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           भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१              

 लालिोहर सदर मिमत

 २०२१।८।१ 

२०२१ सालको ऐन नं. २५ 

       स्वस्स्तश्री मिररराजचक्रचडूािस्ि नरनारायिेत्यादद ववववध ववरुदावली 
ववराजिान िानोन्नत िहेन्रिाला ओजस्स्वराजन्य अमत तेजस्वी मरभवुन 
प्रजातन्रश्रीपद अमत कीमतििय नेपालश्रीपद प्रोज्जज्जवल नपेालतारा ॐरािपट्ट 
अतलुज्जयोमतििय मरशस्िपट्ट अमतप्रबल िोरखदस्ििबाह ु िहामधपमत अमतरथी 
परि सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री श्रीिन्िहाराजामधराज िहेन्र वीर ववक्रि 
शाहदेव देवानाि ्सदा सिर ववजवयनाि ्।  

भमूि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरि िनि बनकेो ऐन  

प्रस्तावना: िलुकुको आमथिक ववकासिा रतुतर िमत ल्याउन भमूिबाट मनस्कृय 
पंूजी र जनसंख्याको भार स्िकी अथि व्यवस्थाको अन्य िेरिा लिाउन, र  

      कृवि योग्य भमूिको न्यायोस्चत ववतरि र कृवि सम्बन्धी आवश्यक 
ज्ञान र साधन सलुभ िराई भमूििा आस्श्रत वास्तववक वकसानहरुको 
जीवनस्तरिा सधुार ल्याउन, र  
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कृवि उत्पादनिा अमधकति वृवग िनि  प्रोत्साहन प्रदान िरी 
सविसाधारि जनताको सवुवधा र आमथिक वहत कायि राख्न वाञ्छनीय 
भएकोले,   

श्री ५ िहाराजामधराज िहेन्र वीर ववक्रि शाहदेवबाट राविय 
पञ्चायतको सल्लाह र सम्िमतले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

पररच्छेद -1 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाि, ववस्तार र प्रारम्भ:- (१) यस ऐनको नाि "भमूि 
सम्बन्धी ऐन, २०२१'' रहेको छ । 

(२) पररच्छेद १, ७, ८, १० र ११ नेपाल अमधराज्जयभर 
तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछन ्र अरू पररच्छेद, दफा वा उप-दफाहरु सिय 
सियिा श्री ५ को सरकारले नेपाल िजेटिा सूचना प्रकास्शत िरी 
तोकेको िेरिा तोकेको मिमतदेस्ख प्रारम्भ हनुछेन ्। 

२. पररभािा:- वविय वा प्रसंिले अको अथि नलािेिा यस ऐनिा- 

    (क)  "जग्िावाला" भन्नाले प्रचमलत नेपाल कानून बिोस्जि 
श्री ५ को सरकारिा िालपोत मतनुिपने िरी आफ्नो 
नाििा जग्िा दताि िरी सो दतािको नाताले जग्िािा 
हक हनुे व्यस्ि सम्िन ुपछि र सो शब्दले देहायको 
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जग्िाको सम्बन्धिा देहायको व्यस्िलाई सिेत 
जनाउंछ । 

(१)  मबताि उन्िूलन ऐन, २०१६ बिोस्जि 
उन्िूलन भएको मबताि जग्िाको 
सम्बन्धिा जग्िावालाको हैमसयतले 
दताि िररने व्यस्ि, 

(२)  स्जमिदारी साथको जग्िाको सम्बन्धिा 
स्जमिदार, 

(३)  त्यस्तो जग्िावालाको हकवाला वा 
अंस्शयार भएको नाताले वा त्यस्तो 
जग्िावालालाले कानून बिोस्जि 
आफ्नो हक छोमड ददएकोले सो 
जग्िा आफ्नो नाििा दताि िराउने 
हक पिेुको व्यस्ि, 

(४)  त्यस्तो जग्िावालाको हकको जग्िा 
अरू कसैले भोि वा दृवि 
बन्धकीिा मलई कानून बिोस्जि 
भोि चलन िरी आएको भए 
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त्यसरी भोि चलन िरुञ्जले सो 
व्यस्ि ।  

(ख)     “िोही” भन्नाले अरु जग्िावालाको जग्िा कुनै शतििा 
किाउन पाई सो जग्िािा आफ्नो वा आफ्नो 
पररवारको श्रिले खेती िने वकसान सम्िन ुपछि । 

(ि)      “कुनै व्यस्िका सम्बन्धिा पररवार”  भन्नाले सो व्यस्ि 
र मनजको देहायका अवस्थाका नातेदारलाई सम्िन ु
पछिः- 

 (१)  अंश छुवट्टएको वा नछुवट्टएको जे 
भए तापमन पमत वा पत्नी,  

 (२)  बाब ुवा आिा जीववत छउन्जेल 
अंश छुवट्टएको वा नछुवट्टएको जे 
भए तापमन  १६ विि उिेर 
नपिेुका छोरा, 

 (३)  बाब ुवा आिा स्जववत छउन्जेल 
३५ विि उिेर नपिेुकी अवववावहत 
छोरी  
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(घ)     “कुत" भन्नाले जग्िावालाको जग्िा किाउन मलए वापत 
िोहीले जग्िावालालाई बिुाउने निदी वा स्जन्सी वा 
दबैु सम्िन ुपछि । 

(ङ)     “घरबारी” भन्नाले िामनस बसोबास िने घर र सो घरले 
चचेको जग्िा सम्िन ु पछि र सो शब्दले घरसंि 
जोमडएको वा फरक रहेको िोठ, भकारी, इनार, 
पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफूलको बिैचा, 
तरकारी बारी, बााँस घारी, खरबारी, खेलकूद वा 
िनोरञ्जन िने ठाउं र सो सरहको अरु कुनै काििा 
लिाएको जग्िालाई सिेत जनाउंछ । 

(च)    “कुनै जग्िाको सम्बन्धिा िूख्य वावििक उब्जनी” 
भन्नाले वििभररिा  सो जग्िािा लिाउने बाली िध्ये 
सबभन्दा बढी लाभ हनुे बालीको उब्जनी सम्िन ु
पछि । 

(छ)    “वकसान” भन्नाले खेमतिा लािेका व्यस्ि सम्िन ुपछि। 

(ज)   “स्जमिदारी” भन्नाले स्जमिदार, पटवारी, तालकुदार, 
स्जम्िावाल, िसु्खया, थरी, द्वारे वा अरु कुनै 
नािबाट एजेण्ट खडा िरी मनजद्वारा कानून बिोस्जि 
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िालपोत असूल तहसील िरी श्री ५को सरकारिा 
दास्खला िने िराउने व्यवस्था सम्िन ुपछि । 

(ि)     “िालपोत” भन्नाले जग्िावालाले प्रचमलत नेपाल कानून 
बिोस्जिको श्री ५ को सरकारलाई मतनुि पने 
िालपोत र सो सरहको अरु कुनै मतरोलाई सिेत 
जनाउंछ । 

(ञ)     “सूस्चत आदेश” भन्नाले श्री ५ को सरकारबाट 
िजेटिा प्रकास्शत आदेश सम्िन ुपछि । 

(द)    “तोवकएको” वा “तोवकए बिोस्जि” भन्नाले यो ऐन 
अन्तिितको मनयि वा सूस्चत आदेशिा तोवकएको वा 
तोवकए बिोस्जि सम्िन ुपछि । 

पररच्छेद-२ 

स्जमिदारी उन्िूलन 

३. स्जमिदारी उन्िूलन: स्जमिदारी उन्िूलन िररएको छ । त्यस्तो 
उन्िूलनको पररिाि स्वरुप सम्बस्न्धत िौजािा स्जमिदारीमसत 
सम्बस्न्धत एजेण्टहरुको सबै हक र अमधकार स्वतः सिाप्त भएको 
िामननेछ । 
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          तर- स्जमिदारी साथको जग्िाको हकिा सो जग्िा सम्बस्न्धत 
स्जमिदारको नाउंिा जग्िावालाको हैमसयतले नम्बरीिा दताि 
िररनेछ। 

४. स्जमिदारी सम्बन्धी कािजपर:- (१) स्जमिदारीको कािजपर स्जम्िा 
भएको व्यस्िले सो कािजपर तोवकएको अड्डा वा अमधकारीबाट 
आदेश भएका बखत मनज छेउ बिुाउन ुपछि । 

(२) उप-दफा (१) बिोस्जि कािजपर बिुाई नसकेकोिा 
त्यस्तो अड्डा वा अमधकारीले भमूि सम्बन्धी काििा सो कािजपर हेनि 
चाहेका बखत मनजलाई देखाई काि सवकएपमछ वफताि मलई आफ्नो 
स्जम्िािा सरुस्ित  राख्न ुपछि । 

५. िालपोत असूल तहसील िनेबारे अस्न्ति व्यवस्था:- श्री ५ को 
सरकारले दफा ३ बिोस्जि उन्िूलन भएको स्जमिदारीको िालपोत 
असूल तहसील िने अको व्यवस्था निरेसम्ि स्जमिदारी उन्िूलन िनुि 
अस्घ िालपोत असूल तहसील िनुिपने कतिव्य भएको व्यस्ि वा अरु 
कुनै तोवकएको व्यस्ि वा स्थानीय पञ्चायतबाट तोवकएको शति 
अनसुार िालपोत असूल तहसीलको काि िराउन सक्नछे । 

६. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ४ बिोस्जि पालना िनुिपने कतिव्य 
पालना निरेिा मनजलाई तोवकएको अड्डा वा अमधकारीले रु. 
५००।- पांचसयसम्ि जररवाना वा तीन िहीनासम्ि कैद वा दवैु 
सजाय िरी त्यस्तो कािजपर आफ्नो कब्जािा मलन सक्नछे । 
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(२) दफा ५ बिोस्जि िालपोत असूल तहसील िनुिपने 
कतिव्य भएकोले कानून बिोस्जि असूल तहसील निरेिा वा 
तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कतिव्यको पालन निरेिा तोवकएको अड्डा वा 
अमधकारीले त्यसबाट श्री ५ को सरकारलाई भएको हामन नोक्सानी 
मनजको घर घरानाबाट असूल िरी मनजलाई रु. १०००।- 
एकहजारसम्ि जररवाना वा छ िहीनासम्ि कैद वा दबैु सजाय िनि 
सक्नेछ । 

पररच्छेद -३ 

    जग्िाको हदबन्दी 
७. जग्िावालाको हैमसयतले राख्न पाउन े जग्िाको अमधकति हद:-(१) 

कुनै व्यस्ि वा मनजको पररवारले जग्िावालाको हैमसयतले जम्िा २५ 
मबिाहिा नबढ्ने िरी देहायको िेरिा देहायको हदसम्ि िार जग्िा 
राख्न पाउनेछः- 

(क) मभरी िधेश सिेत सम्पूिि  

तराई िेरिा -                             २५ मबिाहा ।  

(ख) काठिाण्डू उपत्यकािा-              ५० रोपनी । 

(ि) काठिाण्डू उपत्यका  

       बाहेक सम्पूिि पहाडी िेरिा-      ८० रोपनी । 
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(२) उप-दफा १ िा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
कुनै व्यस्ि वा मनजको पररवारले देहायिा लेस्खएको हदिा नबढ्ने 
िरी घरबारीको मनमित्त आवश्यक भए जमत जग्िा उप-दफा (१) िा 
लेस्खएको जग्िािा थप िरी राख्न सक्नछेः- 

(क) मभरी िधेश सिेत सम्पूिि  

          तराई िेरिा-                               ३ मबिाहा  ।  

(ख) काठिाण्डू उपत्यकािा-                 ८ रोपनी । 

(ि)  काठिाण्डू उपत्यका बाहेक  

         सम्पूिि पहाडी िेरिा-                १६ रोपनी । 

   तर तोवकएको शहरी िरेमभर यो उप-दफा बिोस्जि क्रिशः १ 
मबिाहा, ५ रोपनी र १० रोपनीसम्ि जग्िा राख्न पाइनेछ । 

८.  िोहीको हैमसयतले किाउन पाउन े जग्िाको अमधकति हद:- (१) 
कुनै व्यस्ि वा मनजको पररवारले िोहीको हैमसयतले देहायको 
हदसम्ि िार जग्िा किाउन पाउनेछः- 

(क) मभरी िधेश सिेत सम्पूिि  

तराई िेरिा-                               ४ मबिाहा ।  

(ख) काठिाण्डू उपत्यकािा-             १० रोपनी । 
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(ि) काठिाण्डू उपत्यका बाहेक 

       सम्पूिि पहाडी िेरिा-                 २० रोपनी । 

(२) उप-दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
कुनै व्यस्ि वा मनजको पररवारले जग्िावालाको हैमसयतले कुनै 
जग्िा राखेको भए सो सिेत िरी उप-दफा (१) िा तोवकएको 
अमधकति हदिा नपिु जग्िा सम्ि िोहीको हैमसयतले किाउन 
पाउनेछ । 

९. अरु कुनै नाउंबाट भोिेको जग्िा सम्बन्धी व्यवस्थाः- (१) कुनै 
व्यस्ि वा मनजको पररवारले आफैं ले भोि िने िनसायले अरु व्यस्ि 
खडा िरी आफ्नो जग्िा  रस्जिेशन पास िरी वा अरु कुनै 
व्यहोराबाट हक छाडी ददई वा  अरु व्यस्िको नाउंिा कुनै 
व्यहोराबाट कुनै जग्िा प्राप्त िरी प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपले त्यस्तो 
जग्िा आफैले भोि िरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्िा सिेत मनजकै 
साथिा कायि रहेको  सरह िानी  दफा ७ लािू हनुेछ । 

(२) जनु जग्िावालाले उप-दफा (१) बिोस्जिको जग्िाका 
सम्बन्धिा दफा १३ बिोस्जि पेश िनुिपने फांटवारी सो दफा 
बिोस्जिको म्यादमभर पेश िरेिा सो जग्िा मनजको नाउंिा कायि 
िरी यस ऐन बिोस्जि कारबाइ िररनेछ । 
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(३) उप-दफा (१) बिोस्जिको जग्िाका सम्बन्धिा कुनै 
जग्िावालाले दफा १३ बिोस्जि पेश िनुि पने फांटवारी सो दफा 
बिोस्जिको म्यादमभर पेश निरी सो जग्िाको दतािवालाले जग्िा 
मनजको नाउंिा दताि रहे तापमन वास्तववक जग्िावाला अकै हो भनी 
जग्िावाला देखाई दफा १३ बिोस्जिको वववरि पेश िरेिा त्यस्तो 
जग्िािा सो जग्िावालाको सबै हक सिाप्त हनुेछ र त्यसिा 
दतािवालाकै हक कायि िरी यस ऐन बिोस्जि कारबाई िररनेछ । 

(४) उप-दफा (२) बिोस्जि जग्िावालाले वा उप-दफा 
(३) बिोस्जि दतािवालाले वववरि पेश निरी अरु कुनै व्यस्िबाट 
सो कुरा थाहा हनु आएिा तोवकएको अदालतको आदेशले त्यस्तो 
जग्िा जफतभै श्री ५ को सरकार लाग्नेछ र त्यस्तो जग्िाको 
तोवकएको दरले हनुे िोलको दश प्रमतशत सो जाहेर वालालाई 
परुष्कार ददइनछे। 

१०. जग्िा प्राप्त िनििा प्रमतबन्धः- (१) अंश वा अपतुाली परेकोिा बाहेक 
कसैले जग्िावालाको हैमसयतले दफा ७ िा तोवकएको अमधकति 
हदिा बढ्ने िरी आफ्नो वा अरु कसैको नाउंिा कुनै तवरले कुनै 
जग्िा प्राप्त िनि हुाँदैन । 

(२) कसैले कुनै तवरले जग्िा मलई रस्जिेशन पास िनि 
आएिा सो जग्िा मलने व्यस्िको आफ्नो वा अरु कसैको नाउंबाट 
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नेपाल अमधराज्जयमभर जग्िावालाको हैमसयतले तत्काल राखेको 
जग्िाको कूल िेरफल यमत छ भनी फांटवारी लेस्ख रस्जिेशन िने 
अमधकारी छेउ दास्खल निरेसम्ि त्यस्तो लेनदेनको मलखत पास 
हनुछैन । 

(३) उप-दफा (२) बिोस्जि दास्खला भएको फांटवारीबाट 
उप-दफा (१) को ववपरीत हनु जाने िरी जग्िा मलएको वा मलन 
खोजेको देस्खएिा रस्जिेशनपास िने अड्डाले त्यस्तो लेनदेनको मलखत 
पास िनि हुाँदैन । 

११. सजायः-   (१) कसैले दफा ८ प्रारम्भ भएपमछ अंश वा अपतुाली 
परेकोिा कसैले सो दफािा तोवकएको अमधकति हकिा बढ्ने िरी 
िोहीको हैमसयतले कुनै जग्िा किाउन मलन हुाँदैन । मलएिा 
मनजलाई तोवकएको अदालतको आदेशले रु. ५००।– पााँचसयसम्ि 
जररवाना हनुेछ र त्यस्तो अमधकति हदभन्दा बढी किाए जमत 
जग्िाबाट मनस्काशन सिेत िररनेछ  । 

      तर कसैले दफा ८ प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्घदेस्ख सो दफािा 
तोवकएको अमधकतिा हदभन्दा बढी जग्िा किाई राखेको रहेछ 
भने त्यस्तो बढ जग्िा जमतको िोवहयानी हक र दफा ८ प्रारम्भ 
भएपमछ अंश वा अपतुाली परी उि अमधकति हदभन्दा बढी 
जग्िाको िोवहयानी हक प्राप्त हनु आएिा त्यस्तो बढ जग्िा जमतको 
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िोवहयानी हक सिेत श्री ५ को सरकारले तोवकएबिोस्जि प्राप्त िरी 
तोवकएबिोस्जि ववक्री ववतरि िनेछ ।कुनै खाश िेरको जग्िाको 
सम्बन्धिा त्यस्को िोवहयानी हक प्राप्त िररएकोिा त्यस्को िमतपूमति 
सम्बस्न्धत िोवहलाई ददनपुछि भने्न श्री ५ को सरकारलाई लािेिा 
तोवकएको दरले िमतपूमति ददने ददलाउने व्यवस्था सिेत श्री ५ को 
सरकारले िनि िराउन सक्नछे । 

(२) कसैले दफा १० उल्लंघन िरी जग्िा प्राप्त िरेिा 
मनजलाई तोवकएको अदालतको आदेशले रु.१०००।– 
एकहजारसम्ि जररवाना हनुछे  र त्यसरी प्राप्त िरेको जग्िा िध्ये 
दफा ७ बिोस्जि मनजले राख्न पाउने हदभन्दा बढी भए जमत जग्िा 
जफत हनुछे । 

१२. अमधकति हदबन्दीिा छूट पाउनःे- दफा ७ र दफा १० िा जनुसकैु 
कुरा लेस्खएको भए तापमन सो दफाहरुिा भएको व्यवस्था देहायको 
जग्िाको सम्बन्धिा लािू हनुेछैन। 

(क) श्री ५ को सरकारको भोि चलनिा रहेको जग्िा, 

(ख) ववमभन्न स्तरका पञ्चायत र विीय सङ्गठनहरुको भोि 

चलनिा रहेको जग्िा  
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(ि) श्री ५को सरकारले सूस्चत आदेशद्वारा तोवकददएको 

स्शिि वा स्वास््य संस्थाहरुको भोि चलनिा 

रहेको, सोही आदेशिा तोवकएको हदसम्िको जग्िा 

त्यस्तो संस्थाको काििा रहेसम्ि, 

(घ)  श्री ५को सरकारले सूस्चत आदेशद्वारा तोवकददएको 

औद्योमिक काििा तोवकएको शति अनसुार 

लिाइएको सोही आदेशिा तोकोएको हदसम्िको 

जग्िा, त्यस्तो काििा रहेसम्ि,  

(ङ) श्री ५को सरकारले सूस्चत आदेशद्वारा तोवकददएको 

कृवि उद्योिको काििा तोवकएको शति अनसुार 

लिाइएको सोही आदेशिा तोवकएको हदसम्िको 

जग्िा, त्यस्तो शति अनसुार सो काििा रहेसम्ि,  

(च)  िठुी संस्थान ऐन, २०२१ बिोस्जिको िठुी 

संस्थानको अमधनस्थ जग्िा, र  
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(छ) श्री ५को सरकारले सूस्चत आदेशद्वारा तोवकददएको 

