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भमूि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०53 

                                                     लालिोहर सदर मिमत  

                                                                                                 २०५३।०९।२४ 

२०५३ सालको ऐन नं. २० 

       स्वस्स्तश्री मिररराजचक्रचडूािस्ि नरनारायिेत्यादद ववववध  ववरुदावली 
ववराजिान िानोन्नत िहेन्रिाला परि नेपालप्रतापभास्कर ओजस्स्वराजन्य परि 
िौरविय तेजस्वी मरभवुनप्रजातन्रश्रीपद परि उज्जज्जवल कीमतििय नेपालश्रीपद 
परि प्रोज्जज्जवल नेपालतारा परि पववर ॐरािपट्ट परि ज्जयोमतििय सवुवख्यात 
मरशस्िपट्ट परि सपु्रमसद्ध प्रबल िोराादस्ििबाह ुपरिामधपमत आमतरथी परि 
सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री श्रीिन्िहाराजमधराज वीरेन्र वीर ववक्रि शाहदेव 
देवानाि ्सदा सिरववजवयनाि ्। 

भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन िनि बनकेो ऐन  

प्रस्तावना: भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन िनि वाञ्छनीय भएकोले, 

          श्री ५ िहाराजमधराज वीरेन्र वीर ववक्रि शाहदेवको  पच्चीसौं 
वर्ििा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि "भमूि सम्बन्धी (चौथो 
संशोधन) ऐन, २०53'' रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
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२. भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ िा संशोधनः भमूि सम्बन्धी 
ऐन, २०२१ (यसपमछ "िूल ऐन" भमनएको ) को दफा १२को,- 

(१)   ाण्ड (ा) िा रहेका “पञ्चायत र विीय संिठनहरुको” भने्न 
शब्दहरुकको सट्टा “स्जल्ला ववकास समिमत, िाउँ ववकास 
समिमