, २०१९ को २०५६।३।७ को आठौँ संिोिनद्वारा थवपएको दफा 
६(ि) को पररधिधभत्र यो मागदाबी नपने । 

अन्त्य जग्गा धनजहरूले नापी गराई जग्गािनी प्रमाण पूजान धलएको अवस्थामा पोिरी नापी नभएको भ्रममा 
परेको भन्त् ने कथन छुट दिानका लाधग औत्तचत्यपूणन हनु नसक्ने । 

सम्पत्तिको िोजी यथासमयमा गनुन सम्पत्ति आफ्नो हो भन्त् ने दावी गनेको दावयत्व हो । समयको लामो 
अन्त्िरालले छुट दिान गररपाऊाँ  भन्त् ने दावीमा प्रधिकूल प्रभाव पादनछ । जग्गा धमच्नेको १८नं. र जग्गा 
पजनीको साधबक २ वषन र २०३४।९।२७ को संिोिन पधछको थाहा पाएको ६ मवहने हदम्याद 
सम्बन्त्िी व्यवस्था पधन छुट दिानका सम्बन्त्िमा ववलकूलै असान्त्दधभनक होइनन ्। जग्गाको ववषयमा दावी 
गनन ववधिकिानले थाहा पाएको ६ मवहने सीमा अकारण रािेको होइन । देख् ने, बझु्ने र अनभुव गनन 
सवकने कुरा सोही समयमा थाहा पाएको मान्त् न ुपने हनु्त्छ । थाहा पाएको मनोगि धमधिलाई मान्त्यिा ठदन 
नधमल्ने । 

छुट दिानका लाधग सरकारद्वारा िोवकने म्याद सावनजधनक स्वरुप धलईसकेका सम्पत्ति व्यत्ति वविेषका 
नाममा दिान गररठदने उद्देश्यले गररने नभई व्यत्ति वविेषको भोगचलन हक स्वाधमत्वको संरिणका लाधग 
हो । दिकौँ दिक पधछसम्म छुट दिानको प्रवक्रया चालू राख् ने ववधिकिानको मनसाय होइन । 

ववधिकिानको यो सिकन िाले दिान छुट्नकुो भरपदो औत्तचत्यपूणन आिार दावीकिानले प्रस्ििु गरेपधछ मात्र 
धनजको सो जग्गामा भोगचलन स्थावपि रहे नरहेको हेनुनपने । 

संठदग्ि र अथ्यानउन ु पने िालका प्रमाण कुनै पधन व्यत्ति वविेषको स्वाधमत्वका धनिानरक ित्व हनु 
सक्दैनन ्। यस सन्त्दभनमा दावीकिानको आचरण र व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र छुट जग्गा दिान हनुे 
वा नहनुे कुरा कारणसवहि धनणनयकिानले धनष्कषन धनकाल्न ुपने । 

हक भन्त् ने कुरा पररत्याग वा समपनण गनन सवकन्त्छ । एकपटक समदुाय वा समाजलाई समपनण 
गररसवकएको सम्पत्ति छुट दिानका नाउाँमा प्रधिसंहरण गनन नसवकने । 

समपनण धलत्तिि माध्यमबाटै हनु आवश्यक छैन । दिकौँ देत्ति सम्पत्तिको प्रयोग बगर, वन, जंगल पधिन, 
गौचरण, िेलकुद मैदान, पाटी, पौवा, िमनिाला, औषिालय, ववद्यालय, पोिरी र बाटो समेि जस्िा सावनजधनक 

रुपमा भइरहेको र यो कुरा दावीकिानको जानकारीमा छ िथा यथासमयमा सो सावनजधनक भोगचलनलाई 
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कानून बमोत्तजम चनुौिी ठदइन्त् न बरु उल्टो आचरणबाट सो सावनजधनक भोगचलनलाई समथनन गरी आएको 
देत्तिन्त्छ भने वादीको सो कायन समपनणको पररधिमा पने। 

सम्पत्ति व्यवहारिः समाजलाई स्वेत्तच्छक रुपमा समपनण गररएको छ छैन भन्त् ने कुरामा भने अदालिले 
िथ्य र प्रमाणलाई सिकन िाका साथ मूल्याङ्कन गनुनपने । 

वववाठदि पोिरी धनजी िवरले साधबकमा िनाएको अवस्था धथयो भने पधन समयक्रममा वादी पिबाट सो 
समाजलाई समपनण गररएको भई सावनजधनक प्रयोगमा रहेको देत्तिदा अवहले आएर धनजी ठहनुन पछन भन्त् न े
वादी दावी पगु्न नसक्ने । 

नन्त्दलक्ष्मी शे्रष्ठको म.ुस.गने पवनिमान शे्रष्ठ  वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०६६, वैिाि,  धन.नं.८०५१ 

छुट जग्गा दिान सम्बन्त्िमा मदु्दा हेने िेत्राधिकार रहेको धनकायले सरकारका नाममा दिान भएको भन्त् न े
मात्र आिारमा पेि भएका सबूि प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी धनणनय गनन इन्त्कार गरेको कायनलाई कानून 
अनकूुलको कायन भनी अथन गनन नधमल्ने । 

 

कानून बमोत्तजम िोवकएको त्तजम्मेवारी पूरा गनुन िि ्धनकायको दावयत्वधभत्र पने कुरा हो । िर, मालपोि 
कायानलय सनुसरीले त्यसरी हकभोग र दिानको प्रमाण रािी ठदएको धनवेदनिफन  कानून बमोत्तजम धनणनय 
नगरी िामेलीमा रािेको कायनलाई कानून बमोत्तजम भएको कायन भन्त् न  नधमल्ने । 

 

अधिकारिेत्रको बारेमा पनुरावेदन नै नलाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा पनुरावेदन ग्रहण गरी अदालिबाट 
इन्त्साफसमेि भएको अवस्थामा गलि बाटो अनिुरण गरेको र न्त्यावयक कायनका लाधग धनरन्त्िर वक्रयािील 
नरहेको  भन्त् ने आिारमा धनवेदन िारेज गनुन मनाधसब देत्तिन आउाँदैन । कानूनमा पनुरावेदनको अधिकारको 
व्यवस्था नै नभएको ववषयमा अन्त्य प्रभावकारी वैकत्तल्पक उपचारको अनिुरण गरेकोलाई अन्त्यथा भन्त् न 
नधमल्ने ।       

 

भवानी िाह वव. मालपोि कायानलय जाजरकोट िलंगा समेि, नकेाप २०५९, असार/श्रावण,  धन.नं. ७०७७ 

व्यत्ति वविेषको जग्गा कुनै कारणले सभे नाप जााँच हुाँदा त्यस्िो व्यत्तिले आफ्नो नाउाँमा दिान गराउन 
सकेको रहेनछ र कानून बमोत्तजम छुट दिान गरी पाउन धनवेदन ठदएको रहेछ भने त्यस्िो जग्गा 
सम् बन्त्िमा सोको सबूि प्रमाण बिुी धनजको हक भोगको देत्तिन आए कानून बमोत्तजम दिान गरी ठदनपुने 
दावयत्व सम्बत्तन्त्िि मालपोि कायानलयको हनुे । 

 

कुनै जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउाँमा दिान भैसकेको कारणबाट व्यत्ति वविेषको नाउाँमा दिान 
सच्याउने नीधि नभएको भनी कानून बमोत्तजम गनुनपने दावयत्व परुा नगने गरी गरेको सम्पूणन काम 
कारवाही र मालपोि ववभागको मालपोि ववभागको उपरोि पत्रमा उल्लेत्तिि धमधि २०५६।३।२५ को 
धनणनय कानून प्रधिकूल हुाँदा सो हदसम्म बदर हनुे ठहछन । 
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धमङमा रेन्त्जीङ िेपान भन्त् न े धमङमा िेपान वव. मालपोि कायानलय िाप्लेजङु, संयिु इजलास, फैसला धमधि: 
२०५७।०२।०६  

छुट जग्गा सम्बन्त्िमा अनन्त्िकालसम्म दाबी गनन पाइन्त्छ भन्त् न ुऔत्तचत्यपूणन मान्त् न सवकदैन । छुट जग्गा 
दाबी गनन उजूरी गने समय धभत्र उजूरी गनन नसकेको कारण पधन देिाउन सक्नपुछन । अन्त्यथा 
अनन्त्िकालसम्म पधन कुनै दिान शे्रस्िाको स्थावयत्व रहन सक्दैन । प्रस्ििु मदु्दामा २०४२ सालमा दिान 
प्रमाणपजुान पाएपधछ २०५२।०९।१७ मा आई दिान छुट भयो भन्त् ने धनवेदकको दाबीको आिारमा 
प्रस्ििु दिान कारवाही प्रारम्भ भै पनुरावेदन अदालि समेिबाट िारेजी धनणनय भएको देत्तियो । यसरी 
ज्यादै ववलम्ब गरी परेको धनवेदनको वढलाईको कारण समेि नदिानई गररएको धनवेदनबाट भएको 
कारवाही एवं धनवेदकको उि जग्गामा हक पगुेको प्रमात्तणि िथा धनववनवाठदि आिार सबदु समेिको 
अभावमा ररट िेत्रबाट सनुवुाई धनणनय गनन नधमल्ने हुाँदा प्रस्ििु ररट धनवेदन िारेज हनुे ठहछन । 

 

कृष्ण भि भन्त् न ेनरेिजंग थापा िते्री वव. श्री ५ को सरकार समेि, नकेाप २०५४, ज्येष्ठ, धन.नं. ६३१७  

िेत्रीय वकिाबमा पधिन जधनई श्री ५ को सरकारको नाउाँमा दिान हुाँदैमा सबूि प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी छुट 
दिान सम्बन्त्िमा धनणनय गनन नसक्ने भन्त् न नधमल्ने । 

                  
रामचन्त्द्र धिवारी वव. मालपोि कायानलय, कास्की समेि, नकेाप २०४६, ज्येष्ठ, धन.नं.३७२१ 

कुनै व्यत्तिको नाममा नापी नभएको िथा वन जंगलमा समेि नापी नभई नापी नक्िा नै हनु छुट भएको 
जग्गा सम्मलाई छुट दिान गराई माग्न सवकने । 

 

वववाठदि जग्गा वन जंगल कायम भएको र सो बदर नभएको अवस्थामा दिान हनु नसक्ने । 

 

 

 

सरकारी िथा सावनजधनक जग्गाको दिान र संरिण 
 

पासाङ िेम्बा लामा वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७६,  श्रावण, धन.नं. १०२४० 
अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोगले सरकारी सम्पत्ति संरिण गने हेि ु धनदेिन ठदाँदा पधन "यस्िो 
धनणनय गनुन" भनेर वकटान गरी दबाबमूलक ढंगले ठदने पधन होइन । आफ्नो िेत्राधिकारधभत्रको कायनमा 
कानूनसम्मि ढंगबाट धनत्तश् चि प्रवक्रया अवलम्बन गरी िते्राधिकार भएका धनकायले नै आवश् यक 
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कागजाि प्रमाण बिुी सबै प्रवक्रया पूरा गरेर िथ्य र प्रमाणका आिारमा धनणनय गने स्विन्त्त्र 
अधिकारिेत्रलाई धमच्ने, संकुचन, धनयन्त्त्रण एवं धनदेत्तिि गने वहसाबले धनदेिन ठदन नधमल्ने । 

 

श्याम ववहारी कुमी वव. ित्रिुन प्रसाद वमान,  नकेाप  २०७६,  श्रावण, धन.नं. १०२३४ 
जनु जग्गामा जसको स्वाधमत्व देत्तिएको छ, उसलाइन नबिुी धबना स्रोि, धबना आिार, साधबक दिान से्रस्िा 
वा प्रमाणको प्रधिकूल हनुे गरी वकिा नै बदर गरी िेत्रफल नै घटबढ गने गराउन ेिथा कसैको नाउाँमा 
िेत्रफल थप गने गरी भएको काम कारवाही िथा दिान एवं धनणनय दवुषि दिानकै कोटीमा पने हुाँदा त्यस्िो 
काम कारवाहीले कानूनी वैििा पाउन नसक्न े। 

सदुामादेवी मण्डलसमेि वव. मालपोि कायनलय सलानही, मलंगवासमेि, नकेाप २०७६,  वैिाि, धन.नं. १०१६९ 
नेपाल सरकारका नाममा दिान से्रस्िा कायम रहेको सरकारी वा सावनजधनक जग्गामा कुनै व्यत्तिले लामो 
समयसम्म भोगचलन गरेकै आिारमा व्यत्ति वविेषको नाममा नामसारी गनन धमल्ने नदेत्तिने ।  

 

कृष्णबहादरु गरुूङ वव. ववश् वराज िनाल, नकेाप २०७५, माघ,  धन.नं. १०११७  

घरसारमा ियार हनुे सरकारी अड्डाबाट प्रमात्तणि गराउन ु नपने घरसारको धलिि जनुसकैु बेलामा पधन 
आपसमा धमलेर ियार गनन सवकने भएकोले त्यस्िा धलििलाई प्रमाणमा ग्रहण गनन धनकै सिकन  हनुपुने 
हनु्त्छ । घरसारको धलििबाट जग्गा जधमनमा हक सजृना हनुको लाधग त्यस्िो घरसारको धलििको 
ववश् वसनीयिा पवुष्ट गने अन्त्य प्रमाणको समेि आवश्यक पने हनु्त्छ । नापीको समयमा नै िोल्सी पवहरो 
जधनएको जग्गा प्रधिवादीले भोग चलन गरी आएको भनी ववश् वास गने आिार देत्तिन नआउने । 

 

कुनै पधन ववषयमा एक पटक धनणनय भएपधछ सो धनणनयलाई प्रत्यि प्रभाव पाने धलिि प्रमाण देत्तिन 
आएमा धनणनय ववचारणीय हनु सक्ने हनु्त्छ । जनु प्रमाणका आिारमा कारवाही एकपटक िामेलीमा 
रात्तिएको हो सोही प्रमाण उल्लेि गरी पधछ ठदएको धनवेदनबाट जग्गा दिानको कारवाहीलाई कारवाहीयिु 
अवस्थामा रहेको भनी मान्त् न नधमल्ने । 

 

कृष्णराम ववजयानन्त्द समेि वव. अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग, नकेाप २०७४, मंधसर, धन.नं. 
९८६६  

जग्गा दिान र अधभलेि सम्बत्तन्त्ि व्यवस्थामा उल्लेि भएको ।  

 

गोपीलाल महजनन समेि वव. भधूमसिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय धसंहदरबार, काठमाण्डौँ, सम्माननीय 
प्रिानन्त्यायाधिि श्री चोलेन्त्द्र िम्िेर ज.ब.रा. र माननीय न्त्यायािीि श्री िेज बहादरु के.सी., मदु्दा: धनणनय 
दिान बदर हक कायम दिान, संयिु इजलास, फैसला धमधि २०७५।१०।२९ 
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भधूम सम्बत्तन्त्ि ऐन र धनयामवली लागू भएपधछ वववाठदि जग्गा आफ्नो भएको वा आफूले िथा आफ्नो 
पररवारले भोगचलन गररआएको भनी सो कानूनले धनठदनष्ट गरेको प्रवक्रया बमोत्तजम ७नं.  फााँटवारी समेि 
भरेको नदेत्तिएको र कसैको पधन हक भोग, धिरो दिानको रुपमा नरहेको जग्गा नापी हुाँदा जग्गािनी र 
जोिाहा महल िाली रािी पधिन जधनई वफल्डबकु ियार भई नेपाल सरकारको नाममा दिान भएको 
देत्तिएको अवस्थामा वववाठदि जग्गा वादीको हक कायम हनु नसक्ने भएकाले वादी दाबी पगु्न नसक्ने । 

गंगािर साहसमेि वव. रामदेव िंग मरी धनजको म.ुस.गने रून्त्दी िंग ित्वे, नकेाप २०७३, ज्येष्ठ, धन.नं. 
९५४३ 

धनजी रूपमा प्रयोग गरेको भन्त् ने मात्र आिारले वववाठदि जग्गा प्रधिवादीहरूको धनजी हो भन्त् ने प्रमात्तणि 
हुाँदैन । धनजी हनुलाई जग्गा आफ्नो नाउाँमा नाप नक्सा गराई से्रस्िामा समेि आफ्नो नाउाँ कायम 
गराएको हनुपुने । 

 

भधूमसिुार लागू हुाँदा ७नं. फाराम भरेको र २०२८ सालसम्म जधमनदार कचहरीमा मालपोि बिुाउाँदै 
आएको भने पधन प्रधिवादीहरूले हाल सवे नापी हुाँदा वफल्डबकुमा जग्गािनी महल िाली रहेकोलाई 
ित्कालै आफ्नो स्वाधमत्वको प्रमाण पेि गरी जग्गा दिान गराउन सकेको देत्तिाँदैन । समयमै जग्गा दिान 
गननपवट्ट नलागी यधिका वषनपधछ जग्गा धनजी हो भनी त्तिचोला गनन आएकोबाट वववादका जग्गामा 
प्रधिवादीहरूको हक स्वाधमत्व नभएको भन्त् ने स्पष्ट हनुे । 

वववाठदि जग्गाहरू प्रधिवादीहरूका धनजी स्वाधमत्व धभत्रका जग्गा हनु्त्थे भने नापजााँच हुाँदा नै आफ्नो 
नाउाँमा नापजााँच गराउन सक्नपुनेमा सो गनन सकेको देत्तिाँदैन । नापजााँच पिाि पधन नापजााँच ऐनले 
िोकेको प्रवक्रया बमोत्तजम आफ्ना नाउाँमा दिान गराउन े िफन  नलागी चपु लागेर बसेको देत्तिएबाट 
वववादका जग्गाहरू प्रधिवादीहरूका धनजी स्वाधमत्व धभत्रका जग्गा हनु ्भन्त् न नधमल्ने । 

मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २(ि३) मा गररएको “सावनजधनक जग्गा” को पररभाषामा “कुनै व्यत्तिले 
मात्र नभई सावनजधनक रूपमा प्रयोग गनन पाउने परापूवन कालदेत्ति प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पाँिेरो, 
पानीघाट, इनार, पोिरी िथा सोको धडल, िाधमनक उपासना गने स्थल, स्मारक, मठ मत्तन्त्दर, चोक, डबली, ढल, 

चौिारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउाँ, सावनजधनक मनोरञ्जन गने िथा िेलकुद गने ठाउाँ र नेपाल सरकारले समय 
समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी सावनजधनक जग्गा भनी िोवकठदएको जग्गासमेि सम्िनपुछन” 

भनी पररभावषि गरे अनसुार पधन वववाठदि जग्गाहरू सावनजधनक जग्गा हनु ् भन्त् ने देत्तिएको र वववाठदि 
जग्गाहरूलाई प्रधिवादीहरूले आफ्नो धनजी स्वाधमत्व धभत्रका जग्गा हनु ्भनी प्रमात्तणि गराउन नसकेको 
पाइएबाट वववादका वक.नं. ३३ र ३४ का जग्गाहरू सावनजधनक जग्गाहरू नै रहे भएको प्रमात्तणि भएको 
देत्तिने । 

दगुानदि धसग्देल ववरुध नपेाल सरकार, नकेाप २०६८, असार, धन.नं. ८५८३ 



 

365 

e"ld ;DaGwL sfg"gL >f]t ;fdu|L 

कसैको नाममा दिान नभएको जग्गा सावनजधनक पिी, ऐलानी जे जस्िो नाम ठदएको भए पधन त्यस्िो जग्गा 
आफ्नो नाममा दिान गराउने कायन ररिपूवनकको मान्त् न नसवकने । 

 

आफ्नो नाममा ववधिवि ्रुपमा आउन नसक्ने िथा अदालिले समेि हक स्थावपि गराई ठदन नसकेको 
जग्गालाई जबरजस्िी आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयास गने कायन असल धनयि साथ गरेको भन्त् न नधमल्ने । 

एक त्तजम्मेवार अधिकारीले वस्ितु्तस्थधि एवं प्रमाण बिुी कानून बमोत्तजम गनुनपने कायन कसैले भन्त्यो भनेर 
प्रमाण बझु्दै नबिुी गदनछ भने त्यस्िो कायनको त्तजम्मेवारी आफूले नै धलनपुने । 

कुनै ठोस आिार र कारण धबना नै आफूले गरेको कायनको त्तजम्मेवारी अकैमा साने र सो कायनबाट त्यस्िो 
अधिकारीलाई उन्त्मतु्ति ठदने हो भने प्रिासधनक उिरदावयत्व एवं जवाफदेवहिा सम्बन्त्िी अविारणामा नै 
नकरात्मक असर पनन गई कमनचारीहरूमा बेधथधि एवं गैरत्तजम्मेवारपन नबढ्ला भन्त् न नसवकने । 

ठदगम्बर चौिरी समेि वव. बैद्यनाथ िा समेि, नकेाप २०६७, कात्तिनक, धन.नं. ८४१७ 

छुट जग्गा दिान सम्बन्त्िी िीषनकमा भएको । 

 

नरोिम राना वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०६६, चैत्र, धन.नं. ८२८० 

सरकारी, सावनजधनक सामदुावयक र धनजी सम्पत्ति िीषनकमा भएको । 

 
हेडम्बराज पराजलुी वव. िारानाथ गौिम समेि, नकेाप २०५४, चैत्र, धन.नं. ६४७९  

वववाठदि जग्गामा वादीको साधबक देत्तिको दिान हक भोग रहेको भन्त् ने ठोस प्रमाण पधन वादीले परु् याउन 
सकेको पाइदैन । कुनै पधन जग्गा जधमनमा जबसम्म कुनै व्यत्ति वविेषको हक भोग छ भन्ने िथ्यको 
भरपदो प्रमाण पेि हुाँदैन िब सम्म कुनै पधन पधिन जधनएको जग्गालाई सावनजधनक ऐलानी जग्गा     

मान्त् नपुने ।  

           

सावनजधनक जग्गा दिान गराएकै भए पधन बदर हनुे प्रकृधिको वववाठदि दावीको जग्गा सावनजधनक पधिन 
जग्गा रहे भएको देत्तिन आएबाट यस्िो जग्गामा व्यत्ति वविेषले दावी गनन पाउने अवस्था देत्तिन     
आएन । सावनजधनक पधिन जग्गामा दावी गनेले धनजी भन्त् ने ठोस प्रमाण परु् याउन सक्न ु पने हनु्त्छ । 
सरजधमन भई आएको नक्सा मचुलु्काबाट समेि वववाठदि वफराद दावीको जग्गा सावनजधनक पधिन जग्गा 
रहे भएको भन्त् ने पवुष्ट हनु आएकोले वादीको हकदैयाको अभावमा प्रस्ििु वफराद िारेज गने गरेको 
कास्की त्तजल्ला अदालिको फैसला सदर गरेको ित्काधलन गण्डकी अञ् चल अदालिको फैसलामा 
पनुरावेदनको अनमुिी प्रदान गनुन नपने आदेि गरेको ित्काधलन पत्तिमाञ् चल िेत्रीय अदालिको आदेि 
धनणनय समेि धमलेकै देत्तिदा सदर हनुे । 
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हेडम्वराज पराजलुी वव. श्री अंचलािीि, अंचलािीिको कायानलय, गण्डकी अञ्चल पोिरा समेि, नकेाप 
२०५४, फाल्गणु,  धन.नं. ६४५९ 

परापूवनकाल देत्ति सावनजधनक रुपमा प्रयोग गदै आएको जग्गा दिान भएपधन मालपोि कायानलयले त्यस्िो 
दिान वदर  गनन सक्ने व्यवस्था मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (३)(४) वमोत्तजम 
मालपोि कायानलयले वदर गनन सक्ने नै देत्तिन आयो । धनवेदकले दिान गराएको वववादीि जग्गाहरु 
सावनजधनक देत्तिएको भनी धनवेदकको नाउाँमा धमधि २०३७।१।२६ मा भएको दिान वदर गने गरेको 
ववपिी मालपोि कायानलयको धमधि २०३८।२।३० को धनणनय र सो धनणनय सदर गने गरेको ित्काधलन 
अंचलािीि कायानलयको धनणनयमा समेि कुनै कानूनी त्रटुी देत्तिन नआउने । 

घर जग्गा हक हस्िान्त्िरण, धलिि पाररि,  नामसारी,  दात्तिल िारेज र संिोिन 

बाली िामाङ वव. प्रमिु त्तजल्ला अधिकारी त्तजल्ला कायानलय लमजङु, नकेाप २०४४, असार, धन.नं ३०४०  

अपिुालीको १७ नम्बर बमोत्तजम कारवाही गनन पाउने अधिकार सोही ऐनले नत्तजकको अञ्चलािीि 
कायानलयलाई िोकेको हुाँदा प्रमिु त्तजल्ला अधिकारीले गरेको आदेि उत्प्रषेणको आदेिद्वारा बदर हनुे। 

 

रमाकान्त्ि वव. श्री ५ को सरकार, नकेाप २०३६, वैिाि, धन.नं.१२३८ 

ऐनको रीि परु् याई हकदारलाई बिुाई ठदनपुछन भन्त् ने कुराको अधिकार अपिुालीको १७नं. ले 
अञ्चलाधििलाई प्रदान गरेको हुाँदा त्यस्िो कायनसम्म अञ्चलाधििले सबूि बिुी छुट्याउने धनणनय ठदन पाउन े
अधिकार अञ्चलाधििले गने हैन भन्त् न नधमल्ने । 

 
 
 
 
 
 
 
 

जग्गा प्राधप्त सम्बन्त्िी व्यवस्था 

नारायण दास शे्रष्ठसमेि वव. अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग, काठमाण्डौँ,  नकेाप २०७५,भाद्र, 

धन.नं.१००१० 
नेपालमा सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्त्िी संवैिाधनक व्यवस्था र अभ्यासमा उल्लेि भएको । 

महन्त्िलाल शे्रष्ठ समेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७३, चैत्र, धन.नं. ९७३५  

नेपालमा सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्त्िी संवैिाधनक व्यवस्था र अभ्यासमा उल्लेि भएको । 
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रत्नराज बज्राचायन  वव. अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग, काठमाडौं, नकेाप २०६८,चैत्र, धन.नं. ८७३७  

एकचोटी जनु कामको लाधग जग्गा प्राप्त गररएको हो सो काममा अधिग्रवहि जग्गाको प्रयोग वा उपयोग 
भइसकेको छ भने पनुः साववक जग्गािनीले त्यस्िो जग्गा वफिान प्राप्त गनन सक्दैनन ्। जनु कामको लाधग 
जग्गा प्राप्त गररएको हो सोही काम वा प्रयोजनमा सो जग्गाको प्रयोग अनन्त्िकालसम्म सदासवनदा भई नै 
रहनपुने भन्त् न ेजग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४ को आिय र उद्देश्य हनु नसक्ने । 

 

जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ को दफा ३४ ले अधिग्रहण गरेपधछ पधन अनन्त्िकालसम्म त्यस्िो जग्गामा 
साधबक जग्गािनीको सििन अधिकार वा अधनत्तिि अधिकार (Conditional Right वा Contingent Right) 
प्रदान गरेको छैन । एकपटक अधिग्रवहि जग्गाको प्रयोग र उपयोग अधिग्रहणको उद्देश्य अनरुूप 
भइसकेको छ भने वषौ वा दिकौं पधछ त्यस काममा अवरोि आएमा वा सो काम नहनुे भएमा उि 
दफा अनसुार सो जग्गा साववक जग्गािनीलाई वफिान ठदनपुने भन्त् ने ऐनको मनसाय हनु नसक्ने । 

 

एउटा धनजी कम्पनीको सम्पत्ति भ्रष्टाचार धनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९(३) अनसुार रोक् का गनन 
धमल्ने नहुाँदा व्यत्तिको जग्गा वा सम्पत्ति केही व्यत्तिको भनाईमा लागेर कानूनी प्रवक्रया बेगर रोक् का 
राख् न नधमल्ने । 

धनमनला शे्रष्ठ वव. मधनकादेवी शे्रष्ठ समेि, नकेाप २०६७, असोज, धन.नं. ८४०२  

कानून र ववकासका बीचमा अन्त्िरद्वन्त्द्व उत्पन्त् न भए कानून स्पष्टिः प्रधिकूल नै रहेकोमा बाहेक अदालि 
ववकासकै पिमा उधभन ु पदनछ । िर, ववकासकै नाममा व्यत्तिलाई कानूनद्वारा अधभधनत्तिि हक कानून 
बमोत्तजम बाहेक अपहररि हनु नसक्ने । 

 

कानूनी हकको संरिणको सन्त्दभनमा बहजुनको वहिका लाधग एकल हक धबना कानूनी आिार पधन 
अपहररि गनन सवकन्त्छ भन्त् ने मान्त्यिा मनाधसब होइन । कानूनको सवोपररिा यस्िो धसधान्त्ि हो जसको 
ववपिमा कसैले उधभन नधमल्ने। 

वादीका िानेपानीका पाइप िथा ढल समेि वववाठदि बाटो भएर आए गएको नक्साबाट देत्तिदा िानेपानी 
िथा ढलका पाइप साधबकको ठाउाँबाट हटाई नयााँ स्थानमा जोड्न सवकन्त्छ । िर, घरको मूल ढोका नै 
पररविनन गदान घरको आन्त्िररक बनोट समेि पररविनन गनुनपने हनु्त्छ । कधिपय अवस्थामा घरको मूलद्वार 
िथा यसको धनकास बनोट पररविनन गनन असम्भव हनु्त्छ । यसो गदान घर नै िरासायी बन्त् ने त्तस्थधि पधन 
पनन सक्दछ । यस्िो अवस्थामा सम्बत्तन्त्िि सम्पत्तिको स्वामीसाँग आयोजनाले पूवनसहमधि कायम गरेको 
हनुपुदनछ । प्रचधलि कानूनका अिीनमा रही धनमानण भएको घरका हकमा त्यसको स्वामीलाई धनजको 
मञ् जरुी र सहमधिधबना कुनै किनव्य लाद् न नसवकने । 
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एउटै प्रकृधिको वववादमा एउटै धनकायले कुनै कारण निलुाई फरक फरक रुपमा गररएको धनणनय 
समन्त्याय र औत्तचत्यको दृवष्टकोणले पधन उपयिु नदेत्तिने । 

संवविान एवं कानूनको िब्द र भावनाववपरीि भएका जनुसकैु धनणनयहरू न्त्यावयक परीिणको ववषय 
बन्त्दछन ्। नगर ववकास ऐन, वविेष ऐन भएका आिारले मात्र उि ऐनमा मौन रहेका ववषयहरूका 
हकमा सो ऐनअन्त्िगनि भएका काम कारवाही न्त्यावयक परीिण नहनुे भन्त् न नधमल्ने । 

करमहसेुन िााँ समेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०६६, पौष, धन.नं. ८२३०  

संवैिाधनक प्रवक्रया पूरा गरेको अवस्थामा सावनजधनक वहिको लाधग आवश्यक ववकास धनमानण कायन गननको 
लाधग राज्यले कुनै पधन व्यत्तिको धनजी सम्पत्ति कब् जा गनन सक्ने िर त्यसरी अधिग्रहण गदान िधिपूधिन 
ठदनपुने । 

 

धनिानररि मापदण्डमध्ये कुन वगनधभत्र धनवेदकको जग्गा पने हो भन्त् न े िथ्यगि प्रश्नमा प्रवेि गरी ररट 
िेत्रबाट यकीन गरी आदेि गनन नधमल्ने । 

जग्गा प्राधप्त ऐनअनसुार मआुब्जा धनिानरण सधमधिको धनणनयउपर त्तचि नबिेुमा सोही ऐनले िोकेको प्रवक्रया 
परु् याई गहृ मन्त्त्रालयमा उजूर गरी न्त्याय धनरुपण गनुनपने वैकत्तल्पक व्यवस्था हुाँदाहुाँदै असािारण 
अधिकारिेत्र प्रयोग गरी पनन आएको धनवेदनमा दावीबमोत्तजम आदेि जारी गनन नधमल्ने । 

नते्रराज पाण्डे वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय समेि, नकेाप २०६६, असोज, धन.नं. ८१७० 

कानूनको रीि परु् याई धनवेदकको जग्गाको स्वाधमत्व कारिानाको नाममा सरेपधछ र धनवेदकको नामको 
लगि कटृा समेि भएपधछ उि जग्गा धनवेदकले धबवक्र गरेसरह भई धनवेदकको दावी गने हक नै पगु्न 
नसक्ने । 

 

जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ को दफा ४(ग) बमोत्तजम गरेको धलिि बमोत्तजमको काममा प्रयोग नगरेमा मात्र 
साधबक जग्गावालालाई वफिान गनन सवकन ेसो बाहेक अन्त्य अवस्थामा एकपटक प्राप्त गररसकेको जग्गा 
वफिान हनु नसक्ने । 

जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ अन्त्िगनि जग्गा प्राप्त गदान राज्यले Eminent Domain को अधिकार अन्त्िगनि 
व्यत्तिको जग्गा प्राप्त गदनछ । यसरी जग्गा प्राप्त गदान साववक जग्गािनीले उि जग्गा प्राप्त गदानको 
अवस्थाको प्रचधलि वकनबेचको मोल र अन्त्यत्र बसाई सराई गदानको मूल्य समेि िधिपूधिन पाउने । 

जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ को दफा १६(२) को िण्ड (क)(ि) र (ग) को व्यवस्थाअनसुार धनवेदकले 
जग्गा प्राप्त गदानको समयको प्रचधलि मोल जग्गा प्राप्त गदान घर, पािाल, टहरो आठद भए सो र बसोबास 
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वा कारोवारका लाधग अन्त्यत्र सदान लाग्ने वा लागेको िचन वा नोक्सानीबापि समेि िधिपूधिन पाएको र 
पाउने हुाँदा जग्गा प्राधप्तको पररणाम वकनबेच सरह नै हनुे । 

त्तचनी कारिानाले पधन जग्गा प्राप्त गरी कारिाना स्थावपि गरी सञ्चालन गररसकेको र कारिाना बन्त्द 
भएपधछ उि जग्गामा नेपाल सरकारले वविेष आधथनक िेत्र स्थापना गने हुाँदा धनवेदकलाई जग्गा वफिान 
हनु नसक्ने । 

ज्यानप्रसाद मानन्त्िर समेि द वटम्बर कपोरेिन अफ नपेाल धलधमटेड के.का.बबरमहल, काठमाडौं समेि, 

नकेाप २०६६, वैिाि, धन.नं. ८०५८ 

संस्थाको कमनचारी, मजदरु वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा धनजहरूको सिु सवुविाको अन्त्य बन्त्दोबस्ि 
गनन वा सवनसािारण जनिाको वहि हनुे कायन र श्री ५ को सरकारको पूणन स्वाधमत्व भएको संस्थाधसि 
सम्बत्तन्त्िि पररयोजना संचालन गनन वा त्यस्िो संस्थाको कारोवारसाँग सम्बत्तन्त्िि वा त्यस्िो संस्थाको 
उत्पादन गरेको कुनै मालवस्ि ुसञ् चय गननको लाधग धलएको जग्गा, अन्त्य कुनै कायन वा प्रयोजनका लाधग 
प्रयोग हनु नसक्ने । 

 

अधिग्रहण गररएको आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साधबक जग्गावालालाई नै अधनवायन रुपमा 
वफिान गनुनपने र वफिान गररन े जग्गा साधबक जग्गावालाले धलन नचाहेमा वा धनज फेला पनन नसकेको 
अवस्थामा मात्र अरु कसैलाई धबक्री गनन सवकने देत्तिदा अधिग्रहण वा प्राप्त गररएको जग्गा अधिग्रहण गने 
संस्थालाई आवश्यक नभएमा साधबक जग्गावालालाई वफिान गनुनपने कानूनी व्यवस्था स्वेत्तच्छक नभएर 
बाध्यात्मक हनुे ।  

प्रमेबहादरु महजनन समेि वव. श्री ५ को सरकार समेि, नकेाप २०६१, माघ, धन.नं. ७४४८ 

ववद्यिु प्रसारण लाइन धनमानण िथा सञ्चालन गने काम सावनजधनक वहिका धनधमि गररएको पाइएको र 
त्यस्िो कायनबाट धनवेदकहरुको हक वहिमा मात्र असर पाने गरी कायानन्त्वयन गनन लाधगएको भन्त् न ेिथ्यको 
पषु्ट्याई किैबाट देत्तिंदैन ।  सो योजना ववस्िार गदान ववद्यिु लाइनमा जग्गा पने व्यत्ति मध्ये केही 
व्यत्तिहरुले मात्र प्रस्ििु ररट धनबेदन ठदएको पाइाँदा सो ववद्यिु ववस्िार र ववकास कायनमा अन्त्य स्थानीय 
जग्गािनीहरुको समथनन र सहभाधगिा रहेको िथ्य प्रमात्तणि हनुे  । 

 

धनवेदकहरुले लाइन ववस्िार गदान परेको आफ्नो जग्गाको िधिपूधिन पाउन सक्ने अवस्था देत्तिएको र  सो 
लाइन ववस्िाररि भैसकेपधछ प्रस्िाववि हररधसवध उपनगर  ववकास गने अविारणालाई मूिनरुप ठदन सघाउन े
र यसबाट वािावरणमा प्रधिकूल असर  पाने  भन्त् ने िथ्य किैबाट पषु्ट्याई हनु नसकेको, जग्गा प्राधप्त गने 
प्रारत्तम्भक सूचना प्रकात्तिि भए उपर त्तचि नबिेुमा जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोत्तजम गहृ 
मन्त्त्रालयमा उजूरी गनन सक्ने वैकत्तल्पक कानूनी उपचारको व्यवस्था ववद्यमान रहेकोले ररट  धनबेदनमा 
उल्लेि गररएका त्तजवकरहरु सान्त्दधभनक र  ग्रहणयोग्य नदेत्तिने । 
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सावनजधनक वहिको धनधमि राविय स्िरको ववद्यिु प्रिारणलाई समायोजन गरी बढ्दो ववद्यिु मागको  आपूधिन 
गणुस्िरीय एवं भरपदो वकधसमले व्यवस्थापन गने उद्देश्यले कायानन्त्वयन गनन लाधगएको हाइटेन्त्िन लाइन 
ववस्िारको कायनलाई अवरुध गनुन कानून एवं न्त्यायसंगि समेि नदेत्तिने । 

 

थेचर कुमारी राउि वव. श्री ५ को सरकार समेि, नकेाप २०५८, वैिाि/ज्येष्ठ, धन.नं. ६९७७ 

काठमाडौं त्तजल्ला चपली गा.वव.स. वाडन नं. ९(क) वक.नं. १५३ को जग्गा रोपनी २–२–१ र ए. ऐ. 
वक.नं. २२४ को िेत्रफल रोपनी ८–१३–३ को जग्गा कायनववधि पूरा नगरी गल्फुटार योजना संचालन 
गने धनणनय, मआुब्जा कायम गरेको धनणनय समेि बदर गरी पाउाँ भन्त् ने वादीको मखु्य दावी रहेको पाइन्त्छ 
। वववाठदि वक.नं.२२४ को जग्गा रैकर पररणि गने गरी २०४८।८।११ मा धनणनय भएको वक.नं. 
२२४ को जग्गा रोपनी ८–१३–३ मध्ये ८–९–३ को बदर गरी ०–४–० जग्गाको हकमा मात्र यी 
वादीको  मोही कायम गरी  २०५०।२।१० मा धनणनय भएको देत्तिन्त्छ । 

 

त्तजल्ला कायानलय काठमाडौं धमधि ०३८।७।९ को गोरिापत्रमा प्रकात्तिि सूचनाको प्रधिधलवप हेदान 
वववाठदि जग्गाको जग्गािनीलाई समयमै सूत्तचि गरी जग्गा अधिग्रहण गरेको देत्तिन्त्छ । गठुी 
प्रिासकबाट वादीलाई ०–४–० जग्गाको मात्र मोही कायम गरेको २०५०।२।१० को धनणनय बदर 
गनन वादीको काठमाडौं त्तजल्ला अदालिमा २०५०।६।२७ मा नाधलस परर ०५१।३।१७ मा धडसधमस 
फैसला भएको प्रमाणमा आएको दे.धम.नं. ३९५३ को धनणनय  दिान बदर मदु्दाको धमधसलबाट देत्तिन 
आउाँदछ । यसरी श्री ५ को सरकारले कानून बमोत्तजम २०३८ सालमा नै अधिग्रहण गरी मआुब्जा 
िोकी सूचना प्रकात्तिि गररसकेको जग्गाको वादीले नै ठदलाई गरी मआुब्जा नधलएकै कारणले सो जग्गामा 
वादीको हकदैया कायम रही नै रहेको मान्त् न धमलेन । अिः हकदैयाको अभावमा वफराद िारेज गने 
गरेको पनुरावेदन अदालि पाटनको फैसला धमलेको देत्तिदा मनाधसब ठहने । 

 

इन्त्द्रकुमारी गौिम वव. मत्तन्त्त्रपररषद् सत्तचवालय समेि, नकेाप २०५८, वैिाि/ज्येष्ठ, धन.नं.६९७० 
यसमा ववद्वान सरकारी ववकलले इजलास समि प्रस्ििु गनुन भएको वववाठदि जग्गा प्राधप्त सम्बन्त्िी फायल 
हेदान थापाथली भिपरु जाने राजमागनमा पने गौचर हवाई अड्डाबाट थापाथली र भिपरु जाने िीन दोबाटो 
धभत्रको जग्गा पञ् चायि स्मारक धनमानणको लाधग प्राप्त गने प्रयोजनका लाधग जग्गा प्राधप्त ऐन, २०१८ को 
दफा ४(२) अनसुार प्रारत्तम्भक कारवाही र दफा ६(२) (१) अनसुार राय सवहिको प्रधिवदन पेि गनन 
श्री ५ को सरकारको धमधि २०२९।५।२६ को धनणनय अनसुार ित्कालीन बागमिी अञ् चलािीिलाई 
अधिकारी िोवकएको देत्तिन्त्छ । २०२७।३।२२ देत्ति प्रचलनमा आएको जग्गा प्राधप्त धनयमहरु, २०२६ 
को धनयम ३(१) अनसुार (धमधि २०३१।५।१७ मा उि धनयममा संिोिन हनुपूुवन) प्रस्ििु वववादको 
जग्गा प्राप्त गने सम्बन्त्िमा सम्बत्तन्त्िि अञ् चलािीिलाई जग्गा प्राधप्त ऐन, २०१८ को दफा 
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८, ९, १०,११, १६ र १८ को प्रयोजनको लाधग िोवकएको पाइन्त्छ । बागमिी अञ् चलािीिको 
कायानलयबाट धमधि २०३०।८।७ मा जग्गा प्राधप्त ऐन, २०१८ को दफा ४(२) बमोत्तजमको १० ठदने 
सूचना टााँस गरेको र सो उपर त्तचि नबझु्ने सरोकारवालाले दफा ६ बमोत्तजम उजूरी गनन सक्ने प्राविान 
भए पधन कसैको उजूरी परेको देत्तिाँदैन । अञ् चलािीिको कायानलयबाट पेि हनु  आएको प्रधिवेदन 
समेिको आिारमा जग्गा प्राप्त गने धनणनय भएकोले सम्बत्तन्त्िि जग्गािनीले जग्गाको मोल र अरु िधिपूधिन 
पाउने भनी धमधि २०३१।२।१४ मा जग्गा प्राधप्त ऐन, २०१८ को दफा ७(१) बमोत्तजम नेपाल 
राजपत्रमा प्रकात्तिि सूचना कानून अन्त्िगनि नै प्रकात्तिि भएको देत्तिन्त्छ । प्रस्ििु सूचना उपर समेि कुनै 
व्यत्तिले आपत्ति उठाएको देत्तिदैन । मआुब्जाको हकमा सम्म बढी मआुब्जा पाउाँ भनी धमधि 
२०३१।४।२९ मा धनवेदन गरेको पाइन्त्छ । ऐनको दफा ८ बमोत्तजम िोवकएको अधिकारीबाट 
कारवाही िरुु भई अञ् चलािीिको अध्यििामा रहेको सधमधिले धमधि २०३१।६।२५ मा दफा १२ 
बमोत्तजमको धनणनय गरेको अवस्था देत्तिन्त्छ । यसरी प्रचधलि जग्गा प्राधप्त ऐन, २०१८ को दफा ३ 
बमोत्तजम श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गनन सक्ने कानूनी प्राविान अनसुार ऐजन ऐनको दफा ४ देत्ति 
दफा १० सम्मका काम कारवाहीहरु कानून अनरुुप भए गरेको रहेनछ भन्त् न सवकने नदेत्तिदा धनवेदन 
त्तजवकर बमोत्तजम उि कायनहरु कानून ववपरीि वा गैह्र कानूनी भन्त् न नधमल्ने । 

 

सीिा ववष्ट िते्री धसंह वव. श्री ५ को सरकार, वविेष इजलास, नकेाप २०५१, फाल्गणु, धन.नं. ५००१ 

नेपाल अधिराज्यको संवविान, २०४७ को िारा १७ को उपिारा (२) मा सावनजधनक वहिको लाधग 
बाहेक राज्यले कुनै व्यत्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गने वा त्यस्िो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले 
कुनै अधिकारको धसजनना गने छैन भन्त् ने प्राविान रहेको पाइन्त्छ । संवविानको उल्लेत्तिि प्राविान अनसुार 
सावनजधनक वहिको लाधग राज्यले व्यत्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गनन सक्ने व्यवस्थाले हाम्रो संवविानमा 
सम्पत्ति सम्बत्तन्त्ि हक धनरपेि रहेको पाइएन । सावनजधनक वहिको लाधग व्यत्तिको सम्पत्ति प्राप्त गनन 
सक्ने अधिकार संवविानले राज्यलाई प्रदान गरेकै देत्तिन आउने । 

 

जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ को दफा ३ हेदान सावनजधनक कामको लाधग जग्गा प्राप्त गने श्री ५ को 
सरकारको अधिकार भन्त् ने त्तिर व्यहोरा रािी श्री ५ को सरकारले कुनै सावनजधनक कामको धनधमि कुनै 
जग्गा प्राप्त गनन आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोत्तजम मआुब् जा ठदने गरी श्री ५ को सरकारले जनुसकैु 
ठााँउमा जधिसकैु जग्गा प्राप्त गनन सक्ने कानूनी व्यवस्था भईरहेको पाइन्त्छ । सावनजधनक वहिको लाधग 
राज्यले कुनै व्यत्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गदान वा त्यस्िो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको धसजनना 
गदान ठदनपुने िधिपूधिन त्यसको आिार र कायन प्रणाली कानूनद्वारा धनिानररि गररए बमोत्तजम हनुेछ भन्त् न े
प्राविान संवविानको िारा १७ को उपिारा (३) मा रहेको पाइन्त्छ । यसरी कुनै  व्यत्तिको सम्पत्ति 
अधिग्रहण गदान िधिपूधिन पाउने संवविानद्वारा नै प्रत्याभधूि गरेको देत्तिन्त्छ । िधिपूधिन पाउने कुरा 
कायनकारणी अथवा संसदको िजधबजमा संवविानद्वारा रात्तिएको छैन ठदनपुने िधिपूधिनको आिार र 
कायनववधि समेि ऐनद्वारा धनिानररि हनुे व्यवस्थासम्म गररएको पाइने । 
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नेपालको संवविान, २०१९ को िारा १५ हेदान कानूनले व्यत्तिको सम्पत्ति अपहरण हनु सक्ने प्राविान 
गरेको र िधिपूधिनको प्रत्याभधूि नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संवविान, २०४७ ले व्यत्तिको सम्पत्ति 
सम्बन्त्िी हकलाई बढी सरुत्तिि गरेको देत्तिने । 

सावनजधनक कामको धनधमि श्री ५ को सरकारले कुनै जग्गा आवश्यक ठहराएमा मआुब्जा ठदने गरी श्री 
५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गने र ठदनपुने िधिपूधिनको कायनववधि समेिको व्यवस्था जग्गा प्राधप्त ऐन, 

२०३४ मा भएको देत्तिन्त्छ । उि अनसुार सावनजधनक वहिको लाधग राज्यले कुनै व्यत्तिको सम्पत्ति 
अधिग्रहण गनन सक्न े व्यवस्था संवविानको िारा १७ को उपिारा (२) र ऐ. को िारा १७(३) मा 
िधिपूधिन ठदने संवैिाधनक प्राविान अनरुुप नै जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ मा कानूनी व्यवस्था भएको 
देत्तिनाले नेपाल अधिराज्यको संवविान, २०४७ साँग जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ बात्तिएको देत्तिन आएन । 
अिः जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ लाई अमान्त्य घोवषि गनन नधमल्ने । 

सावनजधनक काम भन्त् नाले सवनसािारण जनिाको वहि लाभ वा उपभोगको लाधग हनुे काम वा श्री ५ को 
सरकारको िफन बाट हनुे सम्िनपुछन भन्त् ने समेि जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ को दफा २ को देहाय (ि) मा 
उल्लेि भएको पाइन्त्छ । २०३२ सालमा ह यूमि टोल भाधसई २३ पररवार घरबार वववहन भएकोले 
बसोबास गराउन श्री ५ को सरकारले दैवी प्रकोप उधार सधमधिको नाममा जग्गा अधिग्रहण गरी सो 
वपधडि पररवारलाई हस्िान्त्िरण गररने वपधडि पररवारधभत्र धनज प्रमे बहादरु नपरेको भनी धनवेदक िफन बाट 
त्तजवकर धलन सकेको पाइएन । उि अनसुार दैवी प्रकोपमा परी घरबार वववहन भएका सबै पीधडि 
पररवारहरुलाई बसोबास गराउन सामूवहक उपयोगको लाधग श्री ५ को सरकारका िफन बाट घर बनाउन 
ईंट्टा जस्िा पािा समेिका धनमानणका सामग्री उपलब्ि गराउने गरी जग्गा अधिग्रहण गने कायनलाई व्यत्ति 
वविेषको फाईदाको लाधग अधिग्रहण गरेको भन्त् न नधमल्ने । 

जग्गामा धनवेदकको स्वाधमत्व समाप्त भै सकेपधछ उि जग्गामा भोग गने कानूनी हक स्विः समाप्त हनु 
आउने । 

सम्पत्तिमा स्वाधमत्व रहनु्त्जेल मात्र भोग गने कानूनी हक अिुण्ण रहने । 

भोगले स्वाधमत्वको शृ्रवष्ट नगने । 

सम्पत्तिको स्वाधमत्वको संवविान एवं कानून बमोत्तजम अपहरण भएपधछ स्वाधमत्वमा सत्तन्त् नवहि भोग स्विः 
अपहररि हनुे। 

संवविानको िारा १७(१) मा प्रचधलि कानूनको अधिनमा रही भोग गने हकको प्रत्याभधूि गराइए अनसुार 
जग्गा अधिग्रहण भै सकेपधछ स्वाधमत्वको साथै भोग गने हक पधन टुवटसकेकोले धनवेदकको दावीको 
जग्गामा भोग गने हक ववद्यमान रहेको मान्त् न नधमल्ने । 
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नेपाल अधिराज्यको संवविान, २०४७ को िारा १७(२) र (१७)(३) को प्रयोजन अनरुुप जग्गा प्राधप्त 
ऐन, २०३४ अनसुार धनवेदकले दावी गरेको उि जग्गा धनवेदकको परदािाको स्वाधमत्वमा रहेको 
अवस्थामा नै श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको देत्तिन आयो । उि अधिग्रहण उपर धनजको 
परदािाले कुनै उजूरी समेि गरेको देत्तिदैन । त्यसरी जग्गा अधिग्रहण गने गरेको काम कारवाहीमा कुनै 
गम्भीर त्रटुी अथवा अधनयधमििा समेि भएको नदेत्तिदा धनवेदकको मौधलक हक हनन ् भएको मान्त् न 
नधमल्ने । 

सरकारी र सावनजधनक सम्पत्ति िथा सम्पदाको संरिण 

नपेाल सरकार वव. प्ररेणा राज्यलक्ष्मी धसंह, पूणन इजलास, नकेाप २०७५, असार, धन. नं. ९९६३  

वववाठदि वक.नं. २५ को जग्गामध्ये साधबकमा केही जग्गा स्वगीय अधिराजकुमारी ववजया राज्यलक्ष्मी 
देवी िाहका नाममा रहेकोमा पधछ ित्कालीन राजा वीरेन्त्द्रका नाममा आएको र केही जग्गा स्वयं 
ित्कालीन राजा वीरेन्त्द्रका नाममा रहेकोमा नयााँ नापीमा सबै जग्गालाई एउटै वकिाको रूपमा वक.नं.२५ 
कायम गरी श्री ५ महाराजाधिराज नारायणवहटीको नाममा दिान से्रस्िा कायम भएको देत्तिए पधन राजा 
वीरेन्त्द्रको देहावसानको समयमा उि सम्पूणन जग्गा र सोमा रहेको घरजग्गाको लालपजुानमा ित्कालीन 
राजा वीरेन्त्द्र वीर ववक्रम िाहको कायम भएको धथयो । यसबाट के पवुष्ट हनु्त्छ भने वक.नं. २५ को घर 
जग्गा स्वगनवासी राजा वीरेन्त्द्रको स्वाधमत्वमा रहे भएको देत्तिने । 

 

नेपाल ट्रष्टअन्त्िगनि पने सम्पत्तिका सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४(१)(क) ले राजा 
वीरेन्त्द्र, रानी ऐश् वयन र धनजहरूका पररवारको देहावसान हुाँदाका बिि धनजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति 
ट्रष्टअन्त्िगनि ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मत्तन्त्त्रपररषद्ले धनणनय गने अधिकारसमेि ठदएको देत्तिन्त्छ । 
साथै, दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचधलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तिएको भए िापधन उपदफा (१) 
बमोत्तजमको सम्पत्तिउपर कुनै व्यत्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पगु्ने छैन र त्यस्िो 
सम्पत्तिमा अंि वा अपिुालीसम्बन्त्िी कानून बमोत्तजम कसैको हक वा दाबी धसजनना हनुे छैन भनी स्पष्ट 
कानूनी व्यवस्था भएको पाइदा वववाठदि सम्पत्ति श्री ५ महाराजाधिराज नारायणवहटी राजदरबारका नाममा 
नामसारी हुाँदैमा वा राजा वीरेन्त्द्रको पररवारका सबै सदस्यको परलोक भएकै कारण ित्कालीन राजा 
ज्ञानेन्त्द्रमा अपिुाली हक धसजनना हनु नसक्ने । 

वववाठदि ववजया घर ित्कालीन राजा वीरेन्त्द्रको देहावसान हुाँदाका अवस्थासम्म धनज स्वगनवासी राजाको 
नाममा रही धनजको देहावसानपश् चाि नारायणवहटी राजदरबारको नाममा नामसारी भए िापधन सो सम्पत्ति 
राि वहिको साथै ऐधिहाधसक सम्पदाको दृवष्टकोणबाट समेि कुनै व्यत्तिको धनजी सम्पत्तिको रूपमा 
नामसारी भई धनजी प्रयोगमा आउने प्रकृधिको सम्पत्ति देत्तिएन । िसथन धनवेठदकाले दाबी गरेको 
वक.नं.२५ को िेत्रफल १५-१-०-० जग्गा िथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसवहिको ववजया घर 
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रािवहि र ऐधिहाधसक सम्पदाको दृवष्टकोणबाट समेि धनवेठदकाको धनजी हक भोगमा आउने सम्पत्ति नभई 
नेपाल ट्रष्टअन्त्िगनि पने सम्पत्ति रहे भएको देत्तिने । 

कुनै पधन व्यत्तिले आफ्नो धनववनवाद हकभोगको अरूको हक नलाग्ने सम्पत्ति आफूिसुी दान, बकस, 

दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अन्त्य कुनै पधन वकधसमबाट हक हस्िान्त्िरण गनन पाउने कुरा वववादको ववषय 
होइन । िर आफ्नो हक नै नपगु्ने सम्पत्ति कुनै पधन वकधसमबाट धलिि गरी वा नगरी अरूलाई हक 
हस्िान्त्िरण गने कायनले भने कानूनी मान्त्यिा पाउन नसक्न े। 

ित्कालीन राजाको हैधसयिले ज्ञानेन्त्द्र िाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्िै: ववधभन्त् न स्थानका 
दरबारहरू, वन िथा धनकुञ् जहरू, ऐधिहाधसक र परुािात्तत्त्वक महत्त्वका सम्पदाहरू आठद) रावियकरण गररने 
संवैिाधनक व्यवस्था हुाँदा धनवेठदकाको वपिालाई राजाको हैधसयिले प्राप्त हनु आएका सम्पत्ति ट्रष्टको 
सम्पत्तिको पररभाषामा पने । 

राजसंस्थाको प्रमिु श्री ५ महाराजाधिराज भएकै आिारमा राजसंस्थाको सम्पत्तिलाई रािवहि प्रधिकूल 
कसैलाई व्यत्तिगि रूपमा आफूिसुी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अन्त्य कुनै पधन वकधसमबाट 
हक हस्िान्त्िरण गनन हक हनुे भनी अथन गनन धमल्दैन । यसबाट धनवेठदकाले दाबी गरेको वक.नं.२५ को 
घर जग्गा ित्कालीन राजा ज्ञानेन्त्द्रले दाइजो ठदन पाउने प्रकृधिको उहााँको धनजी हकको सम्पत्ति     

नदेत्तिने । 

संवविानले स्पष्ट रूपमा गरेको संवैिाधनक व्यवस्था र कानूनले प्रत्यि धनिानरण गरेको कानूनी व्यवस्थाले 
राजसंस्थाको नेितृ्व गने स्वगनवासी राजा वीरेन्त्द्र िाह र धनजको पररवार एवं ित्कालीन राजा ज्ञानेन्त्द्र 
िाहलाई राजाको हैधसयिबाट प्राप्त भएका भिू, विनमान र भववष्य जनुसकैु समयको र जवहले पधन बढे 
बढाएको समेिका सम्पत्ति ट्रष्टमा जाने भएपधछ धनवेठदकालाई जानकारी नठदएको भन्त् ने त्तजवकर िकन सङ्गि 
मान्त् न नधमल्ने ।  

प्रकािमत्तण िमानसमेि वव. नपेाल सरकार समेि, पूणन इजलास, नकेाप २०७३, श्रावण, धन.नं. ९५७५ 

प्रकृधिका हरेक धसजनना वा वस्िकुो अत्तस्ित्व रवहरहनमुा आ-आफ्नै प्राकृधिक कारण र महत्त्व हनु्त्छ । 
हरेक वस्िकुो पथृक पथृक मूल्य र मान्त्यिा रहेको हनु्त्छ । कसैको धनवहि उद्देश्य वा आधथनक स्वाथनका 
धनधमि प्राकृधिक मूल्य मान्त्यिा भत्काउने कुरा स्वीकायन हनु सक्दैन । प्रकृधिको पवहचान र अत्तस्ित्वसाँग 
जोधडएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैववक ववववििा जस्िा ववषयहरू कुनै एक पसु्िामात्रका लाधग 
बनेका होइनन ्। धिनको कुनै पधन बहानामा ियीकरण हनु ठदन ुहुाँदैन । ववकासको नाममा प्रकृधि िथा 
यसका अवयवहरूको आिारभिू स्वरूप वा मान्त्यिा समाप्त गने छुट कसैलाई पधन  हुाँदैन । प्रकृधिले 
ठदएका उपहारको मूल्यसाँग ववकासका वक्रयाकलापले ठदने लाभको िलुना हनु सक्दैन । त्यसैले भौधिक 
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ववकासका वक्रयाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हनुे रहेछ भने पधन प्रकृधि र वािावरणलाई नकारात्मक प्रभाव 
पाने वा ववनाि गने वक्रयाकलापले धनरन्त्िरिा पाउन नहनुे । 

जसरी हामी कुनै ववकास वा आधथनक लाभका धनधमि हाम्रा अमूल्य ऐधिहाधसक िरोहर भत्काउन वा पनेु 
कुरा गनन सक्दैनौं, त्यसरी नै जैववक ववववििाको मूल्यलाई माबनल वा रोडा ढंुगासाँग साटन सवकन्त् न । 
गोदावरी िेत्रको िाधमनक र सांस्कृधिक सम्पदा, जैववक ववववििा, लोप हनुे अवस्थामा रहेका चराचरुूङ्गी, 
पिुली, वनस्पधि, पाररत्तस्थधिकीय प्रणाली िथा प्राकृधिक सौन्त्दयनिाको कुनै मूल्य छैन । यस्िा अमूल्य 
प्राकृधिक सम्पदाहरू सदूुर पसु्िासम्मका लाधग संरिणीय र संग्रहणीय हुाँदा माबनल होइन सनु वा वहरा नै 
पाइन्त्छ भने पधन गोदावरी जस्िो जैववक ववववििाको संजीवनी पहाड िोस्रन र भत्काउन नपाइने । 

गोदावरी िेत्रको उत्तल्लत्तिि जैववक, भौगोधलक र भगूधभनक महत्त्वले गदान सिुारका प्रयासहरू वफका साधबि 
भएका देत्तिन्त्छन ्। साथै सो िेत्रको माबनलको गणुस्िर िथा भण्डारण राम्रो नभएको, थोरै माबनल धनकाल्न 
बढी मात्रामा ढुङ्गा उत्िनन गनुनपने र ववपिी उद्योगले माबनलभन्त्दा पधन ढुङ्गा उद्योगका रूपमा काम 
गरररहेको देत्तिएको छ । ववपिी उद्योगले प्रदान गरेको सीधमि रोजगारी र बिुाएको राजश्वको िलुनामा 
पयानवरणीय दृवष्टकोणबाट अधि संवेदनिील सो िेत्रमा परेको िधि अपरुणीय देत्तिएको हुाँदा त्यसको 
संरिण गनुन नै मानव समदुायको बहृि वहिको लाधग अपररहायन भएकोले ववकासका वक्रयाकलापहरू अत्तघ 
बढाई रहन ुकुनै पधन दृवष्टकोणबाट न्त्यायोत्तचि नदेत्तिने । 

फूलचोकी गोदावरी िेत्रको जलवाय,ु जैववक ववववििा, प्राकृधिक सौन्त्दयनिा, भौगोधलक र भौगधभनक अवस्था, 
पाररत्तस्थकीय प्रणाली र ऐधिहाधसक, िाधमनक, सांस्कृधिक महत्त्वसमेिका कारण त्यस िेत्रमा िानी िथा 
िधनज कायन सञ्चालन गनुन िानी िथा िधनज पदाथन ऐन, २०४२ को दफा २७ को उपदफा (१) र 
िानी िथा िधनज पदाथन धनयमावली, २०५६ को धनयम ४३ को देहाय (घ) अनसुार बहृि सावनजधनक 
वहि प्रधिकूल हनुे देत्तिएकोले सोही ऐनको दफा १२(१) बमोत्तजम गोदावरी िेत्रलाई िधनज कायनका 
लाधग धनषधेिि िेत्र घोषणा गरी िानी कायन ित्कालैदेत्ति बन्त्द गनून गराउनू र अब उप्रान्त्ि कसैलाई पधन 
त्यस्िो अनमुधि नठदनू भनी ववपिी नेपाल सरकार प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय, उद्योग 
वात्तणज्य िथा आपूधिन मन्त्त्रालय र िानी िथा भगूभन ववभागका नाउाँमा धनरन्त्िर प्रकृधिको परमादेि 
(Continous Mandamus) जारी हनुे ।  

अधिविा कमलेि ठद्ववेदी समेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७२, पौष, धन.नं. ९४६५ 
संरिणको दावयत्व राज्यको हनु्त्छ । संरिकको दावयत्व बोकेको राज्यका धनकायहरूले आफ्नो संरिकीय 
अधिकार िेत्र दरुूपयोग गरी विनमान िथा भावी सन्त्िधिको लाधग आफ्ना पूवनजहरूद्वारा धनमानण गररएका 
ऐधिहाधसक स्मारक, दैवस्थल, रमणीय स्थलहरूको अत्तस्ित्व माधथ असर पने िथा पनन सक्ने कुनै पधन काम 
कारवाही गनुन गनन ठदन ुकानूनी राज्यको अविारणा ववरूध हनु जाने ।  
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नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पूराित्वसम्बन्त्िी वा ऐधिहाधसक महत्त्वको स्मारकमा कुनै 
वकधसमको बेवहसाब हनु नठदई नेपाल सरकारले  सम्पदाको संरिण र सम्बधनन गनुन पने हनु आउने ।  

सम्पदा र सभ्यिाको संरिण धनिान्त्ि आवश्यक हनु जान्त्छ । सम्पदा सभ्यिाको संरिणबाट समाज अि 
पररस्कृि हनु जान्त्छ । यसले समाजलाई संयधमि एवम ्मयानठदि बनाउन मद्दि गदनछ । एउटा राविय 
राजनीधिको कालिण्डमा कुनै िासकले गरेको कायनलाई लामो समयसम्म सम्िनाका लाधग केवल 
नेपालमा मात्र होइन, ववश्वका अन्त्य देिहरूका िासकहरूको स्मारक वा यस्िै मूधिनहरू राख् न ेचलनसाँगै 
नेपालको सन्त्दभनमा पधन राजाहरूको िाधलक धनमानण हनु ुकुनै नौलो ववषय होइन । यसैलाई धनरन्त्िरिा 
ठदई िवहदगेट धनमानण भई राजा धत्रभवुन र चार सवहदहरूको िाधलक रहेकामा राजाको मात्र िाधलक 
हटाउाँदा यसको ऐधिहाधसक पिलाई समेि मनन ् नगरी भावावेसमा आई गरेको धनणनय मनाधसब एवम ्
औत्तचत्यपूणन नदेत्तिएकाले सो धनणनय न्त्यायसङ्गि नदेत्तिने । 

ित्काधलन राजा धत्रभवुनको सवहदगेटमा रहेको िाधलक नेपालीहरूको सांस्कृधिक सम्पदा समेि भएबाट 
नारायणवहटी सङ्ग्राहलयमा रात्तिने सामग्री भनेको राजाहरूले उपयोग गरेको सरसामानहरूको सङ्ग्रह मात्र 
हो । राजा धत्रभवुनको सवहदगेटमा रात्तिएको िाधलकलाई नारायणवहटीमा राख् ने ववषय पथृक भई नेपाली 
इधिहास बोकेको ववषयसमेि भएबाट इधिहास मेटाउने कायन कवहाँ किैबाट हनु ु राम्रो होइन । प्रत्येक 
समय र कालका मूधिन भवन वा ऐधिहाधसक स्मारकहरूले समय सापेि भएका ऐधिहाधसक कालिण्डका 
िथ्यहरूको अत्तघ पधछ गरी त्यसको पवुष्ट गदनछ । उि सवहदगेट वस्ििु वव.सं. २००७ सालको क्रात्तन्त्ि 
र त्यसमा ित्काधलन राजा प्रजाको प्रयासबाट भएको क्रात्तन्त्ि र पररविननको ऐधिहाधसक िथ्यलाई उजागर 
गरेको  पाइने ।   

सरकार वादी वा पि हनु ेदेवानी मदु्दा 

बाङ्ग ेलामा समेि वव. अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग समेि, नकेाप 206८, असोज,  धन.नं. 8639 

घर जग्गा, नेपाल सरकारले उपलब्ि गराएको अधभलेि वा से्रस्िा प्रमाण नहनुबुाटै त्यसको हक स्वाधमत्व 
स्विः धनजी व्यत्तिको नाममा जान नसक्ने । 

 

२०२८ सालमा धलिि गराई धलएको भन्त् ने देत्तिए पधन त्यो काम कारवाही र दिान ित्काल प्रचधलि 
मलुकुी ऐन, अदलको महलको २नं. ववपरीि रहेकोले त्यसबाट हक स्वाधमत्वको धसजनना हनु नसक्ने । 

२०२८ सालमा धलिि पाररि गराउन ु अत्तघ ित्कालीन नेपाल सरकारको स्वीकृधि नधलएकाले जग्गा 
पररसरमा रहेको भधनएको धनजी स्वाधमत्व प्रारम्भदेत्ति नै गैरकानूनी देत्तिएकोले त्यस्िो गैरकानूनी 
स्वाधमत्वले धनरन्त्िरिा पाउन नसक्ने । 
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अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ि. ले अनतु्तचि कायनबाट उत्पन्त् न 
दषु्पररणाम प्रचधलि कानून बमोत्तजम सच्याउनका लाधग आयोगले सम्बत्तन्त्िि अधिकारी वा धनकायलाई 
लेिी पठाउनेसम्म हो । त्यसरी लेिी आएमा कानून बमोत्तजमको कारवाही गरी दषु्पररणाम छ भन े
त्यसलाई सच्याउने दावयत्व, किनव्य र अधिकार सम्बत्तन्त्िि अधिकारी वा धनकायकै हनु्त्छ । त्यसमा 
हस्ििेप हनुे गरी आयोग आफैले दषु्पररणाम सच्याउन धनणनय गनन नधमल्ने । 

हक प्राधप्तको अधिकार ठदने कानूनको वा सरकारी स्वीकृधिको अभावमा राजीनामा वा जग्गा िरीद 
धबक्रीको धलििले स्वाधमत्वको धसजनना हनु सक्ने होइन । साथै िरणाथीहरू सामूवहक रुपमा बसोबास 
गरेको र सावनजधनक प्रकृधिका संस्थाहरू सञ्चाधलि रहेको सावनजधनक प्रकृधिको जग्गालाई कसैको नाममा 
धनजी रुपमा दिान गराउन िोज्न ुर सो कायनमा त्यहााँ बसोबास गनेले कसैले ववरोि नजनाएकै आिारमा 
व्यत्ति वविेषको नाममा भएको त्यस्िो जग्गाको दिानले कानूनी मान्त्यिा प्राप्त गनन नसक्न े। 

िेजबहादरु नपेाली वव. नपेाल सरकार , नकेाप २०६५, वैिाि, धन.नं. ७९१९  

सरकारी मदु्दा सम्बन्त्िी ऐन, २०४९ को दफा २२ अनसुार मदु्दा दायर हनुे एउटा प्रवक्रया हो । िर सो 
बाहेक अन्त्य प्रवक्रयाबाट मदु्दा दायर नै हनु नसक्न ेदेत्तिदैन र त्यसरी वफराद गननलाई कुनै कानूनले रोक 
लगाएको वा वत्तजनि गरेको अवस्था नहुाँदा सरकारले व्यत्ति सरह नालेस गनन नपाउन े भन्त् न पधन       

नधमल्ने । 

सरकारी मदु्दा सम्बन्त्िी ऐनको प्रवक्रयाबाट मदु्दाको उठान भएको छैन र सरकारी वा सावनजधनक जग्गाको 
संरिण गने त्तजम्मेवारी र दावयत्व भएको ववभागीय मन्त्त्रालयबाट धसिै वफराद दायर भएको अवस्थामा 
सावनजधनक रुपमा प्रयोग भएको गौचर जग्गाको संरिण गने ववषयलाई धलएर सरकारकै िफन बाट परेको 
वफरादलाई अन्त्यथा भन्त् न नधमल्ने । 

मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी वा सावनजधनक जग्गा व्यत्ति वविेषका नाउाँमा दिान वा 
आवाद गराउन नहनुे र त्यसो गरेमा स्विः बदर हनुे व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यसरी व्यत्ति वविेषका 
नाममा भएको दिान स्विः बदर हनुे ववषयका सम्बन्त्िमा हदम्याद लाग्न सक्ने अवस्था नहनुे । 

सावनजधनक प्रकृधिको जग्गालाई व्यत्ति वविेषका नाममा दिान गने प्रवक्रया समेिलाई बदर गननको लाधग 
प्रस्ििु वफराद परेको हुाँदा मालपोि ऐनको दफा २४ यस मदु्दामा आकवषनि हनुे । 

सावनजधनक प्रकृधिका संरचना समेि रहे भएको उि जग्गा सावनजधनक प्रकृधिको नै देत्तिन आएकाले नापी 
हुाँदाका बिि गौचर जधनई नापी हुाँदा प्रधिवादीहरुले कुनै उजूरी वाजरु गनन नसकेको, आफ्नो साधबक 
दिानले पक्रन्त्छ भनी भोग बसोबास गनन नसकेको र सावनजधनक रुपमा प्रयोग भई आएको त्यस्िो 
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जग्गालाई प्रधिवादीहरुले दवुषि िवरले हक कायम गराएकै आिारमा धनजहरुको हो भन्त् न ुकानूनसंगि र 
न्त्यायसंगि हनु नसक्ने । 

देवानी कायनववधि सम्बन्त्िी व्यवस्था 

मञ् जली घोले िामाङ वव. रववन स्याङ्िान, नकेाप २०७५, असार, धन.नं. ९९७२ 

जनु जग्गाको स्रोि नै जालसाजीपूणन रहेको छ । त्यस्िो जग्गाको सम्बन्त्िमा भए गरेको धलििलाई सद्दे 
भनी व्याख्या गनुन न्त्यायको मान्त्य धसधान्त्ि ववपरीि हनु जाने । 

जालसाजीपूणन कायन जवहलेसकैु पधन गैरकानूनी नै हनु्त्छ । हदम्याद नभएको भन्त् ने आिारमा जालसाजीपूणन 
कायनले वैिाधनकिा पाउन नसक्ने । 

गैरकानूनी िवरबाट प्राप्त हनु आएको सम्पत्ति कानूनसम्मि िवरबाट धलिि पाररि गरेको भन्त् ने मात्र 
आिारमा कानूनसम्मि मान्त् न नधमल्ने हुाँदा प्रधिवादीसमेिको अंि हक लाग्ने जग्गामा धलन ु ठदन ु गरी 
भएको धलिि वादीको हकसम्म बदर हनुे । 

गोपीकृष्ण पोिरेल वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय समेि, नकेाप २०७५, ज्येष्ठ, धन.नं.९९५२ 

कानूनद्वारा अत्तख्ियारी पाएका धनकाय वा अधिकारीको िेत्राधिकारमा हस्ििेप वा संकुचन हनुे गरी अन्त्य 
कुनै धनकाय वा पदाधिकारीहरूले अधिकार प्रयोग गनन पाउाँदैन । जनुसकैु प्रकारका जग्गाको दिान से्रस्िा 
दरुूस्ि, अद्यावधिक र व्यवत्तस्थि रूपमा रात्तिनपुदनछ । जग्गाको दिान हक, स्वाधमत्व र भोगको ववषय 
अवस्थानसुार व्यत्तिको हक, सावनजधनक हक वहि वा सरोकार वा संस्थागि हकवहिको ववषयको रूपमा 
रहेको हनुे । 

 

िेत्राधिकारभन्त्दा बावहरको ववषयमा सनुवुाईको मौका प्रदान गरेर नै धनणनय गररएको भए पधन त्यस्िा 
धनणनयले कानूनी वैििा प्राप्त गनन नसक्ने ।  

जग्गा दिान गने कुरा स्वाधमत्व धनिानरण सम्बन्त्िी ववषय भएकोले यस कायनलाई लामो समयसम्म अधनत्तणनि, 

अधनत्तश् चि अवस्थामा रहन ठदन ुिोभनीय हुाँदैन । समयमा नै टंुगोमा परु् याउन ुपने ।  

पदमकुमारी काकी समेि वव. कृवष भधूम व्यवस्था िथा सहकारी मन्त्त्रालय समेि, मा.न्त्या. श्री बमकुमार शे्रष्ठ 
िथा मा.न्त्या. श्री डम्बरबहादरु िाही, धनणनय दिान बदर, ०७४-RE-०२१५, फैसला धमधि: २०७५।०६।११ 
यसमा धनवेदक भधूमसिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालयको िफन बाट महान्त्यायाधिविाको कायानलयधारा प्रधिरिा 
समेि भई धमधि २०७४।०२।२९ मा यस अदालिको संयिु इजलासबाट फैसला भएको भन्ने     

देत्तिन्त्छ । उि फैसलाको जानकारी यस अदालिबाट धमधि २०७४।०६।०१ मा महान्त्यायाधिविाको 
कायानलयलाई ठदएको भन्त् ने पधन देत्तियो । सरकारी मदु्दा सम्बन्त्िी ऐन, २०४९ को दफा २५(२) मा 
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नेपाल सरकार पि भएको मदु्दामा सरकारी वकील माफन ि नेपाल सरकारलाई इिलायनमा वा सूचना 
िामेल गररनेछ भन्त् ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्त्छ । यसरी उि मदु्दामा भधूमसिुार िथा व्यवस्था 
मन्त्त्रालयको प्रधिरिासमेि महान्त्यायाधिविाको कायानलयबाट नै भएको र मदु्दा फैसला भएको जानकारी 
धमधि २०७४।०६।०१ मा महान्त्यायाधिविाको कायानलयलाई ठदएकोमा त्यसलाई अन्त्यथा मान्त् नपुने 
देत्तिएन । अि: ६० ठदन नघाई आएको कारण देिाई धमधि २०७४।११।२२ मा यस अदालिका 
सहरत्तजिारबाट भएको दरपीठ आदेि धमलेको नै देत्तिएको । 

 

धिथनरत् न िलुािर वव. मंगलमान प्रजापधि, नकेाप २०७३, कात्तिनक, धन.नं. ९६२५  

कसको नाममा रैकर पररणि हनुे भन्त् ने मदु्दाको अत्तन्त्िम धनणनय हनु बााँकी भई मदु्दा ववचारािीन रहेको 
अवस्थामा सो िथ्यलाई छली वववाठदि जग्गा आफ्नो नाममा एकलौटी दिान गरी सो दिानको आिारमा 
धलिि गरी हक हस्िान्त्िरण गरेको हुाँदा सो कायन दूवषि भई त्यस्िो दिान िथा धलिि वैि हनु र त्यस्िो 
धलििले वैििा प्राप्त गनन सक्न ेहुाँदैन । त्यस्िो दूवषि वक्रयाबाट गरेको धलििको हक हस्िान्त्िरणबाट 
प्रधिवादीहरूको हक कायम रही रहन र वादीको हक समाप्त हनु नसक्न े।  

 

दूवषि वक्रयाबाट िहगि धलििको माध्यमबाट हक हस्िान्त्िरण गदै गए पधन सो कायन गैरकानूनी, 
प्रभावहीन र अमान्त्य प्रकृधिको भएकोले प्रारम्भदेत्ति नै बदरभागी हनुे हुाँदा त्यस्िो दूवषि दिान र धलिि 
हक हस्िान्त्िरणको ववषयमा वववाद उठेमा दूवषि धलिि दिान बदर गराउन हदम्याद बािक हनु्त्छ भन्त् न 
पधन धमल्दैन । 

दिनलाल चौिरी  वव. रािा देवी चौिरीसमेि,  नकेाप २०७३, वैिाि, धन.नं.९५३३ 

लेनदेन व्यवहारको १०नं. को कानूनी व्यवस्था अनसुार धलिि बदर गराई पाउन १ वषनसम्म थाहा 
पाएको ३५ ठदनधभत्र मदु्दा दायर गरी सक्न ुपने देत्तिन्त्छ भने लेनदेन व्यवहारको ४०नं. अनसुार यस्िो 
व्यवहार गरेको सदर हुाँदैन भन्त् ने अथन गरी २ वषनको अवधि नघाई जवहलेसकैु मदु्दा दायर गनन सक्न े
देत्तिाँदैन । आफ्नो समेि हक लाग्ने जग्गा सगोलका हकवालाले धबक्री गरेकोमा िहिह धबक्री भैसकेपधछ 
नालेस गने उत्तल्लत्तिि हदम्याद नाघेपधछ मात्र नक् कल सारी थाहा पाएको भन्त् ने आिारमा जवहलेसकैु 
उत्तल्लत्तिि जग्गाहरूको धलिि बदर गराई माग्न पाउने हक यी वादीलाई कानूनले सरुत्तिि गरेको देत्तिन 
नआउने ।  

 

लेनदेन व्यवहारको ४०नं. अनसुार अन्त्यत्र हदम्याद लेत्तिएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा मात्र 
प्रस्ििु २ वषनको हदम्याद लाग्न सक्ने हो भने अदालिी बन्त्दोबस्िको ३६नं. अनसुार हदम्याद 
नलेत्तिएको कुरामा मात्र जवहलेसकैु नाधलस ठदन सवकने हो । जनुसकैु अवस्थामा पधन जवहलेसकैु नाधलस 
ठदन पाउने छुट ३६नं. को उि कानूनी व्यवस्थाले गरेको हैन । प्रस्ििु वववादमा लेनदेन व्यवहारको 
महलमा प्रष्ट हदम्यादको व्यवस्था गरररहेकोमा हदम्याद नघाई अदालिी बन्त्दोबस्िको ३६नं. बमोत्तजम 
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भनी हदम्याद नघाई नाधलस ठदन पाउने देत्तिाँदैन । अि: आफ्नो हक पगु्ने कुरामा म्यादधभत्र नालेस गरी 
कायम गराउन सक्नपुनेमा सो नगरी म्याद नघाई वफराद पनन आएको देत्तिई िरुू फैसला उल्टी गरी 
वफराद दाबी नै िारेज हनुे ठहर् याई भएको पनुरावेदन अदालिको फैसला सदर हनुे । 

 

नवराज चापागाई वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७२, भाद्र, धन.नं. ९४०५ 

एउटै धनणनय उपर असािारण अधिकार िेत्र र सािारण अधिकार िेत्रबाट मदु्दा परेको छ भने सािारण 
अधिकार िेत्र नै आकवषनि हनु आउने । 

 

संवैिाधनक व्यवस्था अनरुूप अको उपचारको व्यवस्था अथवा सािारण अधिकार िेत्रको व्यवस्था नभएको 
वा सो व्यवस्था भए पधन सो उपचार अपयानप्त भएको अवस्थामा मात्र ररट िेत्राधिकार आकवषनि हनुे । 

वहरादेवी सापकोटासमेि वव. त्तज.प्र.का., नवलपरासी समेि, नकेाप २०७१, वैिाि, धन. नं. ९११३ 
कुनै जग्गा वा घर सम्बन्त्िमा आफ्नो हकधभत्रको हो भनी नालेस आदेि गनेले आफ्नो हकदैया रहेको 
कुरा प्रमाणबाट स्थावपि गनन सक्नपुदनछ वा आफ्नो हक अधिक्रमण हनु थाल्यो र अन्त्य अधिररि 
उपचारको कानूनी बाटो नभएको वा भए पधन अपयानप्त र प्रभावकारी नभएको भनी कानूनी वा संवैिाधनक 
हकको प्रचलनको धनधमि नेपालको अन्त्िररम संवविान, २०६३ को िारा १०७(२) अनरुूप सवोच्च 
अदालिको असािारण अधिकार िेत्रधभत्र माग गदै प्रवेि गनन सवकन्त्छ । त्यसरी प्रवेि गने धनवेदकले 
आफ्नो हक भएको कुरा सवनप्रथम स्थावपि गनन सक्नपुने हनु्त्छ । जग्गा वा घरमा कसैको हक हनु दिान, 
धिरो र भोग यी िीन वकधसमका प्रमाणहरू हेररने । 

 

ववजय बहादरु िाही समेि वव. हररप्रसाद पौडेल,  नकेाप २०७०, भाद्र,  धन.नं. ९००८  

प्रचधलि कानूनमा वववादसाँग सम्बध ववषयमा नाधलस वा उजूर गनन भनी कुनै धनत्तिि हदम्यादको व्यवस्था 
भएकोमा न्त्यावयक उपचारको माग गरी अदालिसमि प्रवेि गने पिले कानूनद्वारा धनठदनष्ट हदम्यादको 
अनिुरण गरेर मातै्र कानूनी उपचार िोज्नपुदनछ । अदालिले पधन यस प्रकारको वववादमा न्त्यावयक 
धनरूपणको क्रममा सवनप्रथम वफराद कानूनमा उत्तल्लत्तिि हदम्यादधभत्र दायर भए नभएको कुरा यकीन 
गरी हदम्यादधभतै्र दिान भएको देत्तिन आएमा मात्र वववादको िथ्यधभत्र प्रवेि गरी सम्बध कानून र 
प्रमाणका आिारमा वववादको न्त्याय धनरूपण गनुनपने । 

 

मदु्दामा हदम्यादको ववषय वववादसाँग सम्बत्तन्त्िि कुनै पिले आफ्नो ईच्छा अनकूुल संकुत्तचि वा ववस्िार 
गने ववषय नभई यो वविधु वविावयकी कानूनद्वारा धनठदनष्ट भई प्राप्त हनुे कानूनी हक हो । यस्िो हकलाई 
कुनै पिको अनकूुल वा प्रधिकूल हनुे गरी व्याख्या गनन नधमल्ने ।  

कानूनमा हदम्यादको ववषय जे जनु रूपमा र जसरी प्रयिु भएको छ, अदालिले पधन सोसम्बन्त्िी कानूनी 
प्राविानको व्याख्या कानूनी िब्दको अथन र उद्देश्य अनरुूप मातै्र गनुनपने । 
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अंि मदु्दाको ठहर िण्डमा केही उल्लेि नगरी फैसलाको िपधसल िण्डमा वण्डा हनुे सम्पत्तिमा उल्लेि 
भएको आिारमा मात्र अंि मदु्दाबाट हक कायम भएको मान्त् न नधमल्ने । 

श्री ५ को सरकार वव. ववमलकुमार थापा समेि, नकेाप २०६२, भाद्र, धन.नं. ७५३४  

कानूनले दईु बाटो गरेको रहेछ भने मकान पने वा कारवाही गनन अधिकार प्राप्त धनकायले जनु ऐनको 
सजाय मागदावी गनन उपयिु ठान्त्दछ सोही अनसुार दावी गनन पाउने । 

 

देवानी र फौजदारी प्रकृधिको छुट्टाछुटै्ट नालेस धलनपुनेमा एउटै धलएको अवस्थामा एउटा दावी रोज्न पाउने 
बाहेक अदालिलाई दाबी भन्त्दा बावहर गएर अको ऐनको बाटोबाट अपनाउनपुने भनी धनणनय गदान मलुकुी 
ऐन, अदालिी बन्त्दोबस्िको ७२नं. को कानूनी व्यवस्थाको समेि त्रटुी हनुे । 

समािी आएको ऐन अनरुुप मदु्दा दिान वा लाग्न सक्न ेअवस्था देत्तिएमा अरु कानूनको पधन दावी हनु 
सक्ने भन्त् ने आिारमा पनन आएको दावीलाई पन्त्छाउन कुनै अवस्थामा पधन नधमल्ने। 

 

 

आिकुमार दगुकुो  म.ुस. गने भिबहादरु दगु ु समेि वव. िेजबहादरु प्रजापिीको म.ुस. गने कृष्णबहादरु 
प्रजापिी,  नकेाप २०६२, श्रावण, धन.नं. ७५१९ 

वववाठदि वकिा र अन्त्य वकिाहरु समेि एउटै जग्गािनी दिान प्रमाणपूजान पाई जग्गा दिान भई जग्गािनी 
प्रमाणपूजान धलए उपर हेराकुमारी त्तजववि छदैँ मलुकुी ऐन, जग्गा पंजनीको १७नं. को हदम्याद २ वषनधभत्र 
यी वादीले नालेस गरी दिान बदर गराउने कारवाही चलाएको देत्तिन नआउने । 

हेराकुमारीको मतृ्यपुधछ प्रत्यथी प्रधिवादी छोरा िेजबहादरुले वववादको जग्गा धमधि २०४४।११।१९ मा 
नामसारी गरेपधछ मात्र सो नामसारी बदरिफन  थाहा पाएको धमधिले भनी धमधि २०५०।२।२४ मा 
प्रस्ििु वफराद परेकोमा सभे नापजााँचको क्रममा एकाको हकभोग दिानको जग्गा अकानको नाममा नापीमा 
दिान भएकोमा त्यस्िो जग्गा नापी भई दिान शे्रस्िा िडा भएको धमधिबाटै मदु्दा गनुनपने कारण धसजनना 
भएको मान्त् नपुने । 

संिादेवी केवटीन समेि वव. श्री सत्तचव, भधूमसिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय, काठमाडौ समेि, नकेाप २०५९, 

फाल्गणु÷चैत्र, धन.नं. ७१५३  

अदालिी बन्त्दोबस्िको २९नं. को देहाय ८ मा "अड्डा सम्बन्त्िी काम कुरामा सरकारी कमनचारी उपर वा 
त्यस्िो कमनचारीका साथ अन्त्य व्यत्तिहरु समेि उपर नाधलस ठदन ुपदान माधथ दफा दफामा जनुसकैु कुरा 
लेत्तिएको भए िापधन  त्यस्िो मदु्दा वादी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पनुरावेदन 
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अदालिमा ठदनपुछन र सो बमोत्तजम त्यस्िो कमनचारीलाई िारेिमा राख्न ुपदैन” भन्त् ने कानूनी व्यवस्था भएको 
पाइन्त्छ । कानूनको यस व्यवस्था अनसुार अड्डा सम्बन्त्िी काम कुरामा सरकारी कमनचारीले लापरवाहीपूणन 
िररकाले वा बद् धनयिसाथ कुनै काम गरेमा त्यस्िो कमनचारीले गरेको कायनबाट असर पने पिले 
कमनचारीबाट भएको कसूरजन्त्य कायन यवकनसाथ उल्लेि गरी सम्बत्तन्त्िि कमनचारी िथा अन्त्य कुनै व्यत्ति 
भए त्यस्िा व्यत्तिलाई समेि प्रधिवादी कायम गरी वफराद गरेको अवस्थामा मात्र पनुरावेदन अदालिको 
अधिकारिेत्र आकवषनि हनु सक्ने देत्तिन्त्छ । उि कानूनी व्यवस्थाको बनोटको सामान्त्य व्याख्या गदान 
पधन अड्डा सम्बन्त्िी काम कुरामा कायानलयलाई प्रधिवादी बनाई वफराद दायर गनन सक्ने देत्तिन नआउने । 

 

सभे नापी हुाँदा वववाठदि जग्गाको जग्गािनी िथा वकसानको महल िाली जधनएकोले श्री ५ को 
सरकारको नाममा धमन्त्ही जनाई दिान गरी मोठ शे्रस्िा समेि ियार गररएको ववषयलाई धलएर दिान समेि 
बदर गरी पाउाँ भनी अ.वं. २९नं. को देहाय ८ को सहारा धलई मालपोि कायानलय िनषुा लगायिका 
कायानलयलाई प्रधिवादी कायम गरी पनुरावेदन अदालिमा दायर गररएको वफराद प्रथमदृवष्टमा नै कानून 
बमोत्तजमको देत्तिन नआउाँदा वफराद िारेज गने गरेको पनुरावेदन अदालिको फैसला मनाधसब ठहने । 

 

 

सजुी मािी थारु समेि वव. सकुन्त्िला देवी भगि समेि, नकेाप २०५९, कात्तिनक/मंधसर, धन.नं. ७१२२ 

वादीको प्रस्ििु वफराद धलिि पाररि भएको ०४६।६।२९ ले एक वषनसम्म थाहा पाएको पैंधिस ठदन 
धभत्र परेको नदेत्तिई ०४८।६।१९ मा उल्लेत्तिि हदम्याद नाघी सकेपधछ मात्र परेको देत्तिदा प्रस्ििु 
वफराद दावीलाई लेनदेन व्यवहारको १०नं. अनरुुपको हदम्याद धभत्रको मान्त् न सवकने अवस्था नरहेन । 

लेनदेन व्यवहारको ४०नं. मा यधि कुरामा हदम्याद लाग्दैन भधन सो हदम्याद नलाग्ने जधि कुरा प्रष्ट 
उल्लेि भएको र लेनदेन व्यवहारका महलमा हदम्याद लेत्तिएको वा लाग्दैन भनेका कुरामा बाहेक 
अन्त्यमा भए गरेका दईु वषन धभत्र नालेस ठदनपुने गरी हदम्याद सम् बन्त्िी कानूनी व्यवस्था रहेको      

पाईन्त्छ । िर प्रस्ििु वववादमा लेनदेन व्यवहारको माधथ वववेत्तचि १०नं. आकवषनि हनुे भै सोही नं. मा 
हदम्याद समेि प्रष्ट उल्लेिन भै रहेको सन्त्दभनमा लेनदेन व्यवहारको ४०नं. को अवस्था प्रासंधगक समेि 
हनु नआउने । 

दगुान प्रसाद उपाध्याय वव. लक्ष्मी प्रसाद पौडेल समेि,  नकेाप २०५५, वैिाि, धन.नं. ६४९८ 

वादीले दावी धलएको जग्गाको दिान शे्रस्िा प्राप् ि गनन सकेको देत्तिदैन । कुनै पधन जग्गाको दिान शे्रस्िा 
प्रमात्तणि रुपमा सो जग्गाको िनी भनी दावी गनेले प्राप् ि गरेकै हनुपुदनछ । अन्त्यथा सो जग्गाको 
ववधिविः हक स्थावपि जग्गािनी मान्त् न नधमल्ने ।  
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मालपोि कायानलयबाट जग्गा दिान गराई ववधिवि शे्रस्िा कायम गराए पश् चाि मात्र त्यस्िो जग्गामा हक 
स्थावपि हनुे र अदालिले सो हक प्रचलन गराउने हो, यसमा वादीले दावीको जग्गामा आफ्नो हक पगु्ने 
प्रमाण धलएर आएपधछ मात्र उजूरी लाग्ने प्रकृया प्रारम्भ हनु सक्ने हुाँदा प्रस्ििु दावी नपगु्ने भै िारेज हनुे 
ठहराएको पनुरावेदन अदालि पोिराको धनणनय धमलेकै देत्तिदा मनाधसव ठहने । 

रामबहादरु नपेाली वव. श्री ५ को सरकार,  नकेाप २०४८, वैिाि, धन.नं. ४२५२ 

साम्पधिक हकको अपहरण भयो भनी असािारण अधिकार िेत्रबाट न्त्यायको माग गनन आउने पिले 
प्रथमिः सम्पत्ति माधथ आफ्नो हकदैया रहे भएको सबूि पेि दात्तिल गनन सक्न ुपदनछ अन्त्यथा हकदैया नै 
स्थावपि भई नसकेको सम्पत्तिको साम्पत्तिक हक हनन ्भयो भन्त् न ुधनरथनक हनुे । 

 

दावीको जग्गामा धनवेदकको हकदैया रहे भएको आधिकाररक सबूि प्रमाण धनवेदकले पेि गनन नसकेको 
हुाँदा यस्िो अवस्थामा सनुवाईको मौका ठदइएन भन्त् ने त्तजवकर सारगधभनि नदेत्तिने । 

 

 

भधूम वविरण सम्बन्त्िमा गठन भएका आयोगहरुको काम, किनव्य र अधिकार 

हजारी रावलसमेि वव. सकुुम्बासी समस्या समािान आयोग, त्तजल्ला सधमधि कैलालीसमेि, नकेाप २०७६, 
असोज, धन.नं. १०२८२ 

एकपटक एउटा सकुुम्बासीलाई ठदने भनी धनणनय गरेको जग्गा भोगचलनमा वववाठदि भई उि धनणनय नै 
कायानन्त्वयन हनु नसकेको अवस्थामा पधछ फेरर सो जग्गाको सम्बन्त्िमा पनुः धनणनय गनन नेपाल सरकार 
िथा धनजबाट अधिकारप्राप्त धनकाय असिम हनु्त्छ भनी धनष्कषन धनकाल्न ु संवविान र कानूनी मनसाय 
अनकूुल हनु नसक्ने । 

 

धनलमप्रसाद गौिम वव. अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग, टंगालसमेि, नकेाप २०७३, माघ, धन.नं. 
९७०१  

वववाठदि वक.नं. ९८ को २-१५-०-१ जग्गा रावल आयोगको पत्रानसुार रोक् का रहेको धथयो भन्त् न े
िथ्यमा वववाद  देत्तिएन । सावनजधनक जग्गा हो भन्त् ने मान्त्यिाका आिारमा रावल आयोगले रोक् का 
रािेको भन्त् ने कुरा धमधसल कागजािबाट देत्तिन्त्छ । िथावप उि जग्गा सावनजधनक जग्गा हो भन्त् नेिफन  
कुनै औपचाररक धनणनय भईसकेको अवस्था भने देत्तिन आएन । कुनै पधन जग्गाको स्वाधमत्व कसको हो 
भन्त् न ेकुरा कानूनी िवरबाट यवकन रूपमा धनरूपण गररन ुवाञ्छनीय हनुे । 
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व्यत्तिको, संस्थाको, सावनजधनक वा सरकारी आठद कस्िो प्रकृधिको जग्गा हो भन्त् ने कुराको पवहचान गरी 
िदनसुार जग्गाको दिान, लगि, से्रस्िा आठद कायम गनुन भधूम व्यवस्थासम्बन्त्िी प्रिासन हेने राज्यका 
धनकायको किनव्य बन्त्दछ । यसरी जग्गाको यवकन पवहचान नै नगरी अधनत्तििकालसम्म केवल रोक् का 
राख् ने कायन गनुन मनाधसब नहनुे । 

कुनै िास कायन, घटना वा अवस्थासम्म िास प्रयोजनका लाधग जग्गा रोक् का राख् न ेत्तस्थधि आई पदनछ । 
िर अधनत्तिि कालसम्म धबना कुनै वैि प्रयोजन रोक् का राख् नकुो औत्तचत्य देत्तिन आउाँदैन । यस अथनमा 
हेदान ववपिीहरूबाट रोक् का फुकुवा गरेकोसम्मको काम कारवाहीलाई बेरीिको, अनतु्तचि वा गैरकानूनी 
कायन भनी मान्त् न धमलेन । पररणामिः धनवेदकको मागबमोत्तजम रोक् का फुकुवा गने सम्बन्त्िमा भएका 
धनणनयहरू उत्प्रषेणको आदेिद्वारा बदर गरी रहन ुपरेन । जग्गा यठद सावनजधनक हो भने केवल रोक् का 
फुकुवा गररएको कारणबाट नै त्यस्िो जग्गामा व्यत्तिको हक धसजनना हनुे पधन होइन । 

प्रचधलि मूल्यका दृवष्टले करोडौं रूपैयााँ पने मूल्यवान ् वववाठदि उि सम्पत्ति सावनजधनक सम्पत्ति हो वा 
होइन भन्त् ने कुराको धनिानरण प्राथधमकिा र त्तजम्मेवारीबोिका साथ गररन ु वाञ्छनीय छ । यठद त्यस 
प्रकारबाट सावनजधनक प्रयोगमा आएको सावनजधनक प्रकृधिको नदी उकाि जग्गा हो भने सो जग्गालाई 
स्वभाविः सावनजधनक नै कायम गररन ुपदनछ । यस कुराको धनरूपण िथ्य र प्रमाणको आिारमा वस्िगुि 
िवरबाट गररनपुने । 

सावनजधनक जग्गा कुनै व्यत्तिका नाउाँमा दिान हनु पगुेकै रहेछ भने पधन त्यस्िो दिान मालपोि ऐन, २०३४ 
को दफा २४ बमोत्तजम बदर गनुनपने हनु्त्छ । जग्गा दिान गनन बााँकी नै रहेको छ भने त्यस्िा सावनजधनक 
जग्गा व्यत्तिका नाउाँमा दिान गनन हुाँदैन । व्यत्तिका नाउाँमा दिान गनन नहनुे सावनजधनक वा सरकारी जग्गा 
यठद व्यत्तिको नाउाँमा दिान गररयो भने त्यस कुराको जवाफदेवहिा दिानसम्बन्त्िी धनणनय गने अधिकारीले 
बहन गनुनपने । 

प्रकािमत्तण िमान वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय, काठमाडौं समेि, नकेाप २०६७, कात्तिनक, 

धन.नं. ८४१६ 

रावल आयोगको प्रधिवेदन, २०५२ ले काठमाडौँको नगरिेत्रको सम्बन्त्िमा मात्र अध्ययन गरी प्रधिवेदन 
प्रस्ििु गरेकोमा वविेषज्ञ सधमधिले काठमाडौँको अलावा देिका अन्त्य स्थानहरूमा भएको सरकारी िथा 
सावनजधनक जग्गाहरूको अधिक्रमणको ववषयमा समेि छानधबन गनन सिुाव प्रस्ििु गरेको देत्तिएको छ । 
अिः वविेषज्ञ सधमधिको उि प्रधिवेदनअनसुार रावल आयोगको प्रधिवेदन कायानन्त्वयन हनु र देिका अन्त्य 
स्थानहरूमा भएको सरकारी िथा सावनजधनक जग्गाहरूको अधिक्रमणको ववषयमा समेि छानधबन गरी 
कानून बमोत्तजम कारवाही गनन वाञ्छनीय देत्तिएकोले सो कायनलाई उच्च प्राथधमकिा प्रदान गरी धछटो 
कायानन्त्वयन गनुन गराउन ुभनी धनदेिनात्मक आदेि जारी हनुे । 
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इन्त्द ुधनरौला वव. त्तजल्ला वन कायानलय, मोरङ्ग समेि, नकेाप २०६७, असोज, धन.नं. ८३९४  

सावनजधनक वा सरकारी जग्गा व्यत्ति वविेषका नाममा दिान गनन गराउन कानूनले धनषिे गरेको अवस्थामा 
कसैले त्यस्िो सरकारी जग्गा दिान गरे गराएमा कारवाही र धनणनय गनन अत्तख्ियारप्राप्त धनकाय वा 
अधिकारीबाट बदर गनन सक्ने । 

 

मत्तन्त्त्रपररषद्को धनणनय बमोत्तजम गठन भएको सकुुम्बासी समस्या समािान आयोगले कानून बमोत्तजम जग्गा 
वविरण र दिान गनन पाउने सीधमि अधिकार मात्र पाएको राजपत्रमा प्रकात्तिि सूचनाबाट देत्तिएकोमा सो 
आयोगले आफूले पाएको अधिकार र प्रचधलि कानूनको अिीनमा रही मात्र आफ्नो काम किनव्य पूरा 
गनुनपने हनु्त्छ र असीधमि अधिकार प्रयोग गनन र कानून बावहर गई जग्गा धबक्री वविरण गनन नपाउन े
हनु्त्छ । त्यस्िो गरे कानून बमोत्तजम सो कायन बदर योग्य हनुे । 

कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सरकारी वा सावनजधनक जग्गा व्यत्तिको नाममा दिान गनन गराउन धनषिे गरेको 
अवस्थामा आफ्नो अधिकारिेत्र नाघी सकुुम्बासी समस्या समािान आयोग त्तजल्ला सधमधिले धनणनय गरी 
जग्गा वविरण गरी दिान भएको जग्गाको दिान बदर गरी से्रस्िाको लगि काटी यथात्तस्थधिमा राख् न ेगरी 
वन कायानलयको धनणनय बमोत्तजम मालपोि कायानलयबाट भएको काम कारवाही कानूनी व्यवस्था अनकूुल 
नै रहेको देत्तिाँदा कानून बमोत्तजम भए गरेको कायनबाट कसैको संवविान र कानून प्रदि हक हनन ्भएको 
सम्िन नधमल्ने । 

भीम बहादरु ित्री समेि वव. िलु्सीमाया ित्री,  नकेाप २०६३, चैत्र, धन.नं. ७७९८  

मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २ को िण्ड (ि३) मा कुनै व्यत्तिले मात्र नभै सावनजधनक रुपमा प्रयोग 
गनन पाउने परापूवन देत्ति प्रचलनमा रहेको बाटो समेिलाई सावनजधनक जग्गामा समावहि गरेको पररप्रके्ष्यमा 
वववाठदि न.नं. २ को जग्गा सबैले प्रयोग गने राजमागनको जग्गा रहेकोले त्यस्िो जग्गाको दिान भए पधन 
स्विः बदर हनुे अवस्थाको देत्तिन आउने । 

 

सावनजधनक जग्गा व्यत्ति वविेषको नाउाँमा दिान गरी ठदने अधिकार सकुुम्बासी समस्या समािान 
आयोगलाई रहे भएको समेि देत्तिदैन । दिान गरेको भए पधन उल्लेत्तिि दफा २४ ले स्विः बदर हनुे 
प्रकृधिको भएकोले यस्िो जग्गालाई सकुुम्बासी समस्या समािान आयोगले ठदएको भनी स्थायी दिान शे्रस्िा 
समेि देिाउन नसकेको अवस्थामा वववाठदि अस्थायी दिान भएको भधनएको जग्गा प्रधिवादीको वैिाधनक 
हक स्वाधमत्व धभत्र रहेको भन्त् न नधमल्ने ।  

वफरादपत्रको प्रकरण ४ मा “मेरो घरको अगाधड सडक िफन  जाने बाटो समेिमा घर बनाई धनकास बन्त्द 
भएको” व्यहोरा उल्लेि भएको देत्तिाँदा, पनुरावेदन अदालि समेिबाट बाटो धनकास बन्त्द गरेको भन्त् ने 
आिारमा सो घर हटाई ठदने ठहर गरेको फैसला वादी दावी बावहर गै फैसला गरेको भन्त् न नधमल्ने। 

िेरबहादरु धथङ समेि वव. प्रमे दोजे लामा, नकेाप २०६२, फाल्गणु, धन.नं. ७६२२  
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मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सावनजधनक जग्गा व्यत्ति वविेषका नाउाँमा दिान 
वा आवाद गनन गराउन नभै दफा २४(३) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अत्तघ वा पधछ कुनै 
सरकारी वा सावनजधनक जग्गा व्यत्ति वविेषका नाउाँमा दिान गरी आवाद गरेकोमा त्यस्िो दिान स्विः बदर 
हनुे । 

 

सकुुम्बासी समस्या सामािान आयोगलाई वववाठदि प्रकृधिको जग्गा सकुुम्बासीलाई वविरण गनन पाउन े
अधिकार प्रत्यायोजन भएको समेि नदेत्तिएको अवस्थामा सो आयोगले वविरण गनन नपाउने वकधसमको 
वववाठदि सावनजधनक जग्गालाई पधन अधिकार नै नपाएको अधिकार ग्रहण गरी वविरण गरेको धमलेको 
नदेत्तिने । 
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भउूपयोग नीधि 

अधिविा मािवकुमार बस्निेसमेि वव. नपेाल सरकार,  नकेाप २०७६, मंधसर, धन.नं. १०३३९  

सीधमि जग्गािनीहरूसाँग ठूलो पररमाणमा जग्गाको एकाधिकार कायम रहाँदा मलुकुको आधथनक स्रोि 
सीधमि वगनको वहिमा केत्तन्त्द्रकृि रहन जाने र जग्गाको समतु्तचि उपयोग हनु नसकी त्यसबाट रािले 
समेि प्रधिफल पाउन नसक्ने। 

  

भधूमवहन नेपाली नागररकहरूका लाधग भधूमको न्त्यायोत्तचि वविरण गनन र सावनजधनक जग्गामा भइरहेको 
अधिक्रमणलाई धनयन्त्त्रण गरी पयानवरणीय िेत्रमा भइरहेको ह्राससमेिलाई जोगाउन राज्यबाट लोक 
कल्याणकारी कायन स्वरूप संवि ्२०५८ साल माघ २५ मा भएको भधूमसम्बन्त्िी ऐन, २०२१ को पााँचौं 
संिोिनलाई एक प्रगधििील कदमको रूपमा धलनपुने ।  

भधूमको चक्लाबन्त्दी, भू -उपयोगको आिारमा जधमनको वगीकरण र    उत्पादकत्व ववृध जस्िा कुराहरू भधूम 
व्यवस्थामा देत्तिएका चनुौिी हनु ्। यी चनुौिीहरूको सही रूपमा र त्तजम्मेवारीपूवनक सम्बोिन हुाँदा मात्र 
समानिामा आिाररि न्त्यायपूणन समाजको धसजनना हनु गई “पयानवरणीय ठदगो ववकास” को संवैिाधनक 
अधभष् ट पूरा हनुे िथा “अन्त्िरपसु्िा समन्त्याय” को त्तस्थधि कायम हनु सक्ने । 

 

कृष्णप्रसाद ढकाल समेि  वव. नपेाल सरकारसमेि,  नकेाप २०७३,  असार, धन.नं. ९५६० 

सावनजधनक सरोकारको ववषयमा धनवेदन ठदन े धनवेदकले वववादको ववषयवस्िसुाँग साथनक सम्बन्त्ि र 
िात्तत्त्वक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहेको कुरा देिाउन सक्नपुदनछ । 
अन्त्यथा धनवेदन गने हकदैया स्थावपि हनु सक्दैन । सावनजधनक सरोकारका वववादहरूमा हकदैयाको 
धसमालाई बढाइएको हनु्त्छ भन्त्दैमा सबैलाई सबै ववषयमा स्विः धनवेदन गने हकदैया हनु्त्छ भनी अथन गनन 
नधमल्ने । 

 

न्त्यून आय भएका र आवास नभएका र सकुुम्बासी जो जे भने िापधन घरबास नभएका हनु ्भन्त् ने प्रस्ट हनु 
आउाँछ । सहरी ववकास मन्त्त्रालय अन्त्िगनिको सहरी ववकास िथा भवन धनमानण ववभाग भनेको सरकारी 
धनकाय हो र यसले बनाउन ेयोजना जनमिुी हनु्त्छ र हनु ुपधन पदनछ । सरकारको नीधि (Policy) को 
आिारमा योजना बनेको हनु्त्छ । यस्िो योजना र नीधिका सम्बन्त्िमा जबसम्म त्यसले जनिाको मौधलक 
हकमाधथ ठाडो हस्ििेप गरेको हुाँदैन अदालिले त्यस्िो नीधि ववरूध अन्त्यथा आदेि गनन धमल्नेसमेि    

हुाँदैन । सकुुम्बासी िथा आवास नहनुेहरूको वहिका धनत्तम्ि ियार गररएको योजना अनसुार  जग्गा  िररद 
गरी योजना अनसुार घर धनमानण गनन लाधगएको अवस्था हुाँदा ववपिीहरूको उि कायनबाट धनवेदकहरूको 
हक अधिकारमा हस्ििेप भएको वा कुनै हानी नोक्सानी भएको पधन नदेत्तिने । 
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सल्ल ुधिवारी वव. नपेाल सरकार समेि,  नकेाप २०७२, फाल्गणु, धन.नं. ९४९४  
मूलिः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी वा सावनजधनक जग्गालाई उपयिुिाको आिारमा धलज वा अन्त्य 
िररकाबाट कुनै व्यत्ति संस्था वा धनकायलाई उपलब्ि गराएको अवस्थामा त्यसबाट प्रचधलि कानून वा 
सावनजधनक हक वा कसैको मौधलक वा कानूनी हक हनन भएको अवस्थामा कानून बमोत्तजम हक प्रचलन 
गरी पाउन माग गनन सक्न ेअधिकार सरुत्तिि नै रहेको हुाँदा सरकारी जग्गाको उपयिुिाको आिारमा 
व्यवस्थापन गने सम्बन्त्िी कायननीधि, २०७१ बाट ित्काल कोही कसैको मौधलक वा कानूनी हक हनन ्
भएको वा सरकारी वा सावनजधनक जग्गाको दरुूपयोग हनुे अवस्था भएको मान्त् न नधमल्ने । 

 

वस्ििुः मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांिको व्यवस्था अन्त्िगनि त्यस्िो 
कुनै कायननीधि धबना पधन नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सरकारी वा सावनजधनक जग्गाको 
व्यवस्थापन गरररहेको पररप्रके्ष्यमा प्रस्ििु कायननीधिमाफन ि स्पष्ट मापदण्ड, प्रवक्रया र ििनहरू कबलु गरी 
कायननीधिको माध्यमबाट व्यवत्तस्थि गने कायनलाई स्वेच्छाचारी कायन भएको भन्त् न नधमल्ने ।  

ववकास गधिववधि सञ्चालन गननलाई प्रवधनक वा सम्बध अन्त्य व्यत्तिले आयोजनाको प्रकृधि हेरर सबै 
अवस्थामा ठुला पररमाण वा िेत्रफलमा धनजी िौरमा आफ्नै वा अकानको सम्पत्ति मात्र उपभोग गनन सवकने 
अवस्था रहन्त्छ भन्त् न  सवकाँ दैन । यस त्तस्थधिमा ठुला ववकास आयोजना वा पूवानिार धनमानण आयोजनाका 
लाधग सरकारी िेत्रको सहयोग अपेत्तिि रहन्त्छ । सोही आवश्यकिालाई मनन गरी नेपाल सरकारबाट 
उि कायननीधि जारी भएको भन्त् ने ववपिीहरूको त्तजवकर रहेको छ । वस्ििुः सरकारी जग्गाको उपयोगमा 
अधििय धनयन्त्त्रण गने र रािको पूवानिार ववकाससम्बन्त्िी आयोजनालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ि 
नगराउने अधन ववकास र आयोजनाको प्राधप्तका आिा राख् ने कुरा ववरोिाभाषपूणन हनु जाने । 

िड्गलाल महजनन वव. नपेाल सरकार समेि, नकेाप २०७२, मंधसर, धन. नं. ९४५४ 

प्राकृधिक स्रोिहरूको ववनाि र िवयकरणको कारणले आज वािावरणमा प्रधिकूल असर परी मानव जीवन 
नै ििरामा परेको छ । प्राकृधिक स्रोिहरू भनेका प्रकृधिका अनपुम उपहार हनु ्। यी स्रोिहरू मानव 
धनधमनि नभई प्राकृधिक रूपमा प्रदि हनुे भएबाट धिधनहरूको प्रयोग गदान मानव बस्िी र वािावरणमा 
असर नपारी भावी पसु्िाले समेि उपभोग गने गरी प्रयोग गररन ु पदनछ । धिनीहरूको वात्तञ्छि र 
वववेकपूणन सदपुयोग नगरेमा स्वयम ्राि, समाज र व्यत्तिको अत्तस्ित्व र ववकास नै ििरामा पने । 

 

आधथनक ववकासधबना मानव जाधिको ववकास हुाँदैन । आधथनक ववकास गने क्रममा वािावरणकै ह्रास पधन 
हनु सक्छ । िर आधथनक ववकास र वािावरण संरिणको सन्त्िधुलि सम्बन्त्िबाटै ठदगो ववकास हनुे 
कुरालाई ध्यानमा रािी वािावरणीय ह्रासबाट मानव जाधि, जीवजन्त्ि,ु वनस्पधि, प्रकृधि िथा भौधिक 
वस्िमुाधथ हनु सक्ने प्रधिकूल प्रभावलाई यथािक्य कम गरी स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरण कायम गनन 
प्राकृधिक स्रोिको समतु्तचि उपयोग र व्यवस्थापनबाट वािावरण संरिण हनु आउने । 
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ववश्व सांस्कृधिक िथा प्राकृधिक सम्पदा संरिणसम्बन्त्िी महासत्तन्त्ि, १९७२ िथा जलपंिीको बसोबास 
जस्िा अन्त्िरानविय महत्त्वका धसमसारसम्बन्त्िी महासत्तन्त्ि, १९७१  एवम ्जैववक ववववििासम्बन्त्िी महासत्तन्त्ि, 

१९७२ लगायि २० वटाभन्त्दा बढी वािावरण र जैववक ववववििाको संरिणसम्बन्त्िी अन्त्िराविय 
सत्तन्त्िहरूलाई नेपालले स्वीकार गररसकेको त्तस्थधिमा त्यस्िा सत्तन्त्िजधनि अन्त्िरानविय कानूनले व्यवस्था 
गरेका प्राविानहरूलाई सम्मान गनुन (Obligation to Respect), संरिण गनुन (Obligation to Protect) र 
पररपालना (Obligation to Fulfill) गनुनपने दावयत्व नेपालको पधन रहेको  छ । अि: नेपाल सरकार 
अत्तख्ियार प्राप्त धनकायहरूले वािावरण संरिणका लाधग कानूनसम्मि ववधिको अवलम् बन गरी वािावरण 
िय गने उद्योगलाई चेिावनी ठदने वा प्रधिबन्त्ि लगाउन सक्न ेभन्त् न ेदेत्तिन आउने । 

चन्त्देश्वरी कमानचायन समेि वव. अिोक के.सी. समेि,  नकेाप २०६८,  चैत्र, धन.नं. ८७३१ 

राज्यको महत्वपूणन भधूम र प्राकृधिक स्रोिहरूको वववेकपूणन ढंगले विनमान र भावी पसु्िाको 
आवश्यकिालाई समेि ववचार गरी ठदगो उपयोग गनुनपने हनु्त्छ । त्यस्िा स्रोिहरू धनिान्त्ि व्यत्तिगि 
सम्पत्तिको रुपमा अन्त्िािनु्त्ि रुपमा उपयोग गनन ठदन धमल्ने नभई समाज र राज्यको बृहिर वहि र 
आवश्यकिालाई ध्यानमा रािी योजनाबध ढंगले प्रयोग गने गराउन े र सरुत्तिि राख् न े ववधिसम्मि 
दृवष्टकोण धलनपुने । 

 

प्राकृधिक स्रोिहरू मानव धनधमनि नभई प्राकृधिक रुपमा प्रदि हनुे भएबाट धिनीहरूको वात्तञ्छि र 
वववेकपूणन सदपुयोग नगरेमा स्वयं राि, समाज र व्यत्तिको अत्तस्ित्व र ववकास नै ििरामा पनन सक्ने । 

आवास र भ–ूउपयोग व्यवस्था आम रुपमा सावनजधनक सरोकारको ववषय हो । आवास कम्पनीहरूले 
सम्पत्तिको हकको उपभोग गदान िी कम्पनीले सञ्चालन गने कायनक्रमहरूको त्यस िेत्र वररपररका स्थानीय 
बाधसन्त्दाको परम्परागि जीवनिैली, स्रोिहरूको उपयोग र सामथ्यनको सवोिम उपयोगमा कानूनी हकको 
पधन सम्मान गनुनपने । 

सहरीकरण वा आवास कायनक्रमहरू सञ्चालन गदान राज्यको पवहलो स्वाथनको रुपमा राज्यको प्राकृधिक 
सवुविाको सदपुयोग गने, भधूमको सम्भाव्यिा र उपयिुिाअनसुार वगीकरण गरी कस्िो भधूममा िेिीपािी 
गने, कस्िो भधूम वनजंगल, बसोबास, सरकारी सावनजधनक प्रयोजन र व्यापार, वात्तणज्य वा औद्योधगक 
प्रयोजनको लाधग छुट्याउने भनी प्राथधमकिाको आिारमा जनसहमधि समेि बिुी भधूमको सवेिण, 

अनसुन्त्िान र योजना धनमानण गरी कायानन्त्वयन गनुनपने। 

व्यत्तिको व्यावसावयक अधिकारको संरिण गने नाममा िेिीयोग्य जधमन िण्डीकरण गने, असीधमि 
भौधिक धनमानण गने, त्यस्िो जधमनमा धबना कुनै योजना िथा स्पष्ट नीधि नभई जधमनको प्लवटङ्ग गने, 

ठूलाठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गनन पाउने िथा त्यस्िा गधिववधिहरूबाट परम्परागि रुपमा बसोबास 
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गरररहेका नागररकहरूका आवास, स्वच्छ हावा, प्रकािलगायिका वािावरणीय सवुविा उपभोग गनन पाउन े
अधिकारलाई वत्तञ्चि गने गरी जनुसकैु वक्रयाकलाप गनुन वा गनन ठदन ुन्त्यावयक हनु नसक्ने । 

राविय रुपमा नै भ–ूउपयोग नीधि बनाई िहरी, ग्रामीण िेत्रमा मापदण्ड िोकी लागू गनुनपने र घरजग्गा 
कारोवार समेिलाई कानूनको दायराधभत्र ल्याई पीर मकान पने छर धछमेकका व्यत्तिहरूले समेि िधिपूधिन 
वा उपचार पाउन सक्ने गरी सरोकारवालाहरू संलग्न भएको सरकारी संयन्त्त्र िडा गरी व्यापक 
जनपरामिनसवहि भ–ूउपयोग नीधि एवं सम्बत्तन्त्िि कानून बनाई लागू गनन वाञ्छनीय देत्तिदा धनम्न 
बमोत्तजमको काम अववलम्ब गनुन भनी नेपाल सरकारका नाममा धनदेिनात्मक आदेि जारी हनुे । 

  देिको उपलब्ि प्राकृधिक स्रोिसािनको सन्त्दभनमा, भधूमको उपयोग सम्बन्त्िमा राविय नीधि 
बनाई िहरी िथा ग्राधमण िेत्रको लाधग आवश्यक मापदण्ड िोक्न नेपाल सरकार आवास 
िथा भौधिक मन्त्त्रालयको संयोजकत्वमा राविय योजना आयोग, वािावरण मन्त्त्रालय, स्थानीय 
धनकाय, नगरपाधलका िथा गाउाँ ववकास सधमधि, आवास व्यवसायीहरू एवं व्यवत्तस्थि आवास 
िेत्रका सेवाग्राही समेि रहेको वविेषज्ञहरू समेिको कायनदल बनाउन,े 

  व्यवत्तस्थि िहरी ववकासको सन्त्दभनमा आवास व्यवस्था गनुनअत्तघ सम्बत्तन्त्िि िहरी िेत्रको 
भ-ूबनौट र भौधिक ववकास एवं बसोबासको नक्सांकन गरी िेिीयोग्य भधूम, सरकारी वा 
सावनजधनक प्रयोजनको लाधग छुट्याइएको िेत्र, सांस्कृधिक एवं ऐधिहाधसक िरोहरहरू रहेको 
िेत्र, परम्परागि रुपमा बसोबास भएको िेत्र, वात्तणज्य केन्त्द्र िथा औद्योधगक िेत्रका रुपमा 
ववकधसि गनन िोत्तजएको िेत्र आठद ववत्तिष्टकृि िेत्रहरूको धनिानरण गरी छुट्याउन े र 
िोवकएको िेत्रमा िोवकएको प्रयोजनका लाधग बाहेक अन्त्य वकधसमको उपभोग गनन नठदने 
कुरालाई कानूनद्वारा व्यवत्तस्थि गरी लागू गने,  

  िहरी आवासको प्रयोजनका लाधग कधि उचाइ सम्मको भवन धनमानण गनन ठदने भन्त् न े
कुराको पररभाषा गरी त्यसको लाधग आवश्यक बाटोघाटो, पानी, हररयाली, हावापानी, धबजलुी, 
मनोरञ्जन आठद ववववि प्रयोजनको लाधग पूवानिारको मापदण्ड िोक्ने र त्यसबाट परम्परागि 
बसोबास िेत्रको बाटोघाटो, पानी, हावा, प्रकाि, वािावरणमा प्रधिकूल प्रभाव पनन नठदने गरी 
यथासक्य नयााँ आवास िेत्रमा धनत्तिि नीधिको आिारमा अग्लो भवनहरू धनमानण गनन ठदने 
नीधि र कानूनको व्यवस्था गने, 

  िोवकएको आवास िेत्र बाहेक अन्त्य अग्लो भवन धनमानण गनन ठदाँदा वािावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन िथा प्रारत्तम्भक वािावरणीय मूल्याङ्कन प्रवक्रया पूरा गनन अधनवायन गने र स्थानीय 
बाधसन्त्दाहरूले बझु्ने भाषामा स्थानीय टोल धछमेकीको प्रत्यि सहभाधगिा सधुनत्तिि गने 
व्यवहाररक एवं प्रभावकारी उपाय अपनाउन,े 
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  भिूय, भकूम्प, आगलागी बाढी जस्िा दैवी प्रकोपको दृवष्टले कधिको जोत्तिमपूणन छ र 
त्यसको व्यवस्थापनको लाधग गनुनपने ियारी लगायिका कुरामा हाउत्तजङ वा अपानटमेन्त्ट 
कम्पनीहरूको लाधग यथेष्ट व्यवस्था गनन लगाएर मात्र सञ्चालन अनमुधि ठदने । 

  भकूम्प आगलागी जस्िा प्राकृधिक वा दैवी प्रकोपका दृवष्टले संवेदनिील भई सवनसािारणका 
लाधग भवन धनमानणमा समेि मापदण्ड िोकी लागू गराउने । 

  घर धनमानण व्यवसायीहरू, हाउत्तजङ्ग कम्पनीहरू र ठूलाठूला ववकास आयोजनाहरूले गरेको 
वक्रयाकलापबाट परम्परागि बसोबासको िेत्रमा पनन गएको पानी, ढल बाटोघाटो, हावा 
प्रकाि आठद कुरामा प्रधिकूल असर पनन गएमा पूवानिारहरूको पनुः धनमानण गनन लगाई वा 
त्यसबाट िधिपूधिन हनु नसक्ने भएमा त्यस्िा कम्पनी वा आयोजनाहरूलाई उपयिुिा हेरी 
आवश्यक िधिपूधिन वा वैकत्तल्पक प्राविान गनन लगाउन,े यस्िो ववषयको धनरन्त्िर 
अनगुमनको लाधग प्रभावकारी संयन्त्त्र कानूनबाटै व्यवत्तस्थि गने, 

  वािावरणीय स्वच्छिाको लाधग ढल धनकासको उपयिु व्यवस्था गनन लगाउन ेर नत्तजकका 
नदी नालाहरूलाई त्यस्िो ढल धनकासबाट बचाउन आवश्यक उपाय गने । 

उमेि प्रसाद वव. नपेाल सरकार समेि, मा.न्त्या. श्री दीपकराज जोिी िथा मा.न्त्या. सारदा प्रसाद त्तघधमरे, 
उत्प्रषेण, ०६८- WO -०५०९, फैसला धमधि: २०७३।०९।१८ 
नेपाल सरकारको भोगाधिकार सम्बन्त्िी नीधि सरकारको नीधिगि ववषय भएको र यस्िो नीधिगि ववषयमा 
धनदेिन ठदने गरी धनणनय गने अधिकार अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगलाई नरहेको हुाँदा यसरी 
कानूनले ठदएको िेत्राधिकार भन्त्दा बावहर गई नेपाल सरकारको भोगाधिकार सम्बन्त्िी नीधि, २०६२ को 
धसमाधभत्र रही गररने काम कारवाहीलाई रोक्ने सम्बन्त्िमा अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगले धनणनय 
गरी रोक्न गरेको पत्राचार ित्काल प्रचधलि नेपालको अन्त्िररम संवविान, २०६३, हाल प्रचधलि नेपालको 
संवविान िथा कानूनले प्रदान गरेको अधिकार िेत्रधभत्रको पने देत्तिन नआएको हुाँदा अत्तख्ियार दरुुपयोग 
अनसुन्त्िान आयोगले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गने कायन रोक्ने गरी धमधि २०६८।०८।०७ 
मा गरेको धनणनय िथा सोको आिारमा भएका पत्राचार समेि उत्प्रषेणको आदेिले बदर हनुे। 
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ववलम्व 
 

सधुनलकुमार अधिकारी वव. भधूमसिुार कायानलय, काठमाडौंसमेि, नकेाप २०७६, भाद्र, धन.नं. १०२५४ 
ववलम्बको धसधान्त्ि (Doctrine of Laches) को प्रमिु ित्त्व समयको अन्त्िराल हो । यसले समन्त्यायलाई 
परात्तजि गदनछ । ववलम्बको धसधान्त्ि र हदम्यादको धसधान्त्ि एकै होइनन ्। हदम्यादको धसधान्त्ि समय 
धसमामा आिाररि छ । यसको लाधग समय ित्त्व नै महत्त्वपूणन हनु्त्छ । हदम्यादको धसधान्त्िमा भएको 
कानूनी व्यवस्था जस्िो प्राववधिक (Technical)  रूपमा समयको गणना गरेर ववलम्बको धसधान्त्िलाई प्रयोग 
नगररने । 

ववलम्बको धसधान्त्ि लाग्न सक्ने अवस्था छ छैन भन्त् न े धनष्कषनमा पगु्न मदु्दा वा सोमा भएको काम 
कारवाहीको प्रकृधि, सम्बत्तन्त्िि पिले मदु्दाको सन्त्दभनमा देिाएको आचरण, धनजले न्त्यायका लाधग न्त्यावयक 
धनकायमा आउन लगाएको समय, धनजलाई उपचार प्रदान गरेको िण्डमा त्यसबाट अरूको हक वहिमा 
पने वा पनन सक्ने असर र न्त्यायको उद्देश्य पूरा हनुे वा नहनुे समेिका कुराहरूलाई समवष्टगि रूपमा 
हेररनपुने । 

रूववना (ववना) धसंह डंगोल वव. नपेाल सरकार,  नकेाप २०७४, कात्तिनक, धन.नं.९८४२  

म्याद भन्त् नाले कुनै कामको लाधग सम्बत्तन्त्िि धनकायमा प्रवेि गनन पाउन ेकानूनले िोकेको समय हो । 
कानूनले यस्िो समयको धनिानरण व्यत्तिले सम्बत्तन्त्िि धनकायमा आउन गनुनपने ियारीमा लाग्ने  समय, 

आउाँदा लाग्ने समय, व्यत्तिको दैधनक जीवनमा अपिनट आइपने समस्या र सो कुरामा लाग्ने समयावधिको 
समेि अनमुान िथा ववचार गरी धनिानरण गररठदएको  हनु्त्छ । कुनै पधन व्यत्ति सम्बत्तन्त्िि कामको लाधग 
सम्बत्तन्त्िि धनकायमा प्रवेि गनन सहजै समय व्यवस्थापन गरी आउन सकोस ्र अत्याधिक ववलम्ब गरी 
कायन नै प्रभाववि हनुे गरी पधन नआओस ्भन्त् ने उद्देश्यले म्यादको व्यवस्था गररएको हनुे । 

 

म्याद सावनजधनक र व्यत्तिगि वहि अनकूुल हनुे गरी कानूनले नै धनत्तश् चि रूपमा समयावधि वकटान गरी 
धनिानरण गररठदएको हनु्त्छ र यसको व्याख्या पधन सोही आिारमा गररनपुने । 

कानूनले धनणनय भएको धमधिदेत्ति गणना हनुे गरी म्यादको व्यवस्था गरे पधन सो धनणनय भएको थाहा 
नपाउने पररत्तस्थधि भएमा उि म्यादको कानूनी व्यवस्था नै धनष्प्रयोत्तजि बन्त् न पगु्दछ । यस्िो अवस्थामा 
या ि धनणनय भएको जानकारी सम्बत्तन्त्िि पिलाई सम्बत्तन्त्िि धनकायले सोही ठदन सक्नपुदनछ या ि 
सम्बत्तन्त्िि पिले सो धनणनय सम्बन्त्िमा थाहा जानकारी पाएको धमधिबाट मात्र लागू हनुे गरी म्यादको 
गणना गनुनपदनछ । अन्त्यथा धनणनय भएको जानकारी सोही ठदन पाउन नसक्ने व्यत्ति म्यादको कारण मात्र 
अन्त्यायमा पनन जाने । 
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कानून बमोत्तजम भएको धनणनय वा आदेि भएको धमधिले भन्त् ने व्यवस्थालाई सोको जानकारी पाएको 
धमधिले भनी बझु्न ुर व्याख्या गनुन नै न्त्यायोत्तचि हनुे । 

िात्तन्त्ि शे्रष्ठ वव. भधूमसिुार कायानलय पसान समेि,  नकेाप २०६४,  ज्येष्ठ, धन.नं. ७८१३ 

आ-आफ्ना नाममा कायम गराएका जग्गाहरू धनवेदक स्वयंले अन्त्यत्र हक हस्िान्त्िरण गररसकेको भन्त् ने 
धलत्तिि जवाफबाट देत्तिएबाट उि धनणनयलाई आचरणबाट (By Conduct) स्वीकारै गरेको मान्त् नपुने । 

िेश्रो पिको हक धसजनना भइसकेको अवस्थामा ररट धनवेदनमा ववपिी नरहेका धनजहरूको उपत्तस्थधि बेगर 
धनजहरूको हकमा असर पने गरी धनणनय गनन धमल्ने अवस्था पधन नहनुे र वववाद उठाएको धनणनय 
कायानन्त्वयन हनु सक्ने अवस्था समेि नदेत्तिने । 

आफू पूपनिमा रहेको मदु्दामा भएको धनणनय उपर यत्तिका ववलम्ब गरी ररट धनवेदन गनुनको कारण 
धनवेदनमा उल्लेि गनन सकेको समेि नहुाँदा धनवेदक अनतु्तचि ववलम्व गरी यस अदालिको असािारण 
अधिकारिेत्र अन्त्िगनि आएको मान्त् नपुने। 

अनतु्तचि ववलम्व गरी आउनेलाई अदालिले मद्दि गनन नसक्ने । 

लक्ष्मीनारायण महजनन समेि वव. श्री  ५ को सरकार, नकेाप २०५८, वैिाि, धन.नं.६९७९  

उत्प्रषेण आदेिको प्रकृधिबाटै पधन सो आदेि आफ्नो वा आफूभन्त्दा माधथल्लो वा आफू सरहकै 
अधिकारिेत्र भएका अदालि वा न्त्यावयक अधिकारीको न्त्यावयक धनणनय बदर गननका लाधग जारी हनु 
सक्दैन भन्त् ने धसधान्त्ि सम्वि २०२७ सालको ररट नं. ९३९ को ररट धनवेदक दिरथ कुधमन ववरुध 
सवोच्च अदालिका प्रिान न्त्यायिीि रत्नबहादरु ववष्ट समेि भएको उत्प्रषेण मदु्दामा कायम भएको    

पाइन्त्छ । त्यसै गरी सम्वि २०५२ सालको ररट नं. २२०२ ररट धनवेदक टेकबहादरु थापा ववरुध 
पनुरावेदन अदालि पाटन समेि भएको उत्प्रषेण मदु्दामा यस अदालिबाट कुनै मदु्दाको सन्त्दभनमा गररएको 
अत्तन्त्िम धनणनय वा आदेि उपर कुनै पधन धनकाय वा अधिकारी वा स्वयं यस अदालि समेिले नेपाल 
अधिराज्यको संवविान, २०४७ को िारा ८८(२) अन्त्िगनिको असािारण अधिकारको प्रयोग गरी पनुः 
अत्तन्त्िम धनणनय वा आदेि जााँच्ने वा त्यस उपर कुनै संिोिन आदेि वा धनणनय ठदन नधमल्ने भन्त् न ेधसधान्त्ि 
कायम भएको समेि देत्तिन्त्छ । प्रस्ििु वववाद समेि यस अदालिबाट धमधि २०४४।८।२० मा भएको 
फैसलाबाट धनरोपण भैसकेको ववषयमा पनुः पनन आएको देत्तिन्त्छ । यसरी एक पटक धनणनय भैसकेपधछ 
पधन पटक पटक ररट लाग्ने हो भने मदु्दा अत्तन्त्िम (Finality) कवहले नहनुे हनु्त्छ । कुनै िहमा पगुेपधछ 
मदु्दाको अत्तन्त्िम धनणनय हनु्त्छ र सो अत्तन्त्िम भैसकेपधछ सो मदु्दा पनुः लाग्न सक्दैन । प्राङन्त्यायको 
धसधान्त्ि बमोत्तजम उही पि ववपिको बीचमा उसै ववषयमा पनुः मदु्दा ठदन पाइदैन । िसथन, उल्लेत्तिि 
कानूनी धसधान्त्ि नजीर समेिबाट एकपटक यस अदालिबाट धनरोपण भैसकेको ववषयमा पनुः परेको 
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प्रस्ििु ररट धनवेदनमा यस अदालिलाई ववपिी पधन नबनाई अत्याधिक ववलम्व गरी प्रस्ििु ररट धनवेदन 
परेको देत्तिदा प्रस्ििु ररट धनवेदनको वस्ितु्तस्थधििफन  ववचार गरररहन ुनपने । 

 

भपू बहादरु ित्री िते्री समेि वव. श्री ५ को सरकार, नकेाप 2056, असार, धन.नं.6685 

२०३५ सालको धनणनयले धनवेदकको हक वहिमा असर परेकोले सो समेि बदर गरी पाउाँ भन्त् न े
सम्बन्त्िमा ववचार गदान ररट धनवेदक सो धनणनय पधछ कवहले मत्तन्त्त्रपररषदमा कवहले अरु ठाउाँमा धनवेदन 
ठददै आएको भन्त् ने देत्तिन्त्छ । ररट धनवेदकबाट २०३५ सालको धनणनय पिाि कुनै कानूनी उपचारको 
अवलम्बन गरेको भन्त् ने देत्तिदैन । संवविान वा कानूनधारा प्रदि उपचारको अवलम्बन नगरी वा 
अदालिबाट पाउने सक्ने संवैिाधनक उपचारको बेवास्िा गरी यिा उिी कारवाहीमा लाग्ने आफ्नो कानूनी 
उपचार समयमै निोली अन्त्त्यमा १९ वषनपधछ मात्र यस अदालि गहुानन आउने धनवेदक जस्िो व्यत्तिले 
न्त्यावयक उपचारको माग गनन पाउने औत्तचत्य नै हराउने हुाँदा सो सम्बन्त्िी ररट धनवेदकको त्तजवकर अनतु्तचि 
ववलम्वको आिारमा िारेज हनुे । 

 

मोहम्मद मसु्िफा कवडीय समेि  वव. बालकुमारी िते्रीनी, पूणन इजलास, नकेाप २०४९(क), वैिाि, धन. नं. 
४४५६  

वववाठदि जग्गाहरुमा िेस्रो व्यत्तिहरुको हक समेि आंत्तिक रुपमा सतृ्तजि भइसकेको एकािफन  देत्तिएको 
छ भने अकोिफन  प्रस्ििु ररट धनवेदन वववाठदि जग्गाहरुको धललाम भएको धमधिबाट कररब १९ वषनपधछ 
अनतु्तचि ववलम्ब गरी पनन आएको देत्तिएकोले ररट जारी गने गरेको धनणनय धमलेको नदेत्तिने । 

 

कृष्णप्रसाद गौिम वव. श्री अध्यि, िारागाउाँ ववकास सधमधि, समेि, नकेाप २०४१, मंधसर, धन.नं. २०७५  

अकानको हकको सजृना भइसकेपधछ ररट धनवेदकले अनतु्तचि ववलम्ब गरी अदालिमा प्रवेि गरेकोले 
अनतु्तचि ववलम्बको आिारमा ररट धनवेदन िारेज हनुे । 

 

रवविंकर िाह कलवार वव. का.म.ु भधूमसिुार अधिकारीज्यू भधूमसिुार कायानलय रौिहट समेि, नकेाप 
२०३७, कात्तिनक, धन.नं.१३९६ 

करीब ६ मवहना वढला गरी ररट धनवेदनपत्र दिान गरेको र वढलाई गरेको कारणलाई पधन मनाधसब मान्त् न 
नहनुे हुाँदा ववलम्बको धसधान्त्िको आिारमा ररट धनवेदन िारेज हनुे । 
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प्राकृधिक न्त्यायको धसधान्त्ि 

लक्ष्मी साह कान ुवव. रामज्योधि कनइुन, नकेाप २०७५, श्रावण, धन.नं. ९९९६ 

कुनै जग्गाको जग्गािनीले सो जग्गाको मोही लगि कट्टा गररपाउाँ भनी ठदएको धनवेदनमा धनणनय गने 
अधिकारप्राप्त धनकाय वा अधिकारीले धनणनय गनुनपूवन सो जग्गाको मोही वा धनजको हकवालालाई सनुवुाइ र 
प्रधिवाद गने मौका ठदई दवैु पिका कुरा सनुी धनणनय गनुनपदनछ । मोही वा धनजको हकवालालाई 
सनुवुाइको मौका नठदई केबल जग्गािनीको धनवेदनको आिारमा मात्र एक पिीय रूपमा मोही लगि कट्टा 
हनुे गरी भधूमसिुार कायानलयले गरेको धनणनयबाट मोहीको मोहीयानी हकमा प्रधिकूल असर पने हुाँदा 
त्यस्िो धनणनय प्राकृधिक न्त्यायको धसधान्त्िववपरीि भई बदरभागी हनुे । 

मालपोि कायानलय, भिपरु वव. मीनबहादरु अयानलसमेि, पूणन इजलास, नकेाप २०७४, पौष, धन.नं. ९८६९ 
पूवन धनणनय ववपरीि हनुे गरी त्यही वववाठदि ववषयमा अको धनणनय गदान धनणनय अत्तन्त्िमिाको धसद्घान्त्ि 
ववपरीि हनु जान्त्छ । पूवन धनणनय रद्द वा बदर नभई यथावि ्कायम रहेको अवस्थामा सोही वववाठदि 
ववषयमा अको धनणनय गनन सम्बत्तन्त्िि धनकाय बन्त्िनकारी हनुे हुाँदा पूवन धनणनयको कानूनी अत्तस्ित्वको 
प्रधिकूल हनुे गरी सोही धनकायले अको धनणनय गनन नधमल्ने।  

 
सनुवुाइको मौका नठदई एक पिीय रूपमा गररएको धनणनय प्राकृधिक न्त्यायको धसद्घान्त्ि र सनुवुाइको 
धसधान्त्ि ववपरीि भई बदरभागी हनुे हनु्त्छ । अरू कसैको हक, भोग र स्वाधमत्वको जग्गा िथा सम्पत्ति 
अन्त्य कुनै धनकाय वा संस्थाले आफैले धनणनय गरी हक र स्वाधमत्व पररविनन गने गरेको धनणनय िथा 
पत्राचार एवं सोसाँग सम्बत्तन्त्िि काम कारवाही प्राकृधिक न्त्यायको धसधान्त्िको समेि प्रधिकूल (Contrary 

to the Principle of Natural Justice) हनुे ।  

धनवेदकलाई प्रधिकूल असर पने गरी धनणनय गदान धनवेदकलाई प्रधिवाद गने सनुवुाइको मौका ठदनपुनेमा 
प्राकृधिक न्त्यायको धसद्घान्त्िको प्रधिकूल धनवेदकलाई बझु्दै नबिुी गरेको धनणनय कायम रहन सक्ने अवस्था 
नरहने ।  

अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोगले अनाधिकार धनदेिन ठदाँदै जाने र सो धनदेिनको आिारमा 
मालपोि कायानलयले कानूनले िोकेको ववधि र प्रवक्रया पूरा नगरी अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान 
आयोगको धनदेिनको आडमा सो धनदेिन कायानन्त्वयन गने हेिलेु धनणनय गदै जाने हो भने मालपोि 
कायानलयले जग्गा दिान गने र दिान बदर गनन सक्ने गरी कानूनले ठदएको अधिकारको सही प्रयोग र 
पालना गरेको मान्त् न नसवकने ।  
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सीिादेवी शे्रष्ठ वव. भधूमसिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रालय, मा.न्त्या. श्री सतु्तिला काकी िथा मा.न्त्या. श्री सपना 
प्रिान मल्ल, उत्प्रषेण, ०६८-WO-००९६, फैसला धमधि: २०७३।१२।१५  

प्राकृधिक न्त्यायको धसधान्त्िले न्त्यावयक प्रवक्रयालाई स्वच्छ धनष्पि पारदिी र ववश्वसनीय बनाउने हुाँदा 
धनवेठदकाहरुलाई नबतु्ति उपेिा गरी गररएको धनणनय पूवानग्राही स्वेच्छाचारी धनणनय भई स्वच्छ र न्त्यावयक 
धनणनय मान्त् न धमल्ने देत्तिएन । 

 

रूकान्त्िी यादव समेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७३, माघ, धन.नं. ९६९५  

कुनै सम्पत्तिको िारक वा भोगवालालाई नबिुी आफ्नो कुरा भन्त् न ेमौका नठदई सो सम्पत्तिको सम्बन्त्िमा 
िारक वा भोगवालाको हक प्रधिकूल हनुे गरी कुनै धनणनय गनन धमल्ने हुाँदैन । स्वच्छ सनुवुाईको मौका 
नठदई गरेको धनणनय प्राकृधिक न्त्यायको धसधान्त्ि ववपरीि हनु्त्छ । प्राकृधिक न्त्यायको धसधान्त्ि (Principle 

of Natural justice) लाई नेपालको न्त्याय प्रणालीले प्राथधमक र मूलभिू धसधान्त्िको रूपमा अंगीकार गरेको 
छ र न्त्याय धनरूपणको सन्त्दभनमा सवानधिक महत्त्व ठदई आएको छ । प्राकृधिक न्त्यायको धसधान्त्ि 
बमोत्तजम जसको ववरूधमा धनणनय गररन्त्छ सो व्यत्तिलाई बझु्दै नबिुी एकपिीय रूपमा गरेको धनणनय 
दूवषि र त्रवुटपूणन हनु जाने हुाँदा प्रिासधनक वा न्त्यावयक धनणनय गदान सम्बत्तन्त्िि सरोकारवाला सबैलाई बिुी 
धनणनय गरेको हनुपुने । 

व्यत्ति वविेषको नामबाट नेपाल सरकारको नाममा जग्गाको स्वाधमत्व पररविनन गने गरी धनणनय गदान 
िालकु कायानलयको पत्रको आिारमा धनणनय गनन धमल्दैन । आवश्यक प्रवक्रयाको पधन पालना गनुन      
पदनछ । त्यस सम्बन्त्िमा त्यस अत्तघ कुनै अदालि र साधिकार धनकायबाट कुनै धनणनय भएको छ छैन 
भन्त् न ेकुरालाई पधन हेररनपुने । 

लोकेन्त्द्र धसंह ववष्ट वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७३, असोज, धन.नं. ९६१४  

कानून बमोत्तजम कुनै संस्थाको नाममा भएको सेयर वा अन्त्य सम्पत्तिमाधथको हक स्विः समाप्त हनुे कुरा 
आउाँदैन । ित्काल प्रचधलि नेपालको अन्त्िररम संवविान, २०६३ को िारा १९(२) बमोत्तजम सावनजधनक 
वहिको लाधग बाहेक कुनै पधन व्यत्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गने वा त्यस्िो सम्पत्ति उपर कुनै 
प्रकारको अधिकारको धसजनना गनन नपाउने गरी राज्य ववरूधमा व्यत्तिलाई प्राप्त भएको सम्पत्ति सम्बन्त्िी 
हक यी धनवेदक उपर पधन आकवषनि नहनुे भन्त् न धमल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पधन धनवेदकले आफ्नो 
हक र अत्तस्ित्वको दाबी गरररहेको छ । प्रचधलि कानून बमोत्तजमको कुनै धनष्कषन बेगर कसैको अत्तस्ित्व 
स्विः समाप्त भएको भन्त् न कानूनसम्मि नहनुे ।  