सहकारी खेमत िने संस्थाको नाउंिा रहेको, सोही 

आदेशिा तोवकएको हदसम्िको जग्िा, त्यस्तो 

जग्िाको त्यस्तो संस्थाको काििा रहेसम्ि, र  

(ञ)  कूटनैमतक सवुवधा प्राप्त ववदेशी संस्था वा ववदेशी 

राज्जयले श्री ५ को सरकारको स्वीकृमत मलई प्राप्त 

िरेको जग्िा, त्यस्तो संस्था वा राज्जयको काििा 

रहेसम्ि 

पररच्छेद -४ 

अमधकति हदभन्दा बढी जग्िा प्राप्त िने 

१३. जग्िाको फाटंवारी दास्खला िनेः- (१) तोवकएको अमधकारीले तोवकए 
बिोस्जि सूचना जारी िरी सबै जग्िावालाहरुलाई सो सूचना जारी 
भएको मिमतले ३५ ददनमभर तोवकए बिोस्जिको फांटवारी दास्खला 
िनि  िराउन आदेश ददन सक्नेछ । 
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         तर सम्बस्न्धत व्यस्िको मनवेदन परी म्याद बढाउन ुपने देस्खएिा 

तोवकएको अमधकारीले बढीिा ७ ददनसम्िको थप म्याद ददन 

सक्नेछ । 

(२) उप-दफा (१) बिोस्जिको फांटवारी दास्खला िनुि 

िराउन ु प्रत्येक जग्िावालाको कतिव्य हनुछे । त्यस्तो फांटवारी 

पररवारको हकिा सो पररवारको िखु्यले र नाबालक वा होश ठेिान 

नभएको जग्िावालाको हकिा मनजको अमभभावक वा हकवालाले 

दास्खला िनुिपछि । 

(३) एक वा एक भन्दा बढी िेरिा दफा ७ बिोस्जि राख्न 

पाउने अमधकति हद भन्दा बढी जग्िा हनुे जग्िावालाले यस दफा 

बिोस्जि फांटवारी पेश िदाि त्यस्तो जग्िा िध्ये कुन जग्िा राख्न ेर 

कुन जग्िा छोनने भने्न कुरा सिेत सो फांटवारीिा खलुाउन ुपछि । 

१४. फाटंवारी तयार िनेः- (१) दफा १३ बिोस्जि दास्खला हनु आएको 
फांटवारी र तत्सम्बन्धिा अन्य सूतबाट प्राप्त भएको सूचनाको 
आधारिा सिेत तोवकएको अमधकारीले सम्बस्न्धत व्यस्िलाई बिुी 
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स्पविकरि मलई तोवकए बिोस्जिको फांटवारी तयार िरी तोवकए 
बिोस्जि प्रकास्शत िनुिपछि । 

(२) उप-दफा (१) बिोस्जि फांटवारी प्रकास्शत भएको 

मिमतले ७ ददनमभर सो फांटवारीिा भएको कुनै भलू सच्याउन पने 

कुरा सम्बस्न्धत व्यस्िको उजूरीबाट वा अरु कुनै सरुबाट 

जानकारी हनु आएिा तोवकएको अमधकारीले सच्याउन पने देखेका 

कुराहरु सच्याउन सक्नेछ । 

(३) उप-दफा (१) बिोस्जि प्रकास्शत भएको फांटवारीिा 

वा उप-दफा (२) बिोस्जि त्यस्तो फांटवारीिा सच्याएको कुनै 

कुरािा स्चत्त नबझु्न ेव्यस्िले अवस्थानसुार सो फांटवारी प्रकास्शत 

भएको वा सच्याइएको मिमतले १५ ददनमभर तोवकएको अदालतिा 

उजूर िनि सक्नेछ । 

१५. अमधकति हदभन्दा बढी जग्िा प्राप्त िनेः-  दफा १४ को उप-दफा 
(१) बिोस्जि प्रकास्शत भएको फांटवारीिा उजूर िने म्याद िजु्री 
उजूर नलाग्ने भै सकेकोिा सो प्रकास्शत फांटवारी बिोस्जि र उजूरी 
परेकोिा उजूरीको अस्न्ति मनििय बिोस्जि तोवकएको अमधकारीले 
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सम्बस्न्धत जग्िावालाहरुको यो पररच्छेद लािू भएको िेरिा दफा 
७ िा तोवकएको अमधकति हदभन्दा बढी भएको जग्िा तोवकए 
बिोस्जि प्राप्त िनेछ । त्यसरी प्राप्त िररएपमछ सो जग्िािा 
सम्बस्न्धत जग्िावालाको हक तथा अमधकार स्वतः सिाप्त भएको 
िामननेछ । 

       तर  

(क) एक वा एक भन्दा बढी िेरिा कुनै जग्िावालाले दफा ७ 

बिोस्जि राख्न पाउने अमधकति हदभन्दा बढी जग्िा भै मनजले 

दफा १३ बिोस्जि फांटवारी पेश िदाि आफूले राख्न चाहेको 

जग्िा देखाई फांटवारी पेश िररएको रहेछ भने मनजले सो 

फांटवारीिा रोजेको दफा ७ िा तोवकएको अमधकति 

हदमभरको जग्िा प्राप्त िररन ेछैन । 

(ख) त्यसरी प्राप्त िररएको जग्िा पररच्छेद ६ बिोस्जि ववक्री 

ववतरििा पाउने व्यस्क् तलाई हस्तान्तरि नभएसम्ि सामबक 

जग्िावालाले सामबक बिोस्जि श्री ५ को सरकारिा िालपोत 

मतनुिपने िरी भोि चलन िनि पाउनेछ । 
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१६.   अमधकति हदभन्दा बढी जग्िा प्राप्त हनु आएिा िनेः-  (१) अंश 

पाई वा अपतुाली परी वा खोलाले छोडी वा नरवेसी भै कुनै व्यस्ि 

वा मनजको पररवारलाई जग्िावालाको हैमसयतले प्राप्त हनु आएको 

जग्िा र मनजको सो अस्घ कुनै जग्िा भए सो सिेत मिलाउंदा दफा 

७ िा तोवकएको अमधकति हदभन्दा बढी भएिा मनजले सो प्राप्त 

भएको ३५ ददनमभर तोवकए बिोस्जिको फांटवारी तोवकएको 

अमधकारी छेउ दास्खला िनुिपछि । 

    तर सम्बस्न्धत व्यस्िको मनवेदन परी म्याद बढाउन ु पने 

देस्खएिा तोवकएको अमधकारीले बढीिा ७ ददनसम्िको थप म्याद 

ददन सक्नेछ । 

  (२) उप-दफा (१) बिोस्जि कसैको फांटवारी दास्खल भएपमछ 

तोवकएको अमधकारीले त्यस्तो जग्िावाला र जग्िाको सम्बन्धिा 

सिेत दफा १४ र दफा १५ बिोस्जि कारबाई िनेछ । 

१७.   बन्धकी साहूको थैली कपाली हनुःे- (१) कुनै जग्िा बन्धकी मलई 

भोि िरी रहेको साहूले दफा ७ बिोस्जि सो जग्िा भोि िनि 
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नपाउने भै असािीले वफताि पाउने भएिा सो वफताि पाउने भएको 

मिमतदेस्ख त्यस्तो साहकुो बन्धकी थैली कपाली हनुछे । 

    (२) दईु वा सोभन्दा बढी जग्िावालाको जग्िा बन्धकी मलई 

भोि िरी रहेका साहूले दफा ७ बिोस्जि त्यस्तो सवै जग्िा भोि 

िनि नपाउने भएिा मलखतको मिमतको वहसाबले अस्घल्लो असािीको 

जग्िा वफताि िनुि पनेछ र त्यस्तोिा उप-दफा (१) िा लेस्खएको 

कुरा सिेत लािू हनुछे । 

१८.  दण्ड सजायः- (१) कसैले दफा १३ वा दफा १६ बिोस्जि दास्खल 

िनुिपने फांटवारी दास्खल निरेिा वा अधरुो फांटवारी दास्खल िरेिा 

वा जानी जानी िठु्ठा फांटवारी दास्खल िरेिा तोवकएको अमधकारीको 

आदेशले सम्बस्न्धत जग्िा जफत हनुेछ । 

 (२) कसैले दफा १५ बिोस्जि जग्िा प्राप्त िररने काििा 

तोवकएको अमधकारी वा मनजको तफि बाट काि िनि खवटएको 

कििचारीलाई बाधा मबरोध िरेिा त्यस्तो बाधा ववरोध िने व्यस्िलाई 
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तोवकएको आमधकारीको आदेशले रु. १०००।- एकहजारसम्ि 

जररवाना वा ६ िहीनासम्ि कैद वा दवैु सजाय हनु सक्नेछ । 

(३) उप-दफा (१) वा उप-दफा (२) अन्तिित तोवकएको 

अमधकारीले ददएको सजाय वा जफतको मनििय वा आदेश अस्न्ति 

हनुेछ र त्यस उपर कुनै अदालतिा अपील वा उजूर लाग्नेछैन । 

पररच्छेद -५ 

िमतपूमति 

१९.  िमतपूमति ददईनःे- (१) दफा १५ बिोस्जि प्राप्त िररएको जग्िाको 

सम्बन्धिा तोवकएको दरले िमतपूमतिको रकि श्री ५ को सरकारले 

दफा २० को अधीनिा रही जग्िावालालाई ददनछे । 

    (२) जग्िावालाको हक अरुलाई हस्तान्तरि भएपमछ 

िमतपूमतिको अंकको सयकडा १० निदिा १ वििमभर ददइनेछ र 

बांकीको मनमित्त श्री ५ को सरकारबाट मनष्कास्शत पिपरहरु 

ददइनेछ । यी पिपरहरुिा वावििक ३ प्रमतशतिा नघट्ने र ५ 

प्रमतशतिा नबढ्न े िरी श्री ५को सरकारले तोकेबिोस्जिको दरले 
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ब्याज ददइनेछ । पिपर मनष्कास्शत िररएको मिमतले १० वििको 