कसैका ववरूधमा धनजको वहि ववरूध धनणनय गनुनभन्त्दा पवहले धनजलाई आफ्नो भनाइ राख् ने समतु्तचि मौका 
ठदनपुने  हनु्त्छ । सनुवुाईको मौकाबाट वत्तञ्चि गरी कुनै धनणनय गररन्त्छ भने त्यस्िो धनणनय प्राकृधिक 
न्त्यायको धसधान्त्ि प्रधिकूल हनु गई त्यस्िो धनणनयले कानूनी मान्त्यिा पाउन सक्ने अवस्था नहनुे ।  
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वस्ििुः धनवेदक संस्था (UMN) लाई नेपालमा कानून बमोत्तजम दिानको प्रवक्रया धबना नै काम गनन ठदएको 
र सो संस्थाले काम नगने भएमा वा ववघटन भएमा पधन उि संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा नै 
हस्िान्त्िरण गने व्यवस्था सवहि काम गरेको अवस्थामा पधछल्लो समयमा सो संस्था औपचाररक दिानको 
प्रवक्रयामा गई ववदेिमा दिान भएको कारणले मातै्र साधबकको हक दावयत्वबाट ववच्छेद गरी हेनन धमल्ने 
देत्तिाँदैन । जनु पषृ्ठभधूममा र सिनहरू सवहि संस्थाले काम गरी आएको हो, सोको धनरन्त्िरिा ववधिवि ्
टुङ्याएको अवस्थामा बाहेक टुवङ्गएको मान्त् न नधमल्ने ।  

प्रारम्भमा नेपाल सरकार र धनवेदक संस्थाका बीच धबना कुनै सम्िौिा आपसी समिदारीका आिारमा 
दावयत्व धसजनना गरी कायन सञ्चालन गरी आएको र कायन सञ्चालनको अनमुधि प्राप्त गदान सो संस्थाको 
दावयत्व नेपाल सरकारमा रहने कुरालाई स्वीकार गररसकेको यस्िो अवस्थामा संस्थाले पनुः कानूनी 
रूपमा संस्थावपि भई पूवनवि ्कायनरि भएको भनेको अवस्थामा आफूले नेपाल सरकारसाँग कबलु गरेको 
सिन स्विः आकवषनि भईरहने कुरा हनु्त्छ । यसरी कायनरि रहेको संस्थालाई धनिान्त्ि फरक वा नयााँ 
संस्थाको रूपमा व्यवहार गनन िथा सो धसलधसलामा धनवेदक कम्पनीको हक भोगमा रहेको कुनै 
सम्पत्तिको सम्बन्त्िमा संवविान, ऐन कानूनको न्त्यूनिम प्रत्याभधूिलाई समेि इन्त्कार गरी व्यवहार गनुन 
मनाधसब हुाँदैन । अनमुान वा ववश्वासको भरमा कसैको हक भोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिमा अनधिकृि 
हस्ििेप गनन वा दिल गनन हुाँदैन र गरेमा त्यस्िो कायन संवविान सम्मि मान्त् न नसवकने ।  

नेपाल सरकारसाँगको सम्िौिा अनसुार स्थावपि भई समाज कल्याण ऐन, २०४९ जारी भएपधछको समयमा 
सो पररषद्साँग आबध भई ववधभन्त् न सेवामूलक कायनक्रमहरू सञ्चालन गदै आएको संस्थाको अत्तस्ित्व समाप्त 
भयो भनी त्यस्िो संस्थाको नाममा रहेको सेयर िथा सम्पूणन चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्राप्त गने 
भनी धनणनय गदान नेपाल सरकारले धनवेदकलाई सनुवुाईको मौका समेि ठदएको पाइएन । त्यस्िै सो 
धनणनय गदान कुनै ऐन कानूनलाई टेकेर गरेको भन्त् ने पधन देत्तिएन । ित्कालीन नेपालको अन्त्िररम 
संवविान, २०६३ ले कानूनभन्त्दा माधथ कसैलाई नरािी सबैलाई कानूनको अिीनमा रािेको छ । कानूनी 
िासनको आिारभिू मान्त्यिा अनसुार कुनै पधन कायन कानूनले धनदेि गरेको भन्त्दा बावहर गएर गनन 
धमल्दैन । अिः नेपाल सरकारले पधन कानूनको अिीनमा रही कायन गनुनपछन । कानूनले स्पष्ट रूपमा 
अत्तख्ियारी नठदएको ववषयमा अमूक धनणनय नै कानून सरह हनु्त्छ भन्त् न पधन नधमल्ने ।  

फूलोदेवी यादव वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७३, वैिाि, धन.नं. ९५२३ 

धनवेदकको नाममा २० वषनभन्त्दा अत्तघदेत्ति दिान रहेको हक भोग र दिानको जग्गाको दिान बदर गनुनपूवन 
दिानवाला यी ररट धनवेदकलाई प्रधिवादको मौका ठदई त्तिकाई बिुी आवश्यक धनणनय गनुनपनेमा मालपोि 
कायानलयबाट धनवेदकलाई सनुवुाइको मौका नठदई धनवेदकको नामको दिान बदर गरेको धनणनय प्राकृधिक 
न्त्यायको धसधान्त्िको ववपरीि रहेको देत्तिन आउने । 
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वस्ििुः जसको हक वहि ववरूध धनणनय गररन्त्छ सो व्यत्तिलाई प्रधिवादको मौका ठदनपुने भन्त् न ेसवनमान्त्य 
प्राकृधिक न्त्यायको धसधान्त्ि हो । प्राकृधिक न्त्यायको उल्लङ्घन गरी भएका धनणनयहरू बदरभागी हनुे हुाँदा 
प्रस्ििु ररट धनवेदनमा धनवेदकको नाममा दिान रहेको जग्गाको दिान बदर गनुनपूवन धनवेदकलाई सनुवुाइको 
मौका नठदई धनणनय गररएको देत्तिएकाले उि धनणनय कानूनी त्रवुटपूणन रहेको देत्तिन आउने । 

ररट धनवेदकको नाममा दिान रहेको जग्गाको दिान बदर गनुन अत्तघ ररट धनवेदकलाई सनुवाइको मौका 
नठदई प्राकृधिक न्त्यायको धसधान्त्ि ववपरीि मालपोि कायानलय सलानही, मलंगवाबाट धनणनय भएको देत्तिाँदा 
धमधि २०६८।६।३ को धनणनय उत्प्रषेणको आदेिले बदर हनुे ठहने र उि जग्गाको दिानवाला यी ररट 
धनवेदकलाई समेि बिुी धनजलाई सनुवुाइको मौका प्रदान गरी सो जग्गा सम्बन्त्िमा पनुः कानून बमोत्तजम 
धनणनय गनुन भनी ववपिी मालपोि कायानलय, सलानही, मलंगवाका नाममा परमादेिको आदेिसमेि जारी     

हनुे । 

पषु्पा महजनन वव. काठमाडौं नगर पञ्चायिसमेि,  नकेाप २०४३, श्रावण, धन.नं. २६८०  

हकदैया नै नभएको कुरामा प्रधिवाद गने मौका नठदएकोले प्राकृधिक न्त्याय धसधान्त्िको ववपरीि भयो भन्न 
सवकने अवस्था नदेत्तिने । 

सडक सम्बन्त्िी 
 

रामचन्त्द्र धसम्िडा समेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७६, ज्येष्ठ, धन.नं. १०२०४ 
सरकार सावनजधनक सम्पत्तिको माधलक होइन, न्त्यासी मात्र हो । प्राकृधिक स्रोि वा सम्पदाको न्त्यास 
नेपालका सम्पूणन जनिा, विनमान एवम ्भावी पसु्िाको वहिको लाधग रात्तिएको हुाँदा स्रोिको पररचालनको 
ववषयमा देिका समस्ि जनिाको वहि नहेरी सीधमि व्यत्ति वा समदुायको लाभको लाधग उसले जे पधन 
गछुन भन्त् न धमल्दैन । प्राकृधिक स्रोिहरू रािका समस्ि जनिा, विनमान र भावी पसु्िा वा सन्त्िधि समेिका 
सम्पत्ति हनु ्भन्त् ने कुरालाई सरकारले बझु्न ुर मनन गनुनपने ।   

 

सावनजधनक सरोकारको धनवेदन आवाज हराएका, आफैँ  आफ्नो कुरा भन्त् न नसक्ने व्यत्ति र समदुायको 
िफन बाट पेस गररएको धनवेदन र अदालिलाई ठदएको सूचना र वािावरणीय न्त्यायको सन्त्दभनमा सम्पूणन 
प्राणी चराचरको िफन बाट गररएको याचना हनुे । 

  

यनुेस्कोलगायि सरोकारवाला धनकायहरूको परामिन र सहमधिमा गररएको वािावरणीय प्रभाव अध्ययनले 
अनमुधि नठदएसम्म राविय धनकुञ् ज धभत्र पने गरी सडक धनमानण सम्बन्त्िी कुनै कायन गनन नहनुे । 
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सान्त्त्वना सवेुदीसमेि वव. सहरी ववकास मन्त्त्रालय, धसंहदरबार, काठमाडौंसमेि, नकेाप २०७५, पौष,  धन.नं. 
१०१०२ 

नागररकको सम्पत्ति अपहरण हनुे वा िोधसने ववषयमा सरकार संवेदनिील हनुपुछन । ऐन बमोत्तजम 
िोवकएको कायन प्रणाली माफन ि िधिपूधिन पाउने कुरा व्यावहाररक रूपमा सधुनत्तिि गररनपुछन । यथाथनमा 
िधिपूधिन उपलब्ि गराउने र आयोजना धनमानण ववस्िारको कायन साँगसाँगै जान सक्न े। 

 

िधिपूधिन कसले कवहले पाउने भन्त् ने बारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आिारमा िधिपूधिन पाउने 
व्यत्तिहरूको वगीकरण हनु सक्छ । उदाहरणको लाधग घरबास नै गमुाउने वा सम्पूणन सम्पत्ति 
गमुाउनेहरू िधिपूधिन पाउने प्राथधमकिामा पनन सक्छन ्भने न्त्यूनिम गमुाउने वा आयोजनाबाट लाभात्तन्त्वि 
हनुेहरू प्राथधमकिामा पधछ पनन सक्छन ् । त्यस्िै त्तस्थधि सांकेधिक रूपमा िधिपूधिन पाउने अवस्था 
रहेकाहरूको पधन हनु सक्छ । यस बारेमा सरकारले धनणनय गनन नपाउन ेभन्त् न ेहुाँदैन र अदालिले त्यसो 
गनन पाउाँदैन भनेको पधन छैन । सम्पूणन आिार र कायन प्रणाली न्त्यायपूणन हनुपुछन भन्त् नसेम्म यस 
अदालिको दृवष्टकोण हो । जनिाहरू अन्त्यायमा परेको वा सम्बत्तन्त्िि धनकायले कानून बमोत्तजमको 
दावयत्व पूरा नगरेको कारण उपचार वववहनिाको त्तस्थधि बनेको टुलटुुल ु हेरेर बस्न अदालिले कदावप 
नसक्ने ।  

आयोजनाको धनत्तम्ि जग्गा प्राधप्त ऐन अन्त्िगनि जग्गा प्राप्त गने बेलामा के कधि जग्गा आयोजनामा पछन 
भन्त् न ेअधभलेत्तिकरण (Documentation) सम्म नगने वा अधभलेत्तिकरण वा जग्गा प्राधप्तको धनणनय नै गरे 
पधन आयोजनाको काम अत्तघ बढेपधछ असर परेका जनिालाई धबसनदै जाने प्रवतृ्तिको पिमा अदालि 
कदावप रहन सक्दैन । संवविानले हकहरू प्रत्याभिू गरेको छ भने धिनको हरहालिमा रिा गररन ु र 
धिनको उपभोग सधुनत्तिि गररनपुछन । यस ववषयमा अदालि दृढ रही आएको र रहने । 

विनमान संवविानद्वारा प्रत्याभिू अधिकारहरूको सन्त्दभनमा यसो गदान नै अदालिले न्त्यायको िमन धनभाएको 
माधनन सक्छ । संवविानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभिू गरेको छ भने सावनजधनक वहिको लाधग जग्गा प्राप्त 
गदान िधिपूधिन सधुनत्तिि गररनपुने। 

सानशेु्रष्ठ समेि वव. नपेाल सरकार, नकेाप २०७५, श्रावण, धन.नं. ९९८६ 

सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्त्िी ववधििास्त्रीय मान्त्यिामा सावनजधनक वहिका लाधग राविय सम्पत्ति उपर 
राज्यको पवहलो हक [Eminent domain) राज्यमा अन्त्िधननवहि रहने र सम्पत्ति प्राप्त गने सन्त्दभनमा 
राज्यलाई उि धसधान्त्ि अन्त्िगनि व्यत्तिको सम्पत्ति बृहिर राविय वहिका लाधग राज्यले धनयन्त्त्रण, धनयमन 
र अंकुि लगाउन सक्ने । 

राज्यलाई सावनजधनक वहिका लाधग नागररकको सम्पत्ति आवश्यक परी अधिग्रहण गनुनपने भएमा कानूनले 
धनिानरण गरेको प्रवक्रया परु् याएर मातै्र अधिग्रहण गनन सवकने । 
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सडकको सीमा िोक्दैमा जग्गािनीको हक, स्वाधमत्व समाप्त हनु सक्दैन र सरकारको उि सम्पत्तिमा हक 
स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हनु सक्ने र अधिकारको सजृना गरी कब्जा गनन वविेष पररत्तस्थधिमा बाहेक 
सक्ने देत्तिाँदैन । नागररकको धनजी सम्पत्ति माधथ राज्यले अधिकार सजृना गननका लाधग जग्गा प्राधप्त 
सम्बन्त्िी प्रचधलि कानून जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ अनरुूपको कायन अधनवायन रूपमा गनुनपने । 

धनयधमि कायनको रूपमा सम्पन्त् न गनुनपने ववकास धनमानण र सोको पूवानिारको धनमानणको लाधग जग्गा प्राप्त 
नगरी सरकारको अधिकार सजृना हनुे वा प्राप्त जग्गाको मआुब्जा ठदन ुनपने भन्त् ने कल्पनासम्म पधन गनन 
सक्ने अवस्था नरहने।   

सम्पत्तिको सरुिा प्रत्याभिू गने संवैिाधनक र कानूनी व्यवस्थाको प्रधिकूल कायन गनन सवकन्त्छ भनी 
मान्त्यिा प्रदान गने हो भने सरकार र मािहि धनकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनाले कानून माधथ 
िासन गनन पगु्दछ जो सवनथा कानूनी िासनको धसधान्त्िको प्रधिकूल हनु जाने । 

वािानद्वारा जग्गा प्राप्त गदान जग्गा प्राधप्त ऐनले िोकेका अन्त्य प्रवक्रयाहरू पूरा नगरी सरकारले जग्गामा हक 
स्थावपि गनन सक्नकुा साथै नेपाल सरकारले प्राप्त गनन चाहेको जग्गालाई वािानको माध्यमद्वारा 
स्वेच्छापूवनक व्यत्तिलाई आफ्नो हक स्वाधमत्व छोडाई सरकारको हक स्वाधमत्व स्थापना गनन सक्न े
अधिकार अप्रत्यि रूपमा प्रदान गरेको छ । यस्िो अपवादको अवस्थामा बाहेक अन्त्य अवस्थामा जग्गा 
प्राधप्त ऐनले िोकेका सम्पूणन पूवन सिनहरू पालना भएपिाि मात्र नागररकको धनजी सम्पत्ति माधथ हस्ििेप 
गनन सक्न े।  

सम्पत्ति आजनन गने, भोग गने, बेचधबिन गने र अन्त्य कारोबार गने हक प्रदान गरी सो अनरुूप कानून 
बमोत्तजम आत्तजनि र सत्तञ्चि सम्पत्तिको सरुिणको लाधग िधिपूधिन प्रदान गरी नागररकको सम्पत्तिको हकको 
सधुनत्तिििा प्रदान गने मौधलक हकको प्राविान रािेको संवविान र सो अन्त्िगनि धनधमनि कानूनको अिर, 

भावना र ममनलाई आत्मसाि गरी प्रधिपादन भएका धसधान्त्िलाई अनिुरण गनुनपने ।  

धनणनय कायानन्त्वयन प्रवक्रयामा माधथल्लो िहबाट भएको धनणनयलाई असल धनयिपूवनक िल्लो िहबाट 
कायानन्त्वयन गनुनपनेमा सो नगरी माधथल्लो िहबाट भएको धनणनय ववपरीि मआुब्जा नठदई सडक ववस्िार 
गने गरी सत्तचवस्िरबाट भएको धनणनय कानून बमोत्तजम नदेत्तिने ।  

कलंकी थानकोट सडक ववस्िार सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारले धमधि २०३०।९।९ मा अधिग्रहण गनुनपने 
जग्गाको ववस्ििृ सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तिि गरी मआुब्जा वविरण गररएको जग्गा धमधि 
२०५२।८।२२ मा सूचना प्रकात्तिि गरी कलंकी थानकोट िेत्रको दायााँ बायााँ ८/८ धमटर सडक 
ववस्िार भएको कुरा राजपत्रमा प्रकात्तिि सूचनाबाट देत्तिदा पवहले सोही सडक ववस्िार गदान िधिपूधिन 
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ठदएको देत्तिएको हाल सोही िेत्रको सडक ववस्िार गननका लाधग प्राप्त गनुनपने थप ३/३ धमटर जग्गाको 
िधिपूधिन ठदन ुनपने भन्त् ने नेपाल सरकारको धनणनय समानिाको धसधान्त्ि ववपरीि देत्तिने । 

कवपलदेव प्रसाद यादव समेि वव. नपेाल सरकार, मा. न्त्या. श्री चोलेन्त्द्र िमिेर ज.ब.रा. िथा मा. न्त्या. डा. 
श्री आनन्त्दमोहन भट्टराई,  उत्प्रषेण, ०७५-WO-०२१०, आदेि धमधि: २०७५।०६।०७    

सडक ववस्िारको कायन संवविानि सावनजधनक वहिमा गररने कायन हो भन्त् नमेा वववाद भएन । यस्िो 
सावनजधनक वहिमा गररने कायन धनवानि रुपमा गररनपुने आवश्यकिा एकािफन  छ भने ववकास धनमानणको 
नाममा नागररकको सम्पत्ति र आवासको हक हेररन ुवा सो हकमा प्रधिकुल असर पनन जान ुपधन हुाँदैन । 
जग्गा प्राप्त गनुनपने त्तस्थधिमा जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ को प्रवक्रया बमोत्तजम प्राप्त गररन्त्छ भन्त् ने यस 
अदालिको स्वभाववक अपेिा रहन्त्छ । यस त्तस्थधिमा हाल सडक ववस्िार गररदा सडकको केन्त्द्र रेिादेत्ति 
२५ गजभन्त्दा बढी २५ धमटर सम्मको नपगुे सम्मको सडक सीमा धभत्र पने घर जग्गा समेिका भौधिक 
संरचना कवहले बनेका हनु ् भन्त् ने कुराको आधथनक मूल्याङ्कन सवहिको यथाथन वववरण देत्तिने अधभलेि 
अधग्रम रुपमा िडा गरी सम्बत्तन्त्िि सडक कायानलय र स्थानीय नगरपाधलका वा गााँउपाधलका समेिमा सो 
अधभलेि सरुत्तिि रहने व्यवस्था धमलाई कानून बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गने ववषयमा प्रवक्रया प्रारम्भ गरी 
सडक ववस्िारको कायन अगाधड बढाइएमा नागररकको संवविान प्रदि िधिपूधिनको हक सरुत्तिि रहने    

हनु्त्छ । यसो गदान िधिपूधिन ठदने सम्बन्त्िी कायन र बाटो ववस्िारको कायन संगसंगै र समानान्त्िर रुपमा 
सम्पन्त् न गनन सवकने रहे भएबाट सवुविा र सन्त्िलुनको दृवष्टले धनवेदकहरुको माग बमोत्तजम अन्त्िररम 
आदेि जारी गनुन उत्तचि र आवश्यक नदेत्तिएको । 

 

दगुानदेवी पौडेल वव. त्तजल्ला प्रिासन कायानलय सिेुि समेि, मा.न्त्या. श्री ववश्वम्भरप्रसाद शे्रष्ठ िथा मा. न्त्या. 
श्री िेज बहादरु के.सी., उत्प्रषेण, आदेि धमधि: २०७५।०१।१३ 

भैरहेको बाटोमा बनाएका संरचना हटाउन िोजेको भन्त् ने देत्तिदा धनवेदन माग अनसुार अन्त्िररम आदेि 
जारी गनन धमलेन। 

पूणनबहादरु  कुाँ वरसमेि वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय, धसंहदरबार, काठमाडौंसमेि, 

नकेाप २०७४, असोज, धन.नं. ९८२३  

राविय गौरवको आयोजनाको ववषय एउटा धनत्तिि भ-ूभाग वा स्थानमा रहेका बाधसन्त्दासाँग वा एउटा 
व्यत्ति वा समदुायसाँग मात्र गााँधसएको हुाँदैन । यस्िो ववषयले समग्र राविय अथनिन्त्त्र एवं आम 
नागररकलाई असर र प्रभाव पाने हनु्त्छ । वववाठदि सडक धनमानण आयोजनाको लाधग ठूलो िनरािीको 
लागि लाग्ने जसमा सरकारको वविीय लागिसमेि समावेि हनुे । 

  

आम जनिाको उपयोगमा आउने सडकको धनमानण पिाि लामो अवधिसम्म प्रवधनक कम्पनीले नै 
सञ्चालनको अनमुधि पाउने, सडक उपयोग बापिको कर उपयोगकिानबाट प्रवधनक कम्पनीले उठाउन 
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पाउने, न्त्यूनिम संख्याको सवारी सािन नचलेर लत्तिि MRG नपगु भए सो रकम सरकारले नै प्रवधनक 
कम्पनीलाई ठदनपुने जस्िा ििन समावेि भएको वववाठदि आयोजना सञ्चालन सम्बन्त्िी ववषय सावनजधनक 
हक वा सरोकार समावेि भएको मान्त् नपुने हनु्त्छ । यस्िो राविय गौरव र गररमासाँग जोधडएको 
आयोजनाको धनमानण िथा सञ्चालन सम्बन्त्िी सम्िौिाको ववषयमा हनुे धनणनयको असर िथा प्रभाव राि र 
आम नागररकहरूमा पने ।  

समाजका बहसंुख्यक सदस्यभन्त्दा बढी चेिनिील र सवनसािारणको प्रधिधनधित्व गनन सिम भएको भन्त् न े
आिारमा नेपालको संवविानको िारा १३३(२) अन्त्िगनि सावनजधनक सरोकारको वववादको प्रधिधनधित्व 
गरी ररट दायर गनन आउन े धनवेदकलाई धनवेदन ठदने हकदैया रहेको मानी त्यस्िो धनवेदन ग्रहण गरी 
अदालिले न्त्याय धनरूपण गदै आएको छ । 

नेपालको समग्र अथनिन्त्त्रमा महत्त्वपूणन योगदान परु् याउने सम्भावना रहेको र नेपाल सरकारबाट ठूलो 
मात्रामा लगानी हनु गईरहेको राविय गौरवको आयोजनामा व्यत्तिगि वहि वा स्वाथन वा सरोकार मात्र 
धनवहि नरही आम नागररकको चासो र सरोकार धनवहि रहने र ररट धनवेदकहरू पधन त्तजम्मेवार नेपाली 
नागररक भएको हुाँदा प्रस्ििु ववषयमा धनवेदकहरूको साथनक सम्बन्त्ि र िात्तत्वक सरोकार रहेको नै    

देत्तिने ।  

ठूलो र महत्त्वपूणन धनमानण कायनका लाधग मनसायपत्र आह्वान गरी राविय अन्त्िरानवियस्िरका इच्छुक 
कम्पनी/व्यत्ति/संस्थाहरू बीच प्रधिष्पिान गराई त्यस्िा पररयोजनाको धनमानणमा धनजी िेत्रलाई आकवषनि 
गरी धनजी लगानीमा त्यस्िा पररयोजनाहरूको धनमानण कायन सम्पन्त् न गराई त्यसको धनत्तिि समयसम्म 
धनमानण कम्पनी/व्यत्ति/संस्थालाई सञ्चालन गनन ठदई ित्पिाि पररयोजना सरकारलाई हस्िान्त्िरण गररने 
हुाँदा बटु प्रणालीबाट सञ्चालन र कायानन्त्वयन गररने पररयोजनामा सरकारको लगानी न्त्यूनिम मात्र हनुपुने 
हनु्त्छ । कूल लगानीको धनत्तिि प्रधििि (नेपालमा २५ प्रधििि) सम्म मात्र सरकारले धनमानण 
कम्पनी/व्यत्ति/संस्थालाई सहयोग गनन सक्न ेर बााँकी ७५ प्रधििि लागि िचन धनमानण कम्पनी आफैले 
व्यहोनुन पने ।  

धनमनलादेवी महिो समेि वव. जनकपरु नगरपाधलकाको कायानलय, जनकपरु, िनषुासमेि, नकेाप २०७४, असार, 

धन.नं.९७८७ 

राज्यको सावनभौमसिा राज्यको िासकीय िमिाबाट प्रदत्तिनि हनु्त्छ । संवविान र प्रचधलि कानून 
बमोत्तजम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवधननमा सहयोग पगु्ने  हनु्त्छ । 
सावनजधनक अधिकारप्राप्त धनकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गदान वा नगदान कानून 
बमोत्तजम गरेमा मात्र कानूनको िासन स्थावपि गनन मद्दि पगु्ने ।  
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राज्यको अधिकार र व्यत्तिको सम्पत्ति प्राप्त गने कुरालाई कानूनद्वारा नै व्यवत्तस्थि गनन िोत्तजएको 
देत्तिन्त्छ । साथै व्यत्तिको सम्पत्ति सावनजधनक वहिका लाधग राज्यले प्राप्त गदान समेि प्रचधलि कानून 
बमोत्तजम धनिानररि र उत्तचि कायनववधिको पालना गनुनपने सो नगरेमा उत्तचि िधिपूधिन लगायि त्यस्िा काम 
कारवाही वा धनणनय उपर पनुरावेदन गनन पाउने कुरालाई समेि व्यवत्तस्थि गरेको देत्तिन्त्छ । यसबाट 
राज्य वा राज्यका साधिकार धनकायहरूले व्यत्तिको सम्पत्ति प्राप्त गदान समेि संवविान र कानूनको धनठदनष्ट 
सीमा धभत्र रहेर मात्र गनुनपछन । अि घरबासको अवस्था भनेको व्यत्तिको जरािार भएकोले त्यस्िो 
अवस्थामा राज्य थप संवेदनिील हनुपुने । 

सहरीकरण आजको समयमा मानव सभ्यिाको पवहचानको रूपमा ववस्िार हुाँदै गएको छ । सहरीकरणका 
लाधग पूवनयोजना प्राथधमक आवश्यकिाका रूपमा देत्तिएको छ । सहरी ववकासका लाधग उपयिु स्थानमा 
समेि धनिानररि योजनाको अभावले ववकास हनु नसकेको अवस्था पधन छ । राज्यका सम्बध धनकायहरू 
त्यस्िा कामका लाधग समयमा ित्पर नहनुे, भएका काम कारवाही पधन व्यवत्तस्थि रूपमा सञ्चालन नगने, 

अनगुमन, धनयन्त्त्रण र धनयमनका लाधग िडा गरेका धनकायहरूले आफ्नो त्तजम्मेवारी र दावयत्व समय 
सापेि रूपमा धनवानह नगररठदनाले धबना योजना र अधनयत्तन्त्त्रि रूपमा बस्िी ववकासले नै सहरीकरणको 
व्यवस्थापनमा नै समस्या उत्पन्त् न भएको पधन देत्तिन्त्छ । यस्िा समस्याहरू समािान गनन गररएका 
प्रयासबाटै सहरीकरणका लाधग आवश्यक पूवानिार धनमानण लगायिका सेवा सवुविा उपलब्ि गराउन 
साँगसाँगै चनुौिीहरू थवपाँदै जाने क्रम बढ्दो रूपमा देत्तिन्त्छ । कधिपय राज्यका धनकायहरूको गैर 
त्तजम्मेवारपूणन वक्रयाकलापबाट समेि थप चनुौिीहरू धसजनना भएका पाइने ।  

स्वीकृि मापदण्ड ववपरीि यठद कुनै घर बनाइएका भए प्रचधलि कानूनको अिीनमा रही सम्बत्तन्त्िि 
धनकायले आवश्यक कारवाही गनन सक्छ । िर घर धनमानणका समयमा नरहेको नभएको मापदण्डको 
त्तजवकर धलई पवहले कानूनसम्मि िररकाले नक्सा पास भई धनमानण भएका घर, भवन वा स्ट्रक्चर 
सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिहरूलाई कुनै पूवन सूचना वा जानकारी नै नठदई घर कम्पाउन्त्ड भत्काउने भनी त्तचन्त् ह 
लगाउाँदै वहाँड्ने कायनलाई कुनै पधन िवरले उत्तचि मान्त् न नसवकने । सहरीकरणको क्रममा व्यत्ति 
वविेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्ििेप गनुनपदान पधन सरोकारवाला व्यत्तिलाई पूवन सूचना ठदने, मन्त्जरुी 
धलने र बसोबास नै नरहने अवस्थामा उत्तचि िधिपूधिन प्रदान गनुन पधन राज्यको दावयत्व हनु आउाँछ । 
सडक ववस्िारको कामबाट प्रत्यि रूपमा नै सोही िेत्रका बाधसन्त्दाहरू लाभात्तन्त्वि हनुे हुाँदा उनीहरूको 
सहमधि र स्वीकृधि बेगर त्यस्िा काम प्रभावकारी हनु पधन नसक्ने । 

एकाधिर घर धनमानणका लाधग इजाजि ठदने अकोिफन  सडक ववस्िारका नाममा बसोबासका लाधग धनमानण 
भएका घर पिानल भत्काउने कायनले कानूनी िासनको उपहास हनुे सम्भावना देत्तिन्त्छ । राज्यले ित्काल 
प्रचधलि कानून बमोत्तजम भए गरेको कायनलाई अन्त्यथा गनन नहनुे र गनै परे पधन उत्तचि िधिपूधिन ठदई 
ववधिसम्मि रूपमा मात्र गनुनपने हनु्त्छ ।  
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सरोकारवाला व्यत्तिको सहमधि र स्वीकृधिमा उत्तचि वा पयानप्त िधिपूधिन ठदएर त्यस्िा सम्पत्ति सावनजधनक 
वहिका लाधग उपयोग गनन सवकने ।  

सडक ववस्िार कायन त्यसका वररपरर रहेका व्यत्तिहरूको मात्र सरोकार नभएर त्यसमा संलग्न नभएका 
व्यत्तिहरूको समेि सरोकार र चासोको ववषय हो । ित्काल सडक वकनारामा रहेका व्यत्तिले मात्र 
त्यसको उपभोग गने जस्िो देत्तिए पधन यो सावनजधनक सरोकारको ववषय नै हो । यठद सडक ववस्िार 
गनन आवश्यक भएर धनजी सम्पत्ति माधथ अधिक्रमण हनुे भएमा पधन सो प्रवक्रया कानूनसम्मि रूपमा 
अवलम्बन गरेर मात्र गनुनपने ।  

कानून बमोत्तजम बाहेक मापदण्ड ववपरीि बनेका घर संरचना कानूनी प्रवक्रया पूरा गरी भत्काउन, हटाउन 
परेमा अधिकार प्राप्त धनकायले कारवाही अगाधड बढाउन सक्न ेनै हनु्त्छ । अन्त्यथा प्रवक्रया नै पूरा नगरी 
ित्कालीन मापदण्ड पूरा गरी बनाइएका घर संरचनालाई सडक ववस्िारका नाममा जवहलेसकैु भत्काउन 
हटाउन नधमल्ने ।  

कायानलयको जनुसकैु कमनचारीले गरेको काम कारवाहीको अत्तन्त्िम त्तजम्मेवारी कायानलय प्रमिुको हनुे र 
सो प्रधि उिरदावयत्व ग्रहण गनुन अधनवायन पधन हनु्त्छ । अदालिले स्पवष्टकरण सोध्नपुने अवस्था धसजनना 
हनु ु र सोको जवाफमा आफू मािहिका कमनचारीको काम कारवाहीलाई बेवास्िा गरी औपचाररकिाका 
लाधग स्पवष्टकरण ठदन ुमात्र पयानप्त नहनुे।  

भाइकाजी धिवारी वव. चिभुूनज भट्टसमेि, नकेाप २०७२, चैत्र, धन.नं. ९५०८ 

राज्यले नागररकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कायानन्त्वयनको लाधग संवविानले नै दावयत्व 
धसजनना गरररािेको अवस्थामा कुनै नागररकले आफ्नो सामथ्यनबाट धसजनना गरेको बसोबाससाँग सम्बत्तन्त्िि 
साम्पत्तिक हकमा अधिक्रमण गने कुरा सामान्त्य अवस्थामा कल्पनासमेि गनन सवकाँ दैन । नागररकको 
मौधलक हकको रूपमा संवविानले स्थावपि गरेको यस्िो अधिकार कायानन्त्वयन गनन राज्यलाई केही पूवन 
ियारी आवश्यक पनुन एउटा पि हनु सक्छ िर भैरहेको बसोबास माधथ हस्ििेप गरी यो हकको धनवानि 
रूपमा उपभोगमा असर परु् याउने काममा राज्य वक्रयािील हनु नहनुे । 

 

बहृि सावनजधनक वहिको लाधग राज्यले व्यत्तिको सम्पत्ति माधथ धनयन्त्त्रण गनन सक्ने मान्त्यिालाई 
अपवादको रूपमा स्वीकाररएको पाइन्त्छ । िास गरी Eminent Domain र Police Power को धसधान्त्ि 
अनसुार राज्यले व्यत्तिको धनजी सम्पत्ति माधथ धनयन्त्त्रण, धनयमन र अङु्कि लगाउन सक्न ेमान्त्यिा रहेको 
छ । िथावप यसको प्रयोग समेि राज्यले असीधमि रूपमा गनन सक्दैन । यसका धनत्तिि सीमा, प्रवक्रया र 
कायनववधि रहेका हनु्त्छन ्। त्यसका आिार र सीमाहरू राज्यको कानूनबाट धनठदनष्ट गररएको हनुपुदनछ । 
राज्यले व्यत्तिको धनजी सम्पत्ति माधथ हस्ििेप गदान कानूनले धनठदनष्ट गरेका त्यस्िा आिार र सीमाहरूमा 
बााँधिन ुपने ।  
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व्यत्तिको सम्पत्ति राज्यले त्यसरी प्राप्त गदान प्रचधलि कानूनी कायनववधिको उत्तचि पालना नगररएको, 
व्यत्तिलाई अनतु्तचि मकान पने गरी काम कारवाही वा धनणनय गररएको आठद आिार र अवस्थाहरूमा 
पनुरावेदन गनन पाउने कुरालाई समेि िी कानूनहरूले स्थावपि गरेको देत्तिन्त्छ । यसबाट राज्यले 
स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नागररकलाई धनजको साम्पत्तिक हकबाट वत्तञ्चि गराएको ववषय सदैव न्त्यावयक 
पनुरावलोकनको ववषय बन्त् ने । 

प्रत्यथी धनवेदकहरूले घर बसोबास गदान कायमै नरहेको मापदण्डका आडमा कुनै पूवन सूचना वा 
जानकारीसम्म पधन नठदई हठाि ्धनजहरूको बसोबासको घर कम्पाउण्डमा त्तचन्त् ह लगाउने र डोजर लगाई 
भत्काउने कायन कुनै पधन दृवष्टकोणबाट उत्तचि मान्त् न सवकाँ दैन । सहरीकरणको क्रममा व्यत्ति वविेषको 
बसोबासको सम्पत्तिमा हस्ििेप गनुनपने अवस्थामा सरोकारवाला व्यत्तिलाई पूवन सूचना ठदने, मन्त्जरुी धलने 
र धनजको बसोबास प्रभाववि हनुे अवस्थामा धनजलाई अको बसोबासको व्यवस्थापन गनन उत्तचि र मनाधसब 
िधिपूधिन िथा समय समेि प्रदान गनुन राज्यको दावयत्व हनुे । 

वस्ििुः ववकास धनमानण नागररकहरूको वहि र सवुविाकै धनधमि गररने हुाँदा बहृिर सामात्तजक स्वाथन वा 
वहिका लाधग व्यत्ति वविेषले योगदान परु् याउन ुपने अवस्था धसजनना हनु सक्दछ । राज्यले सञ्चालन गने 
ववकासका कायनक्रमहरूमा व्यत्तिगि स्वाथन वा वहिभन्त्दा सामूवहक वहि वा स्वाथन सवोपरी हनु्त्छ । िथावप 
ववकासका कायनक्रमहरू सञ्चालन गने क्रममा सावनजधनक वहिको लाधग व्यत्ति वविेषको सम्पत्ति प्राप्त 
गनुनपदान पधन संवविान वा कानूनले धनठदनष्ट गरेको मापदण्ड वा ववधिको उपेिा गनन नहनुे । 

राज्य नागररकको संरिक भएको हुाँदा राज्यले सबै नागररकहरूको अधभभावकत्व धलन सक्न ु पदनछ । 
एकथरी नागररकलाई सवुविा ठदने नाममा अको थररमाधथ पूवानग्रह रािी अन्त्याय हनुे अवस्था राज्यले 
धसजनना गनन हुाँदैन । राज्यका वक्रयाकलापहरू न्त्यायोत्तचि मात्र नभई सबै नागररकका लाधग समन्त्यावयक 
समेि हनुपुने ।  

एकपटक प्रचधलि कानून बमोत्तजम घर धनमानणको लाधग इजाजि धलई ववपिी धनवेदकहरूको बसोबासको 
लाधग घर धनमानण भइसकेपधछ त्यस्िो घर रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै धनकायले बाटो 
फरावकलो पाने प्रयोजनको लाधग वा अन्त्य कुनै सावनजधनक प्रयोजनका लाधग धलन ु पने भएमा प्रचधलि 
कानून बमोत्तजम कारवाही चलाई धनवेदकहरूलाई उत्तचि र ववधिसम्मि रूपमा िधिपूधिन ठदई प्राप्त     

गनुनपने । 

भरिबहादरु काकी समेि वव. भौधिक पूवानिार िथा यािायाि व्यवस्था मन्त्त्रालयसमेि, नकेाप २०७२, असार, 

धन.नं. ९३६३  

सडक सीमाधभत्र जनुसकैु प्रकारले जो कसैले धनमानण गरेको वा भोग गरेको कारणबाट त्यस्िो जग्गामा 
कसैको कानूनी हक धसजनना हनु नसक्ने । 
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सडक ववभागबाट सम्बत्तन्त्िि धनकायहरूमा पत्राचार समेि भइसकेको अवस्थामा सो मापदण्डको प्रधिकूल 
हनुे गरी घर पिानल धनमानण गनन पाइाँदैन । सम्बत्तन्त्िि धनकायबाट नक्सा पास नै भएको भए पधन सडक 
सीमा धमची बनाइएको स्थायी अस्थायी टहरा बनाउने त्यस्िो गैरकानूनी कायनले कानूनी हक स्विः 
स्थावपि भएको मान्त् न नधमल्ने हुाँदा सरकारले त्यस्िो गैरकानूनी संरचना कुनै पधन समयमा हटाउन सक्ने 
नै हुाँदा कानून बमोत्तजम मआुब्जा पाउन ुपने भन्त् न नहनुे ।  

जगिप्रसाद हाडा वव. औद्योधगक िते्र व्यवस्थापन कायानलय, भिपरुसमेि, नकेाप २०७१, चैत्र, धन.नं. ९३१६ 

धमधि २०३४ सालमा नै जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकात्तिि भै सो दावी जग्गाको मआुब्जासमेि यी 
धनवेदकले बतु्तिधलएको स्वीकार गरेको देत्तिएको वक.नं. १५७ र १५९ को जग्गासमेिको लगि कट्टा गने 

बारेको धमधि २०४३।६।१९ को पत्र, रोक् का समेिका लाधग लेत्तिएको धमधि २०६६।३।१६ को पत्र 
र जग्गािनी दिान प्रमाणपजुानका लाधग लेिेको धमधि २०६६।१२।३० को पत्रसमेिलाई ित् समयमा नै 
चनुौिी ठदई आफ्ना हकका लाधग कानूनी उपचार निोजी हाल आएर आफ्नो नाममा उि जग्गाको दिान 
से्रस्िा कायम रही रहेकाले सो जग्गा आफ्नो हकभोगको हनुे भन्त् ने आिारमा ववलम्ब गरी प्रस्ििु ररट 
धनवेदन दायर गरेको र उत्तल्लत्तिि जग्गाको मआुब्जा बिुी मौकामा त्तचि बिुाई बसेको समेि देत्तिदा 
ववपिीका काम कारवाहीबाट धनवेदकको सम्पत्ति सम्बन्त्िी संवैिाधनक र कानूनी हकमा आघाि परेको 
देत्तिन नआउने । 

 

गोकुलमान िण्डकुार समेि वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय समेि,  नकेाप २०७०, ज्येष्ठ, धन.नं. 
८९६६ 

२०३१ सालदेत्ति कायानत्तन्त्वि सावनजधनक सडक ऐनद्वारा प्राप्त हक सवुविालाई २०४५ सालमा जारी 
पधछल्लो कानूनले जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ समेिका प्राविानको प्रधिकूल धनयत्तन्त्त्रि गनन नसक्ने । 

 

कुनै पधन ऐनले स्पष्ट िब्दमा अिीिप्रभावी प्राविान रािेकोमा बाहेक त्यो स्विः पिािप्रभावी हनु्त्छ भन्त् न े
कानूनी धसधान्त्िमा कुनै ठद्ववविा छैन । यसका अलावा ऐनद्वारा गररएको कानूनी प्रबन्त्िलाई पररविनन 
गनुनपदान सो ऐनको िारेजी वा नयााँ ऐनको धनमानण वा कायमी प्राविानको संिोिन कै माध्यमलाई 
कानूनसम्मि मान्त् नपुने । 

ऐनका प्राविानलाई कुनै पत्र वा पररपत्र वा धनणनयले पररविनन गनन सक्दैन र यसो गररएको रहेछ भने 
पधन त्यसलाई कानूनी मान्त्यिा ठदन धमल्दैन । ऐन अन्त्िगनि धनकाधलएको सूचनाद्वारा धनिानररि १०/१० 
धमटरको प्राविानलाई केवल सोही कानूनी स्रोिका आिारमा प्रकात्तिि सूचनाले मात्र पररविनन गनन 
सक्दछ । कुनै पत्र वा धनणनयले कानूनसम्मि सूचनाको प्राविानमा गने पररविननलाई कानूनी रूपमा 
मान्त्यिा प्राप्त हनु नसक्ने । 
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सावनजधनक सडक िेत्रमा कुनै पधन वकधसमका भौधिक संरचनाको धनमानण गनन नहनु े र पवहले 
िोवकएकोभन्त्दा बढी सडकिेत्रको मापदण्ड ववस्िार गनुनपने भएमा प्रचधलि कानून बमोत्तजम जग्गा 
अधिग्रहण गरी जग्गािनीलाई मआुब्जा ठदई मात्र सडक ववस्िार गनुनपने । 

कृष्णराज पाण्डे  वव. काठमाडौं महानगरपाधलका प्रमिु, बागदरबार, काठमाडौं समेि, नकेाप २०६२, भाद्र, 

धन.नं. ७५४४ 

सडक धसमाको ववस्िार अधिग्रहण समेिका काम कारवाहीका धनणनय श्री ५ को सरकारबाट राजपत्रमा 
प्रकात्तिि सूचनामा िोके बमोत्तजम हनुे भन्त् ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट महानगरपाधलकालाई घर टहरा 
भत्काउने अधिकार स्विः भएको वा हनुे भन्त् न नसवकने । 

 

सडक ववस्िार गनुनपरेमा कानूनको अत्तख्ियार बमोत्तजम धनणनय गरी प्रचधलि कानून बमोत्तजम जग्गा 
अधिग्रहण गरी मआुब्जा ठदई गरेमा आफ्नो सहमधि भएको भन्त् ने कुरा धनवेदन व्यहोरामा उल्लेि भएको 
अवस्था देत्तिदा र ववकास कायनक्रमको अपररहायनिा र जनस्वास्थ्य एवं वािावरण सन्त्िलुन समेिका 
कुरालाई यस्िा काम कारवाही ववस्िार गने क्रममा यथोत्तचि ध्यान परु् याउन नसके नेपाल अधिराज्यको 
संवविान, २०४७ को भाग ४ द्वारा धनदेत्तिि नीधि एवं धसधान्त्ि समेि साथनक रहन नसक्ने । 

सडक ववस्िार गनुनपने भए प्रकृया पूरा गरी प्रचधलि कानून बमोत्तजम जग्गा प्राप्त गरी कायन गनुन भन्त् न े
परमादेिको आदेि जारी हनुे । 

बठद्रप्रसाद िमान समेि वव. श्री ५ को सरकार,  नकेाप २०५८, पौष,  धन.नं.७०४०  

नेपाल अधिराज्यको संवविान, २०४७ को िारा १७ को उपिारा (२) ले सावनजधनक वहिको लाधग बाहेक 
राज्यले कुनै व्यत्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गने वा त्यस्िो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारको कुनै 
अधिकारको धसजनना गने छैन भन्त् ने र िारा १७ को उपिारा (३) मा सावनजधनक वहिको लाधग सम्पत्ति 
अधिग्रहण वा प्राप्त गदान िधिपूधिन ठदनपुने व्यवस्था रहेकोबाट व्यत्तिको सम्पत्तिमा िधिपूधिन नठदई राज्यले 
प्रयोग गनन सक्न े त्तस्थधि देत्तिन आएन । कुनै योजना वा कायनको धनधमि व्यत्तिले आफ्नो जग्गा 
स्वेच्छाले प्रदान गनुन स्वत्तच्छक कायन हो । यस्िो अवस्थामा िधिपूधिन वा मआुब्जाको प्रश्न आउदैन । िर 
कसैको जग्गा धनजको इच्छा ववरुध प्रयोग गनन सवकने व्यवस्था संवविानले पररकल्पना गरेको देत्तिन 
आउदैन । धनवेदकहरु आफ्नो जग्गाबाट बाटो बनाउन ठदन मञ् जरु नरहेको भन्त् ने धनजहरुकै धनवेदनबाट 
देत्तिएको हुाँदा धनजहरुको जग्गाबाट धनजहरुको मञ् जरुी बेगर कानून बमोत्तजम िधिपूधिन नठदई सडक 
लाग्न सवकने अवस्था नआएबाट आयोजना बमोत्तजम सडकमा परेको जग्गाको मआुब्जा ठदने भनी 
ववपिीहरुको नाममा परमादेिको आदेि जारी हनुे । 
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मतु्ति प्रसाद चापागाई वव. श्री नापी ववभाग, ववराटनगर, नकेाप २०४४, माघ, धन.नं. ३२४४ 

श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकात्तिि गरी िोकेको फासलाधभत्र पिानल बाहेक अन्त्य स्थायी बनौट 
(स्ट्रक्चर) वा भवन धनमानण गनन नपाउने गरी धनषिे गनन सक्नेछ भन्त् ने उल्लेि भएको र बनौट धनमानण 
सम्ममा प्रधिबन्त्ि लगाउन सक्न ेवा सूचनाद्वारा प्रधिबन्त्ि लगाएको देत्तिन्त्छ, सो सूचना प्रकात्तिि हनु ुअगावै 
बनेको घरलाई उि कानूनी व्यवस्थाबाट प्रभाववि पानन सक्ने भएन । 

सडकको धनधमि जग्गा प्राप्त गनुन पदान जग्गा प्राधप्त सम्बन्त्िी प्रचधलि कानूनको पालना हनुपुने । 

कानूनी प्रकृया पूरा नगरी “सडक धसमाना जधनएको” भन्त् ने आिारमा मात्र सडकधभत्र परेको घर जग्गा 
मान्त् न नधमल्ने । 

ऐन कानून अनरुुप कारवाही नगरी धसमाना धभत्र पने भनी प्रमात्तणि गरेको आिारमा मात्र व्यत्तिको 
स्वाधमत्व समाप्त हनु नसक्ने। 

वैकत्तल्पक उपचार 

वकरण िेिान वव. नपेाल ववद्यिु ्प्राधिकरण समेि, नकेाप २०७३, मंधसर, धन.नं. ९६४८ 

कानूनले अन्त्य धनयधमि सािारण उपचार व्यवस्था गरेको िथा सामान्त्य धनयधमि उपचार अवलम्बन 
गनुनपने कुरा र अवस्थामा असािारण िेत्रबाट उपचार िोज्न ुिथा अवलम्बन गनुन मनाधसब र उपयिु 
हुाँदैन । अन्त्य सामान्त्य िथा धनयधमि कानूनी उपचारको मागन नरहेको वा नभएको भन्त् ने नदेत्तिएको 
अवस्थामा ररट जारी हनु सक्ने अवस्था हुाँदैन । 

 

त्तजिबहादरु लामा  वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय, मा.न्त्या. श्री गोपाल पराजलुी िथा मा.न्त्या. 
श्री ववश्वम्भरप्रसाद शे्रष्ठ, उत्प्रषेण, ०६६-WO-१३३५, फैसला धमधि: २०७३।०५।१३ 

छुट जग्गा दिान सम्बन्त्िी िीषनकमा भएको । 

 

रामजीप्रसाद गपु्ता समेि  वव. जयप्रसाद अधिकारीको म.ुस. गने छोरा प्रकािकुमार अधिकारी समेि, पूणन 
इजलास, नकेाप २०६१, असोज, धन.नं. ७३९१ 

पनुरावेदकीय अधिकार कानूनी अधिकार (Legal Right) हो । त्यस्िो अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवत्तस्थि 
गररएको हनु्त्छ । कानूनद्वारा व्यवत्तस्थि गररएकोले नै यस अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा ग्रहण 
गररने । 
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ऐनले नै पनुरावेदन सम्बन्त्िी वविेष व्यवस्था गरी सो ऐन अन्त्िगनिका कुन दफा अन्त्िगनिको के कस्िो 
धनणनय उपर पनुरावेदन लाग्ने भनी वविावयकाले प्रष्ट सीमा रेिा कोररठदएको अवस्थामा सो ऐनमा 
पनुरावेदन लाग्न सक्ने भनी छुट्याएको ववषयवस्ि ुभन्त्दा बढी कुरामा पनुरावेदन लाग्न नसक्न े। 

 

सम्बत्तन्त्िि ऐनले नै कधि कुरामा पनुरावेदन कहााँ लाग्ने हो भनी वकटानी व्यवस्था गरररहेको अवस्थामा 
सोभन्त्दा बाहेकका पनुरावेदन लाग्ने नभधनएको कुरामा समेि न्त्याय प्रिासन ऐन, २०४८ को दफा ८ 
पकडी पनुरावेदन लाग्न सक्छ भनी अथन गनन नधमल्ने । 

 

मालपोि ऐन, २०३४ को पााँचौ संिोिन पूवनको दफा २४(४) बमोत्तजम मालपोि कायानलय मोरङले दिान 
बदर गने गरेको धनणनय उपर पनुरावेदन अदालिमा पनुरावेदन लाग्न सक्न ेकानूनी व्यवस्थाको अभावमा 
पधन पनुरावेदन सनुी पनुरावेदन अदालिले गरेको धनणनय कानून अनरुुपको देत्तिन नआउने । 

 

कृष्णमाया िडकी वव. मालपोि कायानलय, काठमाडौंसमेि, नेकाप २०४९(ग), फाल्गणु, धन. नं. ४६५४ 

धनवेदकले मालपोि कायानलयको धनणनय उपर पनुरावेदन िहमा नगई ररट िेत्रमा प्रवेि गरेको पाइन्त्छ । 
यसरी धनवेदकलाई पनुरावेदन गनन पाउने कानूनी उपचारको बाटो हुाँदा हुाँदै सो उपयोग नगरी असािारण 
अधिकार िेत्रमा प्रवेि गरेको हुाँदा प्रस्ििु ररट धनवेदनमा धनवेदकको माग बमोत्तजम आदेि जारी गनन 
नधमल्ने । 

धनणनय अत्तन्त्िमिाको धसधान्त्ि 

मन्त्जदेुवी गपु्ता वव. पनुरावेदन अदालि, राजववराज, सप्तरी, नकेाप २०७४, वैिाि, धन.नं. ९७४९  

कानूनमा नै हदम्यादको सम्बन्त्िमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा उि हदम्याद नघाई वषौपधछ ठदएको 
उजूरीले मान्त्यिा पाउन नसक्ने ।  

 

अदालिले हदम्यादको प्रश्नलाई प्रारत्तम्भक रूपमा  हेनुनपछन । कानूनले कुनै व्यत्तिलाई हक प्रदान गदनछ 
भने सो हकप्रधि उि व्यत्ति सचेि हनुपुछन र हक हनन ्भएको अवस्थामा कानूनले िोकेको म्यादधभत्र 
उपचारको लाधग अदालिसमि उपत्तस्थि हनुपुछन । कानूनले िोकेको म्यादधभत्र अदालिसमि उपचारको 
लाधग नआई वषौंपधछ आउाँछ भने अदालिले सहयोग गनन सक्दैन । कानूनको म्याद नघाई जवहलेसकैु 
अदालिमा नाधलस उजूरी गनन ठदने हो भन े वववादको कवहल्यै अन्त्त्य नभई अधनत्तिििा उत्पन्त् न हनु       

जाने । 

अदालि िथा न्त्यावयक धनकायबाट भएका आदेिहरू धमलेको नधमलेको परीिण गननको लाधग कानूनमा 
पनुरावेदनको व्यवस्था गररएको हनु्त्छ । आदेिमा त्तचि नबझु्ने पिले कानूनले िोकेको अवधि धभत्र 
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पनुरावेदन गनुनपछन अन्त्यथा सो आदेि नै अत्तन्त्िम हनु पगु्छ । यसरी अत्तन्त्िम भएर बसेको आदेि ववरूध 
कानूनले िोकेको म्याद नाघी वषौं पधछ उजूरी ठदइन्त्छ भने सो हदम्यादको धसधान्त्िको प्रधिकूल ि हनु्त्छ 
नै फैसलाको अत्तन्त्िमिा (Finality of Decision) को धसधान्त्िको समेि प्रधिकूल हनु पगु्ने ।  

अच्यिुप्रसाद पौडेल समेि वव. अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग, काठमाडौंसमेि, नेकाप २०७३, मंधसर, 

धन.नं. ९६५० 

अदालिसमि आएका वववादहरूमा सो अदालिको िेत्राधिकार छ वा छैन भन्त् न े कुराको धनक्यौल गने 
अधिकार पधन सम्बत्तन्त्िि अदालिमा मात्र धनवहि रहेको हनु्त्छ । अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान 
आयोगलाई प्रस्ििु सन्त्दभनमा त्तजल्ला अदालिबाट भएको फैसलालाई िेत्राधिकार बावहर रहेको भनी प्रश् न 
उठाउन कानूनि: धमल्ने नदेत्तिने ।  

 

अदालिको फैसला िेत्राधिकार बावहर भएको भन्त्दैमा त्यस्िो फैसलाको औत्तचत्यिामा प्रवेि गरी सच्याउने 
अधिकार अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देत्तिदैन । स्विन्त्त्र 
न्त्यायपाधलकाको मूल्य र मान्त्यिा अनसुार प्रचधलि संवविानले नै अदालि वा न्त्यावयक धनकायको फैसला 
उपर पनुरावेदन सनु्त् ने अदालिको व्यवस्था गरेको देत्तिन्त्छ । सोही अनसुार त्तजल्ला अदालिबाट भएको 
फैसला उपर पनुरावेदन सनु्त् ने प्रयोजनको लाधग पनुरावेदन अदालिको स्थापना भएको हो । अदालिबाट 
भएका काम कारवाहीहरू आयोगको िेत्राधिकार बावहर पने भएकोले त्यस्िो फैसलाबाट कुनै दषु्पररणाम 
नै धनत्तस्कन्त्छ भन्त् ने समेि त्यसलाई सच्याउन सम्बत्तन्त्िि पनुरावेदन अदालि मात्र कानूनी रूपमा सिम 
रहेको पाइने । 

अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग ऐन, २०४८ दफा ३५ग ले धनत्तिि धनणनयमा वविेष अदालिमा 
पनुरावेदन गने अधिकार प्रदान गरेको भए िापधन आयोगको सबै धनणनयमा वविेष अदालिमा पनुरावेदन 
नलाग्ने भई आयोगले कारवाही गरी जररवाना वा कुनै रकम असलु उपर गनन ठदएको आदेि वा अन्त्य 
कुनै आदेि उपर पनुरावेदन लाग्ने गरी पनुरावेदनको मागन सीधमि गरेको अवस्थामा धनवेदकहरूले ररट 
िेत्रबाट उपचार माग गनन न्त्यायको रोहमा अनतु्तचि नहनुे। 

न्त्यावयक धनकायबाट भएको फैसला वा प्रिासधनक धनकायले अिनन्त्यावयक िेत्राधिकार प्रयोग गरेर गरेको 
धनणनय उपर पनुरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनमा नै उल्लेि भएको छ । त्यस्िा धनकायहरूको फैसला वा 
धनणनयमा भएको त्रवुट सच्याउन वा सोको परीिण कानून बमोत्तजम पनुरावेदन लाग्ने धनकायबाट मात्र हनुे 
देत्तिन्त्छ । यठद त्यस्िो धनणनय उपर पधन अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग जस्िो एउटा वविेष 
उद्देश्यमा केत्तन्त्द्रि भएर गठन भएको संवैिाधनक धनकायको िेत्राधिकार आकवषनि हनुे अथन लगाइयो भने 
यो कानूनको िासनको मूल्य मान्त्यिा ववपरीि भई न्त्यावयक स्विन्त्त्रिा नै कुत्तण्ठि हनुे अवस्था धसजनना हनु 
जाने । 
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अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग र अदालि दवैुका िेत्राधिकार र सीमा संवविान एवं कानूनमा नै 
स्पष्ट उल्लेि भएको छ । यी दवैु धनकायहरू संवविान र कानूनले िोकेको सीमा धभत्र रही आफ्नो 
अधिकार प्रयोग गनुनपने कुरामा दईुमि हनु सक्दैन । यसबाट मात्र कानूनको िासनको प्रत्याभधूि      

हनु्त्छ । अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग कानूनको व्याख्यािा नभई अिरि: पालना गने धनकाय 
हो । त्तजल्ला अदालिबाट भएको फैसला अत्तन्त्िम भएर रहेको अवस्थामा सो फैसलालाई प्रधिकूल असर 
गने गरी धनणनय गनन नपाउने कुरा अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को 
प्रधिबन्त्िात्मक वाक्यांिको िण्ड (ि) बाट प्रष्ट हनु्त्छ । अदालिबाट एक पटक फैसला भई अत्तन्त्िम 
भएर बसेको फैसला धनणनय अत्तन्त्िमिाको धसधान्त्ि अनसुार अत्तन्त्िम नै हनु्त्छ । ित्कालीन नेपालको 
अन्त्िररम संवविानको िारा ११६ ले मदु्दा माधमलाको रोहमा अदालिले ठदएको आदेि वा धनणनय सबैले 
मान्त् नपुने दावयत्व धनिानरण गरेको र सोही व्यवस्थालाई विनमान नेपालको संवविानको िारा १२६ ले पधन 
धनरन्त्िरिा ठदएको देत्तिन्त्छ । उि संवैिाधनक दावयत्वबाट ववपिी आयोगलाई उन्त्मतु्ति प्रदान नगरेको 
अवस्थामा अदालिबाट भएको फैसलाको ववषयवस्ि ुधभत्र प्रवेि गरी त्यसलाई िेत्राधिकार ववहीन रहेकोले 
कायम रहन नसक्ने भनी आयोगबाट भएको धनणनय ववधिको िासन, संवविानवाद एवम ् स्विन्त्त्र 
न्त्यायपाधलकाको धसधान्त्ि अनकूुल रहेको भन्त् न नधमल्ने । 

लक्ष्मीनारायण महजनन समेि वव. श्री ५ को सरकार, नकेाप २०५८, वैिाि/ज्येष्ठ, धन.नं. ६९७९ 

ववलम्बको त्तिषनकमा भएको । 

ववववि 

गणेिप्रसाद चापागााँई वव. भद्रपरु नगरपाधलकाको कायानलय, िापा, भद्रपरुसमेि,  नकेाप २०७६, पौष, धन.नं. 