अवमधमभर ती पिहरुबाट श्री ५ को सरकारले तोकेको शति 

बिोस्जि ववकास योजनािा लिानी हनुे पूाँजीको शेयर वकन्न 

सवकनछे। 

     (३) उप-दफा (२) बिोस्जि ददइएको पिपर श्री 

५को सरकारिा बिुाउन ुपने मडपोस्जट, जिानत वा मतनुिपने अन्य 

रकिको मनमित्त ग्राह्य हनुछे । 

२०.   भोि वा दृवि बन्धकीको जग्िाको िमतपूमतिः-  दफा १५ बिोस्जि 

कुनै जग्िावालाबाट प्राप्त िररएको जग्िा अरु कसैले भोि वा दृवि 

बन्धकीिा मलएको रहेछ भन ेदफा 19 बिोस्जि पाउने िमतपूमति सो 

भोि वा दृवि बन्धकीिा मलन ेसाहलेु पाउनेछ । 

      तर- िमतपूमतिको रकि त्यस्तो साहूको थैली भन्दा बढी भए 

जमत रकि असािीले पाउन ेछ र घटी भए जमत थैलीिा असािी 

उपर साहूले दावा िनि पाउन ेछैन।     
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पररच्छेद -६ 

जग्िाको ववक्री ववतरि 

२१.  जग्िाको ववक्री ववतरिः- दफा १५ बिोस्जि प्राप्त भएको जग्िालाई 

तोवकएको अमधकारीले तोवकए बिोस्जिको ववक्री ववतरि िनेछ र 

त्यसरी ववक्री ववतरििा पाएको जग्िा सो पाउने व्यस्िको नाििा 

जग्िावालाको हैमसयतले दताि िररनेछ ।  

२२.  जग्िाको िोल मलनःे- (१) दफा २१ बिोस्जि जग्िा ववक्री ववतरि 

हुाँदा जग्िा पाउने व्यस्िले सो जग्िाको तोवकएको दरले हनु आउने 

िोलको रकि तोवकए बिोस्जि एकििु वा वकस्ताबन्दीिा तोवकएको 

सिय सियिा तोवकए बिोस्जि निदीिा बिुाउन ु पनेछ। 

वकस्ताबन्दीिा भिुानी िनेसंि िोलको रकििा वावििक सयकडा 

१० का दरले भिुानी हनुे अवमधको ब्याज सिेत लिाई असूल 

िररनेछ । 

        तर- 
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कसैले बिुाउन ुपने पूरै रकि वा सोभन्दा बढी वकस्ता वा त्यसको 

कुनै अंश सो वकस्ता बिुाउन ु पने तोवकएको म्याद अिावै कुनै 

सिय बिुाउन चाहेिा बिुाउन सक्नेछ । 

(२) उप-दफा (१) बिोस्जि असूल हनुे रकिलाई 

तोवकएको अमधकारीले सहकारी बैङ्किा एउटा छुटै्ट खाता खोली 

तोवकए बिोस्जि जम्िा िराउने छ । 

(३) कसैले उप-दफा (१) बिोस्जि बिुाउन ु पने कुनै 

वकस्ताको रकि म्यादमभर नबिुाई म्याद नाघेको १ िवहनासम्ि 

बिुाउन ल्याएिा तोवकएको अमधकारीले सो वकस्ताको रकिको 

सयकडा १० ले जररवाना िरी वकस्ताको रकि जम्िा िराउने छ । 

(४) कसैले उप-दफा (१) बिोस्जि बिुाउन ु पने कुनै 

वकस्ताको रकि म्याद नाघेको १ िवहनासम्ििा पमन नबिुाएिा 

तोवकएको अमधकारीको आदेशले सम्बस्न्धत जग्िा र सो जग्िाको 

िोल बापत कुनै वकस्ता बिुाइ सकेको भए सो रकि सिेत जफत 

िररनेछ। 
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(५) यो दफा अन्तिित तोवकएको अमधकारीले ददएको आदेश 

वा मनििय अस्न्ति हनुेछ र त्यस उपर कुनै अदालतिा अपील वा 

उजूर लाग्नेछैन ।  

२३.  जग्िा बेचमबखन िनििा प्रमतबन्धः- (१) दफा २१ बिोस्जि जग्िा 

ववक्री ववतरि हुाँदा जग्िा पाउने व्यस्िले दफा २२ बिोस्जि 

बिुाउन ुपने िोलको पूरा रकि भिुान निरेसम्ि वा जग्िा बहाली 

पाएको मिमतले ५ विि नपिेुसम्ि, जनु पमछल्लो हनु्छ, सो अवमधसम्ि 

सो जग्िा बेचमबखन िरी वा अरु कुनै रुपले अरु व्यस्िलाई हक 

छाडी ददन वा अंश बण्डा िनुि हुंदैन र सहकारी बैङ्क वा त्यसको 

सदस्य संस्था वा वकसानहरुलाई पि ददन ेकायिसाँि सम्बस्न्धत श्री 

५ को सरकारको एजेण्डालाई बाहेक अरुलाई सो जग्िा वा त्यसको 

उब्जनी मधतोबन्धक राख्न सिेत हुाँदैन । 

(२) त्यस्तो िोलको पूरा रकि भिुान नभएसम्ि सहकारी 

बैङ्क वा त्यसको सदस्य संस्था वा वकसानहरुलाई पि ददन ेकायिसाँि 
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सम्बस्न्धत श्री ५ को सरकारको एजेण्टले बाहेक अरु कसैले सो 

जग्िा उपर दावी िनि पाउन ेछैन । 

२४.  दण्ड सजायः (१) दफा २१ बिोस्जि जग्िा ववक्री ववतरि हुंदा 

कसैले िठु्ठा बेहोरा देखाई जग्िा प्राप्त िरेिा तोवकएको अमधकारीको 

आदेशले सो जग्िा जफत िररनेछ । 

(२) दफा २१ बिोस्जि ववक्री ववतरि हुाँदा जग्िा पाउने 

कुनै व्यस्िले दफा २३ िा लेस्खएको कुनै कुरा उल्लंघन िरी सो 

जग्िा बेच मबखन िरेिा वा हक छाडी ददएिा वा अंश बण्डा िरेिा 

वा जग्िा वा त्यसको उब्जनी मधतोबन्धक राखेिा तोवकएको 

अमधकारीको आदेशले त्यस्तो लेनदेन बदर भै सम्बस्न्धत जग्िा र 

मलने व्यस्िको परेको थैली सिेत जफत िररनेछ । 

(३) उप-दफा (२) अन्तिित तोवकएको अमधकारीले ददएको 

आदेश अस्न्ति हनुेछ र त्यस उपर कुनै अदालतिा अपील वा उजूर 

लाग्ने छैन । 
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पररच्छेद -७ 

िोही सम्बन्धी व्यवस्था 

२५. िोहीको हक प्राप्त हनु ेअवस्थाः- (१) यो दफा प्रारम्भ भएको मिमतसम्ि 

कुनै जग्िावालाको जग्िा िोहीको हैमसयतले किाई आएको 

व्यस्िलाई सो जग्िािा यो पररच्छेद बिोस्जिको िोहीको हक प्राप्त 

हनुेछ । 

तर कसैले जग्िावालाबाट कुनै शतििा किाउन मलएको 

जग्िा आफ्नो वा आफ्नो पररवारको श्रिले नकिाई अरु कसैलाई 

किाउन ददएको रहेछ भने सो जग्िाको सम्बन्धिा सो खास 

किाउन े व्यस्िनै िोही कायि हनुछे र सो जग्िावाला र खास 

किाउनकेो बीचिा रही खान ेव्यस्िको सबै अमधकार सिाप्त हनुेछ। 

(२) यो दफा प्रारम्भ भएपमछ कुनै जग्िावालाले आफ्नो 

जग्िा कुनै व्यस्िलाई किाउन ददएछ र सो व्यस्िले िखु्य वावििक 

उब्जनीको एक बालीसम्ि िोहीको हैमसयतले किाएछ भने मनज 

स्वतः सो जग्िाको यो पररच्छेद बिोस्जिको हक प्राप्त िोही हनुेछ। 
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(३) उप-दफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 

तापमन िैर-नेपाली नािररकलाई र देहायको जग्िा किाउन े

व्यस्िलाई िोहीको हक प्राप्त हनुेछैनः- 

 (क) घरबारीको जग्िा, वा 

 (ख) िठुी संस्थानको अमधनस्थ जग्िा। 

२६.  िोहीको हक र दावयत्वः- (१) यस पररच्छेदको अन्य दफाहरुको 

अधीनिा रही िोहीले किाई आएको जग्िािा िोही सम्बन्धी मनजको 

हक मनजपमछ मनजको पमत, पत्नी वा छोराहरु िध्ये जग्िावालाले 

पत्याएको व्यस्िलाई प्राप्त हनुेछ । 

    तर- िोहीले कुनै सालिा खेतीको यािभन्दा किसेकि एक 

िैन्हा अिावै जग्िावालालाई स्थानीय पञ्चायत िाफि त मलस्खत सूचना 

ददई आफ्नो हक छोनन पाउनेछ । 

(२) िोहीले किाई रहेको जग्िा नरवेसी भै वा खोलाले 

छाडी बढी हनु आए त्यस्तो बढिा, यो ऐनको अन्य दफाहरुको 

अधीनिा रही, िोहीको हक मनजलाई प्राप्त हनुेछ । 
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(३) िोवहले सम्बस्न्धत जग्िाको खेतीको लामि आवश्यक 

आली धरुी, बार पखािल, ढल, पलु, कुलो, इनार, जस्ता कच्ची पक्की 

चीजहरु र कुरुवा छाप्रो सिेत बनाउन हनु्छ । 

   तर – खेतीलाई आवश्यक नभएको घर इत्यादद जग्िावालाको 

िञू्जरी नमलई बनाउन हुाँदैन । 

(४) िोहीले किाई आएको कुनै जग्िािा यस ऐन बिोस्जि 

मनजको िोवहयानी हक टुट्ने भएिा मनजले सो जग्िािा जोडेको 

अचल सम्पस्त्त बाहेक अरु सम्पस्त्त मनजको सो जग्िािा हक टुटेको 

३० ददनमभर हटाउन पाउनछे । 

तर- स्थानीय पञ्चायतले तोकेको मबिो जग्िावालाले 

िोहीलाई ददन्छ भने जग्िाको स्थायी उन्नमतको मनमित्त बनेको कुनै 

चीज वस्त ुहक टुट्ने भएको जग्िाबाट हटाउन पाउने छैन । 

(५) िनामसव टुटफुट वा दैवी परी वा िोहीको साि्यिभन्दा 

बावहरको कारिबाट हेरफेर भएकोिा बाहेक िोहीले जग्िा छोनदा 
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मनजले जग्िा किाउन मलाँदाको अवस्थाभन्दा मबग्रकेो अवस्थािा 