१०३६३ 

धबक्री गरी हक हस्िान्त्िरण भई गएको धनवेदकको स्वाधमत्वमा नरहेको जग्गा वफिान गराउन न्त्यावयक 
सधमधिले धनवेदकलाई म्याद जारी गरी त्तिकाई कारबाही चलाएको कायन अधिकारिेत्रको अभावमा 
कानूनववपरीि देत्तिने ।  

 

श्याम प्रसाद शे्रष्ठ वव. त्तजल्ला प्रिासन कायानलय स्याङ्जा समेि, नकेाप २०७५, असार,  धन.नं ९९७३ 
कुनै पधन व्यत्तिको सम्पत्तिमाधथ त्यस्िो व्यत्तिको मौधलक हक हनुे र त्यस्िो सम्पत्तिलाई राज्यले प्राप्त 
गने अवस्थामा राज्यले कानूनको प्रवक्रया अपनाई उत्तचि मआुब्जा ठदनपुने ववषयमा वववाद हनु नसक्ने । 

 

सरकारी कायानलयको लाधग जग्गा सरकारले आफ्नो प्रयोगमा धलई सट्टा भनान गने कारवाहीको उठान 
भएको अवस्थामा जग्गा नै वा मआुब्जा प्राप्त हनु्त्छ भन्त् न े ववश्वासमा कुनै नागररक रहन्त्छ भने त्यो वैि 
अपेिा मान्त् नपुने । 
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जनिाको जग्गा सरकारले धलई सरकारी कायानलय बनाई प्रयोग गररन ु र सोबापि नागररकलाई सट्टा 
जग्गा नै ठदन े ववश्वास ठदलाइएको एवं सरकारी संयन्त्त्रहरूले जग्गा ठदलाउन पहलसमेि गरे पधन वन 
िेत्रसाँग सम्बत्तन्त्िि केही कानूनी अड्चन आएको कारण सट्टा जग्गा ठदने कायन अवरूध भए पधन धनरन्त्िर 
रूपमा त्यसको समािान िोज्न ेप्रयत् न भएबाट यी धनवेदकले वैिाधनक अपेिा (Legitimate Expectation) 

रािी बसेको अवस्थालाई अन्त्यथा भन्त् न सवकदैन । यस्िो असामान्त्य पररत्तस्थधिमा धनवेदकको हक प्रचलन 
गराइठदन ुराज्य संयन्त्त्रको किनव्य हनु आउने । 

 

पद् म कुमारी िाही वव. प्रिानमन्त्त्री िथा मत्तन्त्त्रपररषद्को कायानलय काठमाडौंसमेि, नकेाप २०७४, माघ, धन.नं. 
९८८७  

धनवेदकको संवविान प्रदि सम्पत्ति आजनन गने, भोग गने र बेचधबिन गने हकाधिकारमा अनतु्तचि प्रधिबन्त्ि 
लगाएको धनणनयले वैिाधनक आिार ग्रहण गनन नसक्ने । 

 

नेपाल सरकारले धनवेदकलाई १० वषन जग्गा धबक्री गनन नपाउने गरी धनणनय गराई सो धनणनयको पालना 
गरररहेको धनवेदकलाई ववभागीय मत्तन्त्त्रस्िरीय धनणनयबाट मत्तन्त्त्रपररषद् को धनणनयको प्रधिकूल 
अनन्त्िकालसम्म धनवेदकलाई असर पने गरी जग्गा सकु्री धबक्री, दान दािव्य, धििो जमानि राख् न धनषिे 
गरेको भधूमसिुार िथा व्यवस्था मन्त्त्रीस्िरको धनणनय उत्प्रषेणको आदेिद्वारा बदर हनुे ।  

धडल्लीिेर राईसमेि वव. मालपोि कायानलय, िोटाङ समेि, नकेाप २०७३, असोज, धन.नं. ९६१७ 

कुनै पधन धनणनयलाई पूरा पढेर मात्र अथन लगाउन ुपने हनु्त्छ । मालपोि कायानलयको उत्तल्लत्तिि धनणनयले 
धनवेदकको त्तजवकरलाई पयानप्त मात्रामा सम्बोिन गरेको देत्तिन्त्छ । धनणनयको पछुारमा िामेली िब्द 
परेबाटै सोभन्त्दा माधथ रहेका सयकडा ९९ वाक्य र िब्दहरूलाई नभएसरह ठानी िामेली भन्त् न ेिब्दलाई 
मात्र पक्रन ुिकन सम्मि नहनुे ।  

कुनै ववषयवस्िकुा सम्बन्त्िमा जे जो गनुनपने हो सो सबै भइसकेको हुाँदा केही गनुन नपने र धमधसल 
अधभलेिमा राख् नपुने भन्त् ने नै “िामेली” िब्दको अथन हनुे ।  

दाबीको ववषयवस्िमुा कुनै नयााँ प्रमाण गजु्रन आई नयााँ अवस्थाको सजृना भएमा वा हनु नसकेको कुनै 
काम कुरा सम्पन्त् न भएमा पनुः जगाउने गरी काम कारवाही हनुे भन्त् ने वहसाबले पधन यदाकदा धमधसललाई 
िामेलीमा राख् न ेगररन्त्छ । कुनै ववषयवस्िमुा गनुनपने काम नगरी त्रवुटपूणन िररकाले धमधसल थन्त्क्याउने 
गरी िामेलीमा राख् ने आदेिलाई ररटले अधिकारिेत्रको त्रटुी मानी कानून बमोत्तजम गननको लाधग ररट 
जारी गने गरेको देत्तिन्त्छ । िर प्रस्ििु वववादमा मालपोि कायानलयले सबूि प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी 
धनणनय गरेको देत्तिदा मालपोि कायानलयले आफ्नो अधिकारिेत्रको प्रयोग नगरी िामेलीमा रािेको भनी 
धनज कायानलय ववरूध दोषारोपण गनुन न्त्यायसम्मि नहनुे ।  
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ररट अधिकारिेत्रले धनणनय सही गलि के हो भनी मदु्दाको िथ्यमा प्रवेि गरी हेने काम गदैन । ररट 
अधिकारिेत्र न्त्यावयक स्वच्छिा र पारदत्तिनिा कायम गननको लाधग आकवषनि हनुे अधिकारिेत्र भएकोले 
यसले धनणनय गने धनकाय र अधिकारीको काम कारवाहीमा कानूनको पालन, धनणनयकिानको धनष्पििा र 
स्वच्छिा जस्िा कुरामा आफूलाई केत्तन्त्द्रि गछन । कानूनले िोकेको कायनववधि अनसुार काम कारवाही 
नभएमा मात्र ररटबाट हस्ििेप हनुे गछन । ररट अधिकारिेत्रले धनणनयकिानबाट भएको प्रमाण 
मूल्याङ्कनलाई ववस्थावपि गरी पनुरावेदन िह जस्िो धनणनय नगने ।  

कात्तजमानन्त्द बज्राचायन समेि वव. कृष्णबहादरु महजनन,  नकेाप २०७०, ज्येष्ठ, धन.नं. ८९६२  

वववाठदि जग्गामा स्वाधमत्वको दावी गनेले हालै प्राप्त गरेको जग्गािनी प्रमाणपूजान पेि गनुन मात्र पयानप्त 
हुाँदैन । सो प्रमाणपूजान वैिाधनक रूपमा प्राप्त गरेको हो भन्त् नलाई सोको हकको स्रोिहरूबाट वववाठदि 
जग्गा माधथको स्वाधमत्वको अधिकार स्थावपि भएको हनुपुने । 

जग्गाको स्वाधमत्वको प्रमाणस्वरूप जग्गाको लगि, भोग र धिरो समेिका प्रमाणहरूको अभावमा 
वफल्डबकुमा वकसानले लेिाएको व्यहोराले मात्र जग्गाको स्वाधमत्वको धसजनना हनु नसक्ने । 

गठुीको जग्गा कारणवस हैधसयि पररविनन भई रैकरमा दिान भएको रहेछ भने गठुी संस्थानको प्रिासकले 
जग्गाको हैधसयि पररविनन भई दिान हनु गएको प्रमात्तणि हनु आएमा साववक अनसुार नै जग्गा दिान गनन 
सक्ने र गलि रूपमा दिान भएको लगि कट्टा गने अधिकार प्रदान गरेकोले यस्िो महत्वपूणन अधिकार 
गठुीको प्रिासन, संरिण र धनयमन गने गठुी संस्थानलाई ऐनद्वारा प्रदि हनुे । 

कुनै ऐन संवविानसाँग बात्तिएको ठहर भई बदर भएको वा कानूनका मान्त्य धसधान्त्ि ववपरीि भई लागू गनन 
नसवकने भएको अवस्थामा बाहेक वविावयकाले बनाएको कानूनलाई अदालिले कायानन्त्वयन गनुनपने । 

गठुी संस्थानको प्रिासकलाई प्रदान भएको न्त्यावयक अधिकार आत्मगि रूपमा र स्वेच्छाचारी रूपमा 
प्रयोग हनु सक्दैन । यो अधिकारको प्रयोग गदान सदैव प्रचधलि कानून िथा वस्िगुि प्रमाणहरूको धनष्पि 
मूल्याङ्कन गरी न्त्यावयक मनको प्रयोग गरी धनणनय गनुनपने । गठुी संस्थानले गरेको धनणनयमा कानून िथा 
प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी न्त्यावयक मन लगाई धनणनय भएको देत्तिएमा यस अदालिबाट गठुी संस्थानका 
प्रिासकले धनणनय गरेको आिारले मात्र स्वेच्छाचारी भन्त् न नधमल्ने । 

गोले मगर समेि वव. अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोग समेि, नकेाप २०७०, ज्येष्ठ, धन.नं. ८९६०  

राज्यका हरेक अङ्ग िथा पदाधिकारीहरूका काम कारवाही र वक्रयाकलाप कानूनसम्मि हनुपुदनछ । कोही 
पधन कानूनभन्त्दा बावहर जान सक्दैन । कुनै पधन धनकायले जधिसकैु राम्रो पररणाम आउने काम गरे पधन 
यठद त्यो काम गने अधिकार त्यो धनकायलाई छैन अथानि नभएको अधिकार प्रयोग गरी धनणनय भएको छ 
भने त्यस्िो धनणनयले वैद्यिा प्राप्त गनन सक्दैन । वकनकी कानूनी िासनमा कानून बमोत्तजम भए गरेको 
कामले मात्र मान्त्यिा पाउने । 
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प्रचधलि कानूनले त्तजल्ला वन कायानलयको िेत्राधिकारधभत्र पने ववषयमा हस्ििेप गने गरी सनुवाईको 
मौका समेि नठदई अत्तख्ियार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोगबाट भएको धनणनय एवं पत्रले कानूनी मान्त्यिा 
पाउन नसक्ने । 

रामकुमार आचायन वव. नपेाल सरकार समेि, नकेाप २०७०, वैिाि, धन. नं. ८९४२  

वािावरण संरिण गररन ु र हनु ु आज समस्ि ववश्वकै सािा सरोकारको ववषय भएकाले वािावरण 
संरिणका लाधग अदालिको अधभभावकीय भधूमका हनु्त्छ भने यसको संरिणका लाधग जटेुका संघ संस्था 
िथा व्यत्तिहरूको पधन यत्तिकै सवक्रय भधूमका अपेत्तिि हनुे । 

 

वािावरण संरिणको प्रश्न कुनै रािको सीमा र रावियिाको पररधिभन्त्दा पधन परका आवश्यकिासाँग 
सम्बत्तन्त्िि छ । यस्िो बहआुयाधमक समस्ि ववश्वकै सािा सरोकारको ववषयलाई प्रत्यथीहरूले त्तजवकर 
धलए िैं हकदैया र सरोकारको धसमामा संकुत्तचि गनुन न्त्यायसंगि नहनुे । 

प्रस्िाववि आयोजनाको सट्टा अन्त्य कुनै ववकल्प छ र यस ववकल्पको अनिुरण गदान वािावरणीय 
नोक्सानीलाई बचाउन सवकने त्तस्थधि छ भने ववकल्पले नै सवानधिक प्राथधमकिा पाउन ुपने । 

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गदान हरसम्भव ववकल्पको अध्ययन गररने प्राविान रहेकाले ववकल्पको 
छनौट गदान वािावरण संरिणलाई मूल उद्देश्य माधनन ुपदनछ र यसका लाधग आधथनक व्ययभारको प्रश्नले 
महत्व पाउन ुहुाँदैन ।  

नेपाल कानून वािावरण संरिणका पिमा उधभएका िथा वािावरण संरिण सम्बन्त्िी सत्तन्त्ि र 
महासत्तन्त्िको नेपाल हस्िािरकिान समेि रहेबाट ववकासको नाममा कुनै पधन रूपमा वािावरण संरिणको 
प्रश् नलाई गौण मान्त् न नसवकने । 

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनद्वारा धनिानररि प्रवक्रयाबाट सम्पन्त् न हनुपुदनछ । कानूनद्वारा व्यवत्तस्थि 
कुरा मनोगि हनु सक्दैन । ववववि ववकल्पमध्ये छनौट गररएको ववकल्प, वािावरण संरिणका 
दृवष्टकोणबाट अधि उपयिु छ भन्त् ने कुराका वस्िगुि आिार प्रधिवेदनमा हनुपुदनछ । िी वस्िगुि आिार 
कानूनसम्मि छन ्वा छैनन ्अदालिका परीिणका ववषय हनु्त्छन ्। वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) 
का अन्त्िरवस्िधुभत्र अदालिले प्रवेि गनुन हुाँदैन भन्त् ने कथनसाँग सहमि हनु नसवकने । 

कानूनको पररपालन गने गराउने र कानूनको समतु्तचि प्रयोग भएको छ छैन हेने यस अदालिको किनव्य 
नै हो । सडकको आवश्यकिा छ छैन यसको धनक्यौल धनिय नै अदालिले गदैन । िर, वािावरण 
संरिणका दृवष्टकोणबाट सडक धनमानणका ववववि ववकल्पमा कानून बमोत्तजम समतु्तचि ध्यान ठदइएको छ 
छैन अदालिले प्रवेि गनैपने । 
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भजराज पत्तण्डि समेि वव. अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग, काठमाडौं समेि, नकेाप २०६८, असार, धन. 

नं. ८५७६  

कानूनले नै दषु्पररणाम सच्चाउनको लाधग लेिी पठाउन सक्ने अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगलाई 
अधिकार ठदएको अवस्थामा सावनजधनक पद िारण गरेको व्यत्तिले गरेको अनतु्तचि कायनबाट उत्पन्त् न 
त्यस्िो दषु्पररणाम सच्चाउने धसलधसलामा कानून बमोत्तजम नै सम्बत्तन्त्िि धनकायमा लेिी पठाउने गरी 
भएको धनणनयलाई अन्त्यथा भन्त् न नधमल्ने । 

 

मत्तन्त्त्रपररषद्को धनणनय ववपरीि हनुे गरी आफूलाई प्राप्त अत्तख्ियारीभन्त्दा बावहर गई जग्गा सट्टा भनान ठदने 
गरेको मआुब्जा िथा धनिानरण सधमधिको धनणनयबाट कानून बमोत्तजम हक धसजनना हनु सक्ने अवस्था 
नहनुे । 

मनोजकुमार भेटवाल  वव. अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग, नकेाप २०६८, ज्येष्ठ, धन.नं. ८५५८ 

अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगले कुनै अधिकारीबाट अधिकारिेत्र ववहीन कायन भएमा त्यसलाई 
सच्याउने आदेि ठदन सक्छ । िर आयोगलाई सपुररवेिकीय (supervisory) अधिकार ठदएको मान्त् न 
नधमल्ने । 

 

राज्यका हरेक अङ्ग िथा पदाधिकारीहरूका काम कारवाही वक्रयाकलाप कानूनसम्मि हनुपुदनछ । कोही 
पधन कानूनभन्त्दा बावहर जान सक्दैन । जधिसकैु राम्रो पररणाम आउने काम गरे पधन यठद त्यो काम गने 
अधिकार छैन अथानि नभएको अधिकार प्रयोग भएको छ भने त्यसले वैििा प्राप्त गनन नसक्न े। 

 

िोवकएको अधिकारभन्त्दा बढी अधिकार कसैले पधन प्रयोग गनन सिैन । प्रस्िाववि आकािे पलु धनमानण 
सम्िौिामा भ्रष्टाचार भएको भन्त् ने नदेत्तिएको र अधिकार दरुुपयोग भएको भन्त् न ेपधन नदेत्तिएको अवस्थामा 
आकािे पलुको Design को सम्बन्त्िमा अत्तख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगले राय ठदने वा Design 
बदल्न लगाउन आदेि गनन सक्दैन । त्यस्िो आदेि अधिकारिेत्र ववहीन हनु्त्छ । िेत्राधिकारको अभावमा 
भएको कुनै पधन कायनले मान्त्यिा प्राप्त गनन नसक्न े। 

 

जनक सवेुदी वव. नपेाल सरकार समेि, नकेाप २०६६, श्रावण, धन.नं. ८१३० 

प्रचधलि कानून ववपरीि नहनुे र नागररकहरूको हक हनन नहनुे बाहेक अन्त्य जनुसकैु ववषयमा 
कायनकाररणी अधिकार प्रयोग गरी प्रिानमन्त्त्रीले धनणनय गनन सक्छ । यस्िो नीधिगि धनणनय गनन सक्न े
प्रिानमन्त्त्रीमा कानूनी अधिकारको अलावा अन्त्िधननहीि अधिकारसमेि रहने । 

सावनजधनक सरोकारको वववाद र त्यसमा संवैिाधनक र कानूनी प्रश् न समावेि भएको त्तजकीर धलई उपचार 
िोज्न आउने व्यत्तिले धनस्वाथन रूपमा सफा हाि धलई आउनपुने । 
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प्रवक्रयागि रूपमा कायनकाररणी अधिकार प्रयोग गरी प्रिानमन्त्त्रीले मत्तन्त्त्रपररषद्बबाट धनणनय गरी सरकारी 
स्वाधमत्वमा रहने गरी र आवश्यक परेका बेला वफिान धलने गरी भोगाधिकारसम्म ठदने गरी गरेको 
मत्तन्त्त्रपररषद्को धनणनयमा कुनै कानूनी त्रटुी नदेत्तिने । 

वासदेुव िमान त्तघधमरे वव. मकुुन्त्द प्रसाद अयानल, नकेाप. २०५३, कात्तिनक, धन.नं. ६२२५ 

न्त्याय प्रिासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले पनुरावेदन अदालिलाई आफ्नो मािहिको त्तजल्ला 
अदालि र प्रचधलि कानूनमा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेत्तिक िेत्राधिकार धभत्र रहेका 
अन्त्य कुनै धनकाय वा अधिकारीले मदु्दा माधमलामा गरेको िरुु फैसला वा अत्तन्त्िम आदेि उपर पनुरावेदन 
सनु्त् ने अधिकार हनुेछ भन्त् ने व्यवस्था गरेको  पाइन्त्छ । यहााँ मदु्दा माधमला भन्त् नाले कुनै पि ववपि बीच 
वववाद उत्पन्त् न भै न्त्यावयक वा अिनन्त्यावयक धनकायबाट सबूि प्रमाणको मूल्यांकन गरी धनष्कषन धनकाल्ने 
प्रकृयालाई भधनन्त्छ । प्रस्ििु मदु्दामा  धनवेदकले उकाि जग्गा दिान गरी पाउाँ भनी ठदएको धनवेदनको 
आिारमा मा.पो.का. काठमाडौंबाट त्यस्िा जग्गा दिान गनन नधमल्ने भन्त् न े श्री ५ को सरकारको नीधि 
रहेकोले दिान गनन नधमल्ने भनी वटप्पणी धनणनय गरी सोको जानकारी धनवेदकले पाएको देत्तिन्त्छ ।  

 

यस्िो धनवेदनबाट एकिफी कारवाही चलेको ववषयलाई मदु्दा माधमला सरह मानी, न्त्याय प्रिासन 
ऐन, २०४८ को दफा ड(१) ले धनवेदन उपरको कारवाहीमा पनुरावेदन सनु्त् ने अधिकार नै नभएकोमा 
अधिकारिेत्र ग्रहण गरी धनवेदकको पनुरावेदन सनुी सो अनसुार उकास जग्गा दिान गने गरी गरेको 
पनुरावेदन अदालि पाटनको धनणनय अधिकारिेत्रात्मक त्रटुी देत्तिन आउने । 

धनवेदक मकुुन्त्द प्रसाद अयानलको धनवेदन उपरको कारवाहीमा मा.पो.का. काठमाडौंबाट भएको धनणनय 
गैरकानूनी एवं त्रवुटपणुन देत्तिन आए यस्िा धनकायले गरेको काम कारवाही उपर  नेपाल अधिराज्यको 
संवविान, २०४७ को िारा ८८(२) ले अन्त्य उपचारको व्यवस्था नभएमा अदालिको असािारण 
अधिकारिेत्र अन्त्िगनि ररट िेत्रमा प्रवेि गरी आउन सक्ने सवुविा धनवेदकलाई प्रदान गरेको नै 
देत्तिएकोले पनुरावेदन अदालि पाटनको मदु्दा माधमला सरह पनुरावेदन हेरी धनणनय गरेको त्रवुटपणुन भै सो 
त्रवुटपणुन फैसला बदर हनुे ठहराई गरेको धमधि २०५२।५।१२।२ को संयिु इजलासको धनणनय 
मनाधसब ठहछन । धनवेदकलाई पनुरावेदन गनन पाउने कानूनी उपचारको बाटो हुाँदा हुाँदै सो उपभोग नगरी 
असािारण अधिकार िेत्रमा प्रवेि गरेको हुाँदा ररट धनवेदकको माग बमोत्तजम आदेि जारी गनन नधमल्न े
भन्त् न े कृष्णमाया िड्गी ववरुध मालपोि कायानलय काठमाडौं समेिको धनणनय नं. ४६५४ धमधि 
०४९।११।४ मा भएको यस अदालिको अको संयिु इजलासको धनणनयसाँग सहमि हनु नसवकने । 

हेल बहादरु त्तिल्पकार वव. श्री ५ को सरकार, नकेाप २०५१, श्रावण, धन.नं. ४९०२  

िथ्य धभत्र प्रवेि गरी सबूि प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन गरी ररट िेत्रबाट बोल्न नधमल्ने र हक बेहकमा 
धनणनय गने अधिकार समेि नगर ववकास ऐन, २०४५ ले नगर ववकास सधमधिलाई प्रदान गरेको नहुाँदा 
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अधमनको प्रधिवेदनको आिारमा धनवेदकले िीन धम. जग्गा धमचेको भनी नगर ववकास सधमधि पोिराले 
गरेको धमधि २०४७।१२।१७ को धनणनय धमलेको नहुाँदा सो हदसम्म बदर हनुे । 

 

जयन्त्ि लम्साल समेि वव. िारागाउाँ ववकास सधमधि, नकेाप २०५०, भाद्र, धन.नं. ४७४५ 

एक पिले गराएको नामसारी दिान बदर हनुे हो होइन भन्त् ने ववषयको प्रकृधि र भोग कसको भन्त् ने कुराको 
यवकन सबूि प्रमाण बिेुर मात्र गनन सवकने हनु्त्छ । ररट िेत्रबाट सबूि प्रमाण बिुी िथ्यको धनरुपण 
गनन नधमल्ने हुाँदा यस्िो धनयधमि अदालिबाट धनयधमि उपचारको रुपबाट हेनुनपने ववषयवस्िलुाई असािारण 
अधिकारिेत्र अन्त्िगनि ररट िेत्रबाट हेनन उपयिु नहनु ेहुाँदा ररट धनवेदन माग बमोत्तजमको आदेि जारी 
गनन नधमल्ने । 

सधििचन्त्द्र लाल कायस्ि वव. आनन्त्दप्रसाद उपाध्याय अयानलसमेि, नकेाप २०४९, असार, धन.नं. ४४९५ 

मलुकुी ऐनको ८५ नं. मा व्यवत्तस्थि प्राविान अनसुार कुनै मदु्दाका पिहरु एउटै हुाँदैमा मात्र प्रस्ििु 
व्यवस्था लागू हनु सक्दैन र उि व्यवस्था लागू हनुको लाधग मदु्दाको पिहरुको साथ साथै अत्तघल्लो 
मदु्दाको वववादको ववषय वस्ि ु (Fact in issue) िथा धनक्यौल गररन ु पने कुराहरु र पधछल्लो मदु्दाको 
वववादको ववषयवस्ि ुर धनक्यौल गररन ुपने कुराहरु एउटै हनुपुदनछ र सोही कुराहरुमा अत्तघल्लो धनणनय 
केत्तन्त्द्रि रही मदु्दाको एउटा पिले आफूले िोजे अनसुारको उपचार प्राप्त गरेको हनुपुछन अन्त्यथा यो 
व्यवस्था लागू हनु सक्ने अवस्था नरहने । 

िेरो मेरो भन्त् ने वववाद शृ्रजना भए पधन सो वववादको धनरुपण भई अत्तघल्लो मदु्दाको धनणनय भएको 
नदेत्तिएको र उि अत्तघल्लो मदु्दाको धनणनय हनुभुन्त्दा अगावै प्रस्ििु मदु्दा दायर भइसकेको समेि देत्तिाँदा 
प्रस्ििु मदु्दामा अ.वं. ८५नं. आकवषनि हनु नसक्ने । अ.वं. १३९नं. बमोत्तजम बतु्तिएको व्यत्ति कुनै पधन 
हालिमा वादी कायम हनु नसक्ने । 

घरसारमा गररठदएको राजीनामा प्रधिवादीहरुले पाररि नगरी ठदएकोले सो जग्गामा आफ्नो हक स्थावपि 
गराउन यी वादीको बाब ुिधडलालले प्रधिवादी उपर धलिि पाररि मदु्दा दायर गरी उि मदु्दाका फैसला 
भई सो जग्गामा वादीको हक स्थावपि हनु ुअगावै भएको नापीमा वादीले आफ्नो नाउाँमा दिान गराउने 
कानूनी आिारको अभावमा दिान नगराइएको कारणले मात्र सो जग्गामा वादीको हक समाप्त हनु्त्छ भन्त् न 
समेि धमल्दैन । अिः आफ्नो हकै नपगु्ने जग्गा ववपिी प्रधिवादीले सभे नापीमा आफ्ना नाउाँमा दिान 
गराए पधन त्यस्िो दिानले मान्त्यिा पाउन नसक्ने । 

लाला बवुधमान शे्रष्ठ वव. मेघराज उपाध्याय,  नकेाप २०४२, ज्येष्ठ,  धन.नं. २२६४ 

एकाको हकभोग दिानको जग्गा अकानको नाममा नापी दिान भएकोमा त्यस्िो जग्गा नापी भई दिान शे्रस्िा 
िडा भएको धमधिबाटै मदु्दा गनुनपने कारणको धसजनना भएको मान्त् नपने । 

 

हक प्रमाणको प्रमात्तणक अधभलेिको धसजनना दिान शे्रस्िाबाटै हनुे । 
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