जग्िा छोनन हुाँदैन । 

(६) जग्िावाला र िोहीको बीच उब्जनी बालीको वााँडफााँट 

हनु ुअिावै वििको लामि चावहने बीउ िोहीले कटाई मलन पाउनेछ । 

यस प्रकार कटाइएको बीउ वापत जग्िा वालाले िोहीसंि ब्याज 

मलन पाउने छैन । 

(७) जग्िावालाले आफ्नो कुनै जग्िा बेच मबखन, दान 

दातव्य वा अंश बन्डा िदाि सो सम्बन्धी मलखतिा िोहीको नाि, 

थर, वतन र िोहीसंि भएको शति कबूमलयतको उल्लेख िनुिको साथै 

त्यस्तो शति कबूमलयतको मलखत भए सो मलखतको प्रिास्ित नक्कल 

पमन त्यस्तो मलखतसाथ नत्थी िनुिपछि । 

(८) कुनै जग्िा वेच मबखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा 

भएकोिा सो सम्बन्धी मलखत भएको 1५ ददनमभर जग्िावालाले जनु 

व्यस्िलाई सो जग्िा वेचमबखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा िरी 
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ददएको हो सो व्यस्िको नाि, थर, वतन खलुाई िोही र स्थानीय 

पञ्चायतलाई सो कुराको सूचना ददनपुछि । 

२७.  घरबारीको लामि िोहीबाट जग्िा स्िक्न पाउनःे- (१) जग्िावालाले 

बसोबास िनि घरबारीको लामि िोहीले किाएको जग्िा स्िक्न पाउं 

भनी मनवेदन ददएिा िोहीलाई तोवकएको दरले हनु आउने जग्िाको 

िोलको सयकडा २५ िमतपूमतिको रुपिा जग्िावालाबाट ददलाई 

देहायको िेरिा देहायकोहदसम्ि जग्िा स्िक्न पाउने िरी स्थानीय 

पञ्चायतले आदेश जारी िनि हनु्छः- 

   (क) मभरी िधेश सिेत तराई िेरिा एक 

िाउंपञ्चायतको इलाकािा आधा मबिाहासम्ि र 

एक निर पञ्चायतको इलाकािा ४ कट्ठासम्ि। 

  (ख)   काठिाण्डू उपत्यकािा ५ रोपनीसम्ि । 

  (ि)  काठिाण्डू उपत्यका बाहेक अरु पहाडी िेरिा 

एक िाउं पञ्चायतको इलाकािा १० रोपनीसम्ि 

र एक निर पञ्चायको इलाकािा ५ रोपनीसम्ि। 
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(२) उप-दफा (१) अन्तिित स्िवकएको जग्िालाई 

जग्िावालाले घरबारीको लामि प्रयोि निरी अन्य काििा प्रयोि 

िरेको छ भने्न कसैको उजूरी परी सम्बस्न्धत पञ्चायतले सांचो 

ठहराएिा सामबक िोहीलाई सो जग्िािा पनुःस्थावपत िने आदेश िनि 

हनु्छ ।तर त्यसरी पनुः स्थावपत भएको िोहीले जग्िावालाबाट 

पाएको िमतपूमति वफताि िनुिपने छैन । 

२८.  जग्िा स्िक्न पाउन ेअन्य अवस्थाः- (१) जग्िावाला सैमनक सेवािा 

रहेको व्यस्ि वा नाबालक वा लािो अवमधसम्ि कडा रोि लािेको 

वा ििज मबग्रकेो भै अरुलाई जग्िा किाउन ददएकोिा पमछ सो 

जग्िा आफैँ  किाउन सक्न ेभै िोहीले किाएको जग्िा स्िक्न पाउं 

भनी त्यस्तो जग्िावालाले मनवेदन ददएिा स्थानीय पञ्चायतले त्यस्तो 

जग्िा स्िक्न पाउने िरी आदेश जारी िनि हनु्छ । 

     तर, सैमनक सेवािा रहेको व्यस्िले सो सेवािा जान ु भन्दा 

अिावै देस्ख आफुले नकिाई अरुलाई िोहीयानी किाउन दी 
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िोहीयानी हक कायि भै सकेको जग्िा यस उप-दफा अन्तिित 

स्िक्न ददइने छैन । 

  (२) उप-दफा (१) अन्तिित स्िवकएको जग्िालाई 

जग्िावालाले आफैँ  नकिाई पमति राखेको वा अरु व्यस्िलाई 

किाउन ददएको छ भने्न कसैको उजूरी स्थानीय पञ्चायतिा परी 

पञ्चायतले सााँचो ठहराएिा सामबक िोहीलाई सो जग्िािा पनुःस्थावपत 

िने आदेश जारी िनि हनु्छ । 

२९.   िोहीको मनष्काशनः-  (१) देहायको कुनै अवस्था परी जग्िावालाले 

मनवेदन ददएिा इलाका अदालतले िोहीलाई जग्िाबाट मनष्काशन िने 

आदेश जारी िनि हनु्छ । 

(क)   दैवी परी उब्जा हनु नसकेकोिा बाहेक पररच्छेद ८ 

बिोस्जि मनधािररत सियमभर कूत नबिुाएिा, वा  

(ख)  जानी बिुी जग्िाको िोल वा उब्जा घट्ने िरी कुनै 

काि िरेको वा िनुामसब रेखदेख नपरु् याएको 

कारिले जग्िाको िोल वा उब्जा घटेिा, वा  
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(ि)   आफ्नो काबूभन्दा बावहरको पररस्थमतिा बाहेक १ 

विि सम्ि खेती निरेिा वा खेतीिा हेलचक्राई 

िरेिा। 

(२) उप-दफा (१) को खण्ड (ि) अन्तिित अदालतले कुनै 

िोहीलाई मनष्काशन िने आदेश जारी िदाि िोहीले मतनुिपने कूत 

सिेत िमतपूमतिको रुपिा जग्िावालालाई भराउन सक्नछे । 

३०.  जग्िा, जग्िावाला र िोहीको लित खडा िनेः- (१) जग्िा, 

जग्िावाला र िोहीको लित मलन ेर िोहीहरुलाई िोहीयानी हकको 

प्रिािपर ददने व्यवस्था तोवकए बिोस्जि हनुछे । 

    तर यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्घ त्यस्तो लित मलने र 

िोहीको हकको प्रिािपर ददने सम्बन्धिा श्री ५ को सरकारबाट 

भए िरेको सबै काि कारबाई यसै दफा बिोस्जि भए िरेको 

िामननेछ । 

(२) उप-दफा (१) बिोस्जिको कािको मनमित्त श्री ५ को 

सरकारले वा श्री ५ को सरकारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
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प्रयोि िनि पाउने अमधकार र अपनाउन ु पने कायिववमध यो ऐन 

अन्तिित बनेका मनयिहरुिा लेस्खए जमत कुरािा सोही बिोस्जि र 

नलेस्खएकोिा जग्िा (नाप जााँच) ऐन, २०१९ अन्तिितको तोवकएको 

अमधकारी सरह हनुेछ ।  

३१.  दफा ८ लािू भएिा सोही बिोस्जि हनुःे- यो पररच्छेदिा जनुसकैु कुरा 

लेस्खएको भए तापमन दफा ८ लािू भएको िेरिा सो दफा लािू 

भएको मिमतदेस्ख सो दफा बिोस्जि िोहीले किाउन पाउन े

अमधकति हदसम्िको जग्िािा िार िोहीलाई िोहीयानी हक प्राप्त 

हनुेछ । 

३२.  दण्ड सजायः- (१) जग्िावाला वा मनजका तफि बाट काि िने कुनै 

व्यस्िले- 

(क)  यो पररच्छेद बिोस्जि अदालत वा पञ्चायतको आदेश 

नभई अरु कुनै वकमसिले िोहीलाई मनजको भोि 

चलनको जग्िाबाट जबजिस्ती स्िकेिा वा मनष्काशन 

िरेिा, वा 
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(ख)  जालसाजी िरी वा धोका ददई वा अरु वकमसिबाट 

बेइिानी िरी िोहीलाई मनजको भोि चलनको 

जग्िाबाट हटाएिा त्यस्तो िने व्यस्िलाई 

तोवकएको अदालतको आदेशले रू. १०००।- 

एकहजारसम्ि जररवाना वा छ िवहनासम्ि कैद वा 

दबैु सजाय हनुछे ।  

(२) अदालतले जग्िावालालाई उप-दफा (१) अन्तिित 

कसूरदार ठहराएिा जग्िावालाको नाउंिा देहायको मनदेश सिेत 

जारी िनुिपछिः- 

  (क) िोहीलाई सो जग्िािा फेरर भोि चलन ददन ुभनी, र  

  (ख) जग्िावालाले िैर-कानूनी तरीकाबाट िोहीलाई स्िके 

वा मनष्काशन िरे बापत मनज िोहीको सो जग्िािा 

भोि चलन कायि िरेको अवस्थािा खान पाउन े

िोही वोटी बिोस्जि हजािना ददन ुभनी । 
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(३) कसैले दफा (२६) को उप-दफा (५) (७) वा (८) 

िा लेस्खएको कुनै कुरा उल्लंघन िरेिा मनजलाई तोवकएको 

अदालतको आदेशले रू. ५००।– पांचसयसम्ि जररवाना हनुेछ र 

सो उप-दफा (५) उल्लंघन िने िोहीबाट अदालतले िनामसब 

देखेको िमतपूमति सिेत जग्िावालालाई भराउन सक्नेछ  

(४) कसैले दफा ३० अनतिित लित तयार िने काि 

कारबाइिा बाधा, ववरोध िरेिा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तिितको 

मनयि वा आदेश बिोस्जि पालन िनुि पने कुनै कतिव्यको पालना 

निरेिा मनजलाई तोवकएको अदालतको आदेशले रू.१०००।- 

एकहजार सम्ि जररवाना वा छ िवहनासम्ि कैद वा दबैु सजाय 

हनुेछ । 
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पररच्छेद-8 

कूतको व्यवस्था 

३३.  कूतको व्यवस्थाः- जग्िावालाले िोहीबाट जग्िाको वावििक उब्जनीको 

अस्घ भन्दा बढी हनुे िरी उब्जनीको भाि बांडी मलन वा कूत ठेकी 

मलन हुंदैन । 

तर- 

(क) काठिाण्डू उपत्यकािा जग्िा हनुे जग्िावालाले 

िोहीबाट सो जग्िाको िखु्य वावििक उब्जनीको 

मनम्नमलस्खत दरभन्दा बढी कूत ठेकी मलन हुाँदैन । 

                             खेत                     पाखो 

अवल रोपनी १ को     १।३                ।१०।०१ 

द्वयि रोपनी १ को     ।१८।६                 ।७।२ 

सीि रोपनी १ को        ।१३।                 ।४।३ 

चाहार रोपनी १ को       ।८।५                 ।२।७ 



 

39 
 

(ख) यो दफा प्रारम्भ हुंदा सोभन्दा बढी दरले उब्जनीको 

भाि बााँडी मलन ेवा कूत ठेकी मलने िरी आएकोिा सोही घटी दर नै 

कायि हनुेछ । सो घटी दरिा बढाई जग्िावालाले िोहीबाट 

उब्जनीको भाि बााँडी मलन वा कूत ठेकी मलन हुाँदैन । 

३४.  कबमुलयत र रसीद िरी ददन ु मलन ुपनेः- (१) जग्िा किाउन मलाँदा 

ददाँदा िोही र जग्िावालाको बीचिा तोवकए बिोस्जिको मलस्खत 

कबूमलतय िनुिपछि र त्यसको दोहोरो दबैु पिले मलई ददई राख्नपुछि। 

दबैुको सहीछाप भएको कबूमलयतको अको एक प्रमतमलवप 

जग्िावालाले स्थानीय पञ्चायिा दास्खल िनुिपछि । 

 (२) जग्िावालाले निद वा स्जन्सीको रुपिा कूत वापत 

िोहीबाट बिुी मलएको हरेक रकिको तोवकए बिोस्जिको रसीद 

िरी िोहीलाई ददनपुछि र त्यसको दोहरी जग्िावालाले मलइ 

राख्नपुछि। 

३५. कूत मिन्हा ददनबेारेः- कुनै विि िोहीले प्राकृमतक प्रकोप वा प्रमतकूलताले 

िदाि बाली लिाउन सकेन वा फसल राम्रो हनु सकेन भने त्यसको 
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सूचना यथासम्भव चााँडो जग्िावाला वा मनजको तफि बाट कूत बाली 

बझु्ने व्यस्िलाई ददनपुछि र जग्िावालाले पमन आवश्यक देस्खए जमत 

कूत मिन्हा ददनपुछि वा उब्जनीको अनपुातिा भाि बांडी मलनपुछि । 

३६.  कूत बिुाउन ेसिय र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था :- (१) उब्जनी बाली 

कटनी िडनी हुाँदा कै बखत थला वा खररहानिै बांडी मलन े शति 

भएकोिा जग्िावाला वा मनजको प्रमतमनमधलाई नराखी िोहीले उब्जनी 

बाली उठाउन हुंदैन । तर पूवि सूचना ददंदा पमन जग्िावालाका वा 

मनजको प्रमतमनमध नआए स्थानीय िाउाँ पञ्चायतिा दरखास्त ददई सो 

पञ्चायतको कम्तीिा एकजना सदस्य र २ जना संमधयारहरुलाई 

सािी राखी मनस्सा िराई जग्िावालाले भाि छुट्याई आफ्नो स्जम्िा 

राख्न सक्नछे र यसरी छुट्याएको भाि जग्िावालाले िञु्जर िनुि पनेछ 

। 

(२) िोहीले बिुाउन ु पने कूत जग्िावालालाई प्रत्येक 

सालको फाल्िनु िसान्तसम्ििा बिुाई सक्नपुछि । 
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(३) उप-दफा (२) बिोस्जि कूत बिुाउन जांदा जग्िावाला 

वा मनजको प्रमतमनमधले बसु्ि मलएन वा कूतको अंकिा िखु मिलेन 

भने िोहीले कूत बिुाउने म्याद नाघेको ३० ददनमभर दरखास्तसाथ 

बिुाउन ुपने कूत बजार भाउले निदीिा पररित िरी इलाका िाल 

अन डािा धरौट राख्न सक्नछे । र त्यसरी धरौट रहेपमछ सो कूत 

जग्िावालालाई बिुाए सरह िामननेछ । 

      तर आफुले बिुाउन ुपने कूतको सयकडा १० वा सोभन्दा 

कि हनुे िरी धरौटी दास्खल िरेको देस्खए िोहीले यस उप-दफा 

बिोस्जि कूत बिुाएको िामनने छैन र त्यस्ता भाउ वा अंकिा 

फरक पारी वा िठु्ठा व्यहोरा देखाई धरौटी राखेको देस्खए उप-दफा 

(६) बिोस्जि जग्िावालाबाट मलइने सयकडा २ पमन धरौट राख्न े

िोहीबाट असूल िररनेछ । 

(४) उप-दफा (३) बिोस्जि िोहीले धरौट राख्न आएिा 

िाल अड्डाले सो धरौट राख्न ल्याएको अंकको सयकडा २ दस्तरु ली 

धरौटीिा आम्दानी बााँधी सो रुपैयााँ बझु्न आउन ु भनी ७ ददनमभर 

जग्िावालाका नाउंिा सूचना जारी िनुिपछि । 
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(५) उप-दफा (४) बिोस्जि सूचना पाएपमछ सो कूत बझु्न 

नपने कुनै कारि छ भने जग्िावालाले बाटोको म्याद बाहेक १५ 

ददनमभर िाल अड्डािा आफैं  िै वा प्रमतमनमध पठाई आफ्नो व्यहोरा 

लेस्ख ददनपुछि । उि म्यादमभर आफ्नो व्यहोरा लेस्खनददएिा सो 

धरौट रहेको कूत बझु्न जग्िावाला िञु्जर भएको िामननछे । 

(६) उप-दफा (३) बिोस्जि कूत धरौट रहेको जनाउ 

पाएको वा ििडा परी अदालतबाट अस्न्ति मनििय भएको मिमतले १ 

वििमभर सो धरौटी रुपैयां पाउं भनी जग्िावाला वा मनजको 

प्रमतमनमधले दरखास्त िनि आएिा धरौटी अंकको सयकडा २ दस्तरु 

मलई सो रुपैयााँ िाल अड्डाले मनजलाई बिुाई ददनपुछि । र सो 

म्यादमभर सो बिोस्जि दरखास्त नददएिा सो अवमध भिुान भएपमछ 

धरौट स्वतः श्री ५ को सरकार लाग्नेछ।  

३७.  अरु काि लिाउन वा रकि मलन नहनुःे- जग्िावालाले उस्चत िंजूरी 

नददइ िोहीलाई बेठ बेिारी इत्यादद कुनै वकमसिको काि लिाउन 

वा जग्िा किाउन ददए वापत कूत बाहेक अरु कुनै वकमसिको 

रकि मलन हुंदैन। 
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३८.  दण्ड सजायः- (१) दफा ३३ वा दफा ३५ वा दफा ३७ को 

उल्लंघन िरी कुनै जग्िावालाले िोहीबाट कुनै रकि कलि 

उठाएको ठहरेिा तोवकएको अदालतले सो उठाएको रकि िोहीलाई 

भराई ददई जग्िावालालाई मबिो बिोस्जि जररवाना सिेत िनि 

सक्नेछ । 

  (२) दफा ३४ को उल्लंघन िरी कुनै जग्िावालाले 

िोहीलाई रसीद नददएिा तोवकएको अदालतले मनजलाई रु. 

१०००।– एकहजारसम्ि जररवाना वा ६ िहीनासम्ि कैद वा दवैु 

सजाय हनुेछ । 

(३) दफा ३७ को उल्लंघन िरी कुनै जग्िावालाले 

िोहीलाई कुनै काि लिाएको ठहरेिा स्थानीय पञ्चायतले स्थानीय 

दरले ददइने िजूरीको दोबर िजूरी सो जग्िावालाबाट िोहीलाई 

भराई ददनपुछि । 

(४) िामथ उप-दफाहरुिा लेस्खए देस्ख बाहेक यस 

पररच्छेदको उल्लंघन िरी अन्य कुनै काि कुरा िने व्यस्िलाई 
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तोवकएको अदालतले रू १००।- एकसयसम्ि जररवाना िनि 

सक्नेछ। 

३९. िोही सम्बन्धी परुानो िदु्दाको ववशिे ब्यवस्थाः- यो दफा प्रारम्भ 

हनुभुन्दा अस्घल्लो मिमतसम्ि जग्िावालाले आफ्नो जग्िा किाउन े

िोही वा वकसानसंि बाली बांकी वापत सो िोही वा वकसानलाई 

मनष्कास्शत िरी पांउ भने्न सम्बन्धिा ववमभन्न अदालतिा दायर िरी 

मछन्न बांकी रहेको िदु्दािा प्रचमलत नेपाल कानूनिा जनुसकैु कुरा 

लेस्खएको भए तापमन वाली बांकी वापत अदालतले िोही वा 

वकसानलाई मनष्काशन िने आदेश ददन ुहुाँदैन ।बाली बांकी ठहरेिा 

सो बाली सम्बस्न्धत िोही वा वकसानबाट जग्िावालालाई भराई 

ददनपुछि। त्यस्तो बांकी हो वा होइन भने्न कुराको जांचबिु िनि 

सम्बस्न्धत अदालतले आवश्यक देखेिा सरजिीन बझु्न सक्नेछ । 
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पररच्छेद-९ 

           अमनवायि बचत तथा पिको ब्यवस्था  

४०. अमनवायि बचत िनुिपनेः- प्रत्येक जग्िावाला र िोहीले आफ्नो वा 

आफुले किाएको जग्िाको िूख्य वावििक उब्जनी बालीको तोवकएको 

दरले स्जन्सीिा अमनवायि बचत िरी तोवकएको समिमत, संस्था वा 

अमधकारी छेउ जम्िा िनुिपछि ।खाद्यान्न बाहेक अरु निदी बाली 

लािेको जग्िाको हकिा तोवकएको दरले निदिा जम्िा िनुि िराउन ु

पछि । 

४१.  बचतिा ब्याज ददन े बारेः- दफा ४० बिोस्जि जम्िा िराइएको 

बचतको रकििा सो जम्िा राख्न ेसमिमत वा संस्था वा अमधकारीले 

सयकडा ५ को दरले प्रत्येक विि ब्याज ददनेछ । 

४२.  बचतको रकि वफताि ददन ेबारेः- दफा ४० बिोस्जि बचत िनि प्रारम्भ 

सालको ५ वििपमछ सो बचत जम्िा राख्न े समिमत वा संस्था वा 

अमधकारीले त्यस बखतसम्ि बचत िररएको पूरै रकि र बांकी 

ब्याज सिेत एक ििु निदी, स्जन्सी वा दवैुिा वफताि भिुानी िनेछ 
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वा भिुानी िनुिपने निदीको र स्जन्सीको िोलको पूरै वा कुनै 

अंकको सट्टा वकसानहरुलाई पि उपलब्ध िराउने वा िलुकुको 

ववकास िने उद्देश्यले बनेको तथा तोवकएको कपोरेशन, बैंक वा अरु 

संिदठत संस्थाको शयेर स्टक वा मडबेन्चर वा श्री ५ को सरकारले 

जारी िरेको पिपर उपलब्ध िराउनेछ । 

४३.  बचत जिानत राख्न सवकनःे- दफा ४० बिोस्जि बचत िररएको 

रकिको रसीद वा दफा ४२ बिोस्जि उपलब्ध िराइएको शयेर 

मडबेन्चर वा पिपर श्री ५ को सरकारिा बिुाउन ु पने कुनै 

प्रकारको मडपोस्जट वा जिानत वा मतनुिपने अन्य कुनै रकिको 

मनमित्त ग्राह्रा हनुेछ । 

४४.  पिको फाटंवारी दास्खल िनेः- (१) तोवकएको अमधकारीले तोवकए 

बिोस्जि सूचना जारी िरी यो दफा प्रारम्भ हुंदा कसैको वकसानसंि 

असूल िनि बांकी रहेको कृवि सम्बन्धी पिको सांवा वा ब्याज र 

वफताि िरी मलनपुने िोरू र कृविका अन्य साधनको तोवकए 

बिोस्जिको फांटवारी पि सम्बन्धी मलस्खतपरको नक्कल साथ रास्ख 
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सो सूचना जारी भएको ३५ ददनमभर आफू छेउ दास्खल िनि िराउन 

आदेश ददन सक्नेछ । 

      तर- सम्बस्न्धत व्यस्िको मनवेदन परी म्याद बढाउन ु पने 

देस्खएिा तोवकएको अमधकारीले ७ ददनसम्ि म्याद थप ददन 

सक्नेछ। 

(२) उप-दफा (१) बिोस्जिको फांटवारी दास्खल िनुि 

प्रत्येक साहूको कतिव्य हनुेछ । तर त्यस्तो साहू नाबालक वा होस 

ठेिान नभएको व्यस्ि भए मनजको अमभभावक वा हकवालाले 

फांटवारी दास्खल िनुिपछि । 

स्पिीकरिः- यो दफाको प्रयोजनका लामि कृवि सम्बन्धी पि 

भन्नाले वकसानहरुलाई देहायिा लेस्खएको कािको लामि ददइएको 

निदी वा स्जन्सी पि सम्िन ुपछिः- 

(क) बीउ, 

(ख) खायन, (वकसानलाई खानको मनमित्त ददएको सापटी 

खाद्यान्न )  
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(ि) खेती िनि लिाइने िजदूरलाई िजदूरी ददन,  

(घ) िल जल लिाउन, 

(ङ)  िालपोत, पानीपोत मतनि, 

(च) िोरू र कृवि औजार । 

४५.  पिको सावंा र ब्याजको वास्तववक रकि मनस्ित िनेः- दफा ४४ 

बिोस्जि फांटवारी दास्खल भएपमछ सो दास्खल िराउने समिमत, 

संस्था वा अमधकारीले सम्बस्न्धत व्यस्िहरुलाई उस्चत म्यादददई, 

बसु्ि आवश्यक छानमबन र जांचबिु िरी कृवि सम्बन्धी पिको 

बांकी सांवा र ब्याजको वास्तववक अंक देहायको आधारिा मनस्ित 

िनेछ ।  

(क) साहूले सांवाको दोबर ब्याज असूल िरी सकेको भए 

पि साधन भएको िामननेछ । 

(ख) निदी स्जन्सीिा दशौंद भन्दा बढी ब्याज मलएको  

ब्याज सांवािा कट्टा भएको िामननेछ । 
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(ि) ब्याजको ब्याज मलएको भए त्यस्तो ब्याज सांवािा 

कट्टा भएको िामननछे । 

(घ) थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने 

िरी भोि बन्धकिा भोि िरेको भए सो बढी पाए 

जमत आयस्ता सांवािा कट्टा भएको िामनन ेछ । 

     तर कानून वा रीती थीमत चलन अनसुार 

जग्िा फार्छ्ाि तथा रास्जनािा नहनुे िेरको हकिा 

यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्घको भोि बन्धकीिा 

यो दफा प्रारम्भ हुंदाको मिमतसम्ि जनुसकैु दरले 

खाए पाएको आयस्ता यो खण्ड बिोस्जि भोि 

बन्धकी सावंािा कट्टा िररनछैेन । 

(ङ) कसैले आफ्नो हली, जन वा िोठालालाई ददएको 

पि बापत ब्याज ददइन े छैन र त्यस्तो ब्याज 

लिाई मलएको भए पमन सो ब्याज सांवािा कट्टा 

भएको िामननेछ ।त्यस्तो हली, जन वा िोठालाले 
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काि िरेको प्रत्येक वििको लामि मनजले आफ्नो 

िहृस्थ साहूलाई बिुाउन ुपने कूल पिको सयकडा 

१० का दरले पििा स्वतः मिन्हा हुाँदै िएको 

िामननेछ । 

(च) जग्िावालाबाट िोहीले मलएको ववउिा ब्याज 

मलएको भए सो ब्याज सांवािा कट्टा भएको 

िामननेछ। 

४६. पि प्राप्त िनेः- तोवकएको समिमत, संस्था वा अमधकारीले दफा ४५ 

बिोस्जि मनस्ित भएको पिको सावंा, ब्याज, िोरु र कृविको 

औजारको फांटवारी तयार िरी सो िध्ये आवश्यक देस्खए जमत पि 

तोवकए बिोस्जि सम्बस्न्धत वकसानहरुबाट असूल िनेछ । 

     तर- पिको सम्बन्धिा साहू असािीको िखु नमिली कारबाई 

चली रहेकोिा अस्न् ति मनििय नभएसम्ि िखु नमिले जमत रकि 

असूल िने कारबाई िररनेछैन । 
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४७.  पि असूल िदािको अन्य व्यवस्थाः- (१) तोवकएको समिमत, संस्था वा 

अमधकारीले दफा ४६ बिोस्जि पिको सांवा र ब्याज असूल िदाि 

सांवाको सयकडा १० ले ब्याज लिाई असूल िनेछ ।    

      तर- सो दफा बिोस्जि असूल िदाि कूनै वकसानलाई पीर 

वपराउ पने देस्खएिा सो समिमत, संस्था वा अमधकारीले बढीिा ५ 

वििमभर वकस्ताबन्दीिा सावंा र ब्याज बिुाउन पाउने िरी आदेश 

ददन सक्नेछ । 

(२) यो दफा र दफा ४६ बिोस्जि पिको सावंा र ब्याज 

असूल िनुि पने वकसानबाट सो सावंा र ब्याज पूरा असूल नभएसम्ि 

वा यो पररच्छेद प्रारम्भ भएको २ वििमभर जनु अस्घ हनु्छ सो 

म्यादमभर कुनै साहूले आफूले उठाउन पाउन ेकृवि सम्बन्धी बाहेक 

अरु पिको सांवा, ब्याज वा भरी पाउन मबिोको कुनै अंक वा 

वकसानले खेतीिा लिाएको िोरु वा कृविको अन्य साधन उठाउन, 

भराउन वा वफताि मलन पाउन ेछैन । 
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(३) यो दफा बिोस्जि कुनै साहूले पि उठाउन नपाई 

मनजको हद म्याद जाने रहेछ भन े त्यसिा रोक्का फुकुवा भएको 

मिमतले ७० ददनसम्ि मनजको हद म्याद कायि रहेको िामननेछ ।   

४८.  असूल िररएको पिको सम्बन्धिाः- (१) यस पररच्छेद बिोस्जि पि 

असूल िने समिमत संस्था वा अमधकारीले दफा ४४, दफा ४६ र 

दफा ४७ अन्तिित वकसानहरुबाट असूल िरी मलएको पिको सावंा 

र ब्याज र सावंाको तोवकए बिोस्जिको ब्याज सिेत लिाई 

सम्बस्न्धत व्यस्िलाई तोवकए बिोस्जिको शति र तरीका अनसुार 

बिुाउने छ । 

(२) उप-दफा (१) बिोस्जिको व्यवस्था नभएसम्ि त्यस्तो 

पि वा त्यसको ब्याजिा साहूले असािीलाई पक्रन पाउने छैन। 

४९. खेतीिा लिाएको िोरू वा अन्य साधन वफताि मलन नपाउनःे- 

जग्िावालाले खेतीको कािको मनमित्त िोहीलाई ददएको िोरू वा 

कृविको अन्य साधनबाट िोहीबाट वफताि मलन पाउन ेछैन । त्यस्तो 

िोरू वा साधनको िोल स्थानीय पञ्चायतबाट कायि िराइ सो 
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कायि भएको िोलका सम्बन्धिा पमन कृवि सम्बन्धी पि सरह यस 

पररच्छेदिा लेस्खएको कुरा लािू हनुेछ । 

५०.  अरु पिको रकि मनस्ित िराउनःे- कुनै वकसानले साहूबाट मलइ 

राखेका कृवि सम्बन्धी बाहेक अरु कुनै पिको रकि मनस्ित िरी 

पाउं भनी तोवकएको समिमत वा अमधकारी छेउ मनवेदन ददएिा 

तोवकएको समिमत वा अमधकारीले सम्बस्न्धत साहूबाट उस्चत म्याद 

ददई फांटवारी मलई दफा ४५ बिोस्जि त्यस्तो पिको रकि 

मनस्ित िरी आवश्यक देखेिा वकस्ताबन्दीिा बिुाउन पाउने िरी 

आदेश ददन सक्नेछ । 

५१.  दण्ड सजायः- (१) दफा ४४ वा दफा ५० बिोस्जि पिको 

फांटवारी दास्खल िनुि पने कतिव्य भएको कुनै साहूले सो बिोस्जि 

फांटवारी दास्खल निरेिा वा िटु्ठा फांटवारी दास्खल िरेिा 

तोवकएको अमधकारीको आदेशले त्यस्तो साहूको सम्बस्न्धत पिको 

कानूनी िान्यता लोप हनुेछ र त्यसपमछ त्यस्तो पिको सम्बन्धिा 

असािी उपर साहूको कुनै दाबी लाग्ने छैन । 
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(२) यस पररच्छेद बिोस्जि दास्खल िनुि पने बचत दास्खल 

निने व्यस्िलाई तोवकएको अमधकारीको आदेशले बढीिा रु. 

१०००।- एकहजारसम्ि जररवाना हनुेछ । 

(३) उप-दफा (१) वा (२) अन्तिित तोवकएको अमधकारीले 

ददएको आदेश उपर स्चत्त नबझु्ने व्यस्िले सो आदेशको सूचना 

पाएको मिमतले ३५ ददनमभर तोवकएको अदालतिा अपील िनि 

सक्नेछ । 

पररच्छेद- १० 

अमधकारी र कायिववमध 

५२.  समिमतको िठन र अमधकारीहरुको मनयसु्िः- यो ऐनको उद्देश्य पूमति 

िनिको लामि श्री ५ को सरकारले आवश्यक अमधकारीहरुको 

मनयसु्ि र समिमतहरुको िठन िनि सक्न ेछ । 

५३   अमधकार र कायि प्रिालीः- (१) यो ऐन अन्तिित कुनै िदु्दा िामिलाको 

कारबाइ र वकनारा िदाि यो ऐन अन्तिित अमधकार प्राप्त पञ्चायत 

अड्डा अदालत वा अमधकारीले यो ऐन र यो ऐन अन्तिित बनकेो 
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मनयिको अधीनिा रही नेपाल ववशेि अदालत ऐन, २०१३ बिोस्जि 

िदठत ववशिे अदालतलाई भए सरहको सबै अमधकार प्रयोि िनि 

पाउनेछ र सोही ऐन बिोस्जिको कायिववमध अपनाउने छ । त्यस्तो 

पञ्चायत, अड्डा, अदालत वा अमधकारीले आफू सिि पेश भएको िदु्दा 

िामिलाको आवश्यकताअनसुार दौडाहा इजलास कायि िनि र नक्सा 

सरजिीन िराउन सक्नेछ ।उस्चत र न्यायसंित देखेिा सम्बस्न्धत 

पिको अनपुस्स्थमतिा वा सरजिीनिै पमन मनििय ददन सक्नेछ । 

(२) यस ऐनको दफा ६, दफा 11 दफा १८, दफा २४, 

दफा ५१, र दफा ५९ बिोस्जि सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी िदु्दा 

श्री ५को सरकार वादी भै हेररनेछ । 

(३) यो ऐन अन्तिित तोवकन ु पने कुनै पञ्चायत, अड्डा, 

अदालत, समिमत वा अमधकारी नतोवकएको कारिले कसैको नालेस, 

उजूर, वा अपील िने हदम्याद िजु्रिेा त्यस्तो पञ्चायत, अड्डा, 

अदालत, समिमत वा अमधकारी तोवकए पमछ सो मिमतले ३५ ददन 

सम्ि मनजको हदम्याद कायि रहेको िामननछे । 
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५४.   दायरी िदु्दा िामिला साने र दोहोर् याई हेनेः- यो दफा प्रारम्भ हुाँदाको 

मिमतसम्ि देहायको ववियिा सवोच्च अदालत बाहेक अरु कुनै अड्डा 

वा अदालतिा दायर भै मछन्न बांकी रहेको जमत िदु्दा यो दफा 

प्रारम्भ भएपमछ तोवकएको अदालतिा सनेछ र सो अदालतबाट 

कारबाई र वकनारा हनुेछः- 

(क) िोवहयानी हकको तेरो िेरो, 

(ख) िोवहयानी हकको प्रामप्त वा मनष्काशन, 

(ि) कूत सम्बन्धी, 

(घ) अरुको नाउंबाट भोिको जग्िा सम्बन्धी, 

(ङ) वकसान र खेतीहरु िजदूर पिी भएको लेनदेन, र 

(च) िामथ लेस्खएका िदु्दाबाट उठेको अरु िदु्दा । 

५५.  अदालतको मनििय अस्न्ति हनुःे- यो ऐनिा अन्यथा लेस्खएकोिा बाहेक 

यो ऐन अन्तिित तोवकएको अदालतिा परेको िदु्दा िामिलािा सो 

अदालतबाट भएको मनििय अस्न्ति हनुेछ र त्यस उपर कुनै 

अदालतिा अपील वा उजूर लाग्नेछैन। 



 

57 
 

५६.   घर जग्िामभर प्रवेश िने अमधकारः- यो ऐन बिोस्जि कुनै कुराको 

जांचबिु िने प्रयोजनको मनमित्त सम्बस्न्धत पञ्चायत, अड्डा, समिमत वा 

अमधकारीले सम्बस्न्धत जनुसकैु व्यस्िको घर जग्िािा पूवि सूचना 

ददई प्रवेश िनि पाउने छ । 

      तर, त्यस्तो अमधकारीले कसैको घर जग्िािा प्रवेश िदाि 

स्थानीय पञ्चायतको १ जना सदस्यलाइ सािी राख्न ुपछि । 

५७.  अमधकार प्रत्यायोजन िनेः- श्री ५ को सरकारले यो ऐन बिोस्जि 

पाएको कुनै अमधकार सूस्चत आदेशद्वारा कुनै अमधकारी वा 

समिमतलाई समु्पन सक्नेछ । 

पररच्छेद-११ 

ववववध 

५८. अरु दण्ड सजायः- (१) यो ऐनको अन्य दफािा अन्यथा लेस्खएको 

बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तिितको मनयि वा आदेशको कुनै 

कुरा उल्लंघन िने वा यस ऐन अन्तिित अमधकार प्राप्त कुनै व्यस्ि, 

पञ्चायत वा अमधकारीलाई कुनै िटु्ठा वववरि, सूचना वा उजूरी ददन े



 

58 
 

व्यस्िलाई तोवकएको अमधकारीको आदेशले बढीिा रू. ५००।- 

पााँचसयसम्ि जररवाना हनुेछ । 

(२) उप-दफा (१) अन्तिित तोवकएको अमधकारीले ददएको 

जररवानाको आदेश उपर स्चत्त नबझु्ने व्यस्िले सो आदेशको सूचना 

पाएको मिमतले ३५ ददनमभर तोवकएको अदालतिा अपील िनि 

सक्नेछ। 

५९.  खेती िने सम्बन्धिा श्री ५ को सरकारले मनदेश ददनसक्नःे- (१) श्री 

५को सरकारले सूस्चत आदेशद्वारा कुनै िेरको जग्िािा सोही 

आदेशिा मनधािररत तरीकाले एकभन्दा बढी बाली लिाई खेती िने 

मनदेश ददन सक्नेछ । र सो मनदेश बिोस्जि खेती िनुि त्यस्तो 

जग्िावाला र िोहीको कतिव्य हनुेछ । 

(२) उप-दफा (१) बिोस्जि ददइएको मनदेश बिोस्जि 

कसैले खेती निरेिा तोवकएको अदालतको आदेशले मनज जग्िावाला 

भए मनजको सम्बस्न्धत जग्िा जफत हनुेछ, िोही भए मनजलाई 

सम्बस्न्धत जग्िाबाट मनष्कास्शत िररनेछ । 



 

59 
 

६०.  पञ्चायतलाई सूचना ददनपुनेः- कृवि सम्बन्धी कािको लामि वकसानलाई 

ददइन रु. ५०।- पचास भन्दा िामथको निदी वा रू. ५०।- पचास 

भन्दा बढी िोल पने स्जन्सी पि ददंदा मलंदा सो कुराको सूचना 

स्थानीय पञ्चायतलाई ददनपुछि । 

   तर  यस ऐन बिोस्जि तोवकएको समिमत वा अमधकारी 

वा सहकारी बैंक वा सहकारी संस्थाले पि ददंदा सो बिोस्जि 

सूचना नददए पमन हनु्छ । 

६१.  मनयि बनाउन ेअमधकारः- यो ऐनको उद्देश्य पूमति िनिको लामि श्री ५ 

को सरकारले मनयि बनाउन सक्नेछ । 

६२.  बाधा अनकाउ फुकाउन ेअमधकारः- (१) यो ऐन कायािस्न्वत िनि कुनै 

बाधा अनकाउ परेिा सो फुकाउन यस ऐनको पररमधभर रही श्री 

५को सरकारले नेपाल िजेटिा सूचना प्रकास्शत िरी चावहदो आदेश 

मनकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनिा परेको सरह िामननेछ। 

(२) उप-दफा (१) अन्तिित मनकामलएको प्रत्येक आदेशको 

प्रमतमलवपलाई राविय पञ्चायतको अमधवेशन तत्काल चालू रहेको भए 
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सोही अमधवेशनिा एक हप्ता मभर र चालू नरहेको भए त्यसपमछ 

आउने अमधवेसनिा एक हप्ता मभर टेवलु िररनेछ । 

६३. बास्िएिा िनेः- यो ऐनिा र यस अन्तिित बनेका मनयिहरुिा 

लेस्खएकोिा सोही बिोस्जि र अरुिा प्रचमलत नेपाल कानून बिोस्जि 

हनुेछ । 

६४.  खारेजीः- देहायको नपेाल कानून खारेज िररएको छः- 

(१) जग्िा र जग्िा किाउनेको लित खडा िने ऐन, २०१३, 

(२) भमूि सम्बन्धी ऐन, २०१४, सिय सियिा त्यसिा भएको 

संशोधन र भमूि सम्बन्धी मनयिहरु, २०१७ र 

(३) कृवि सम्बन्धी (नयां व्यवस्था) ऐन, २०१९  

 

 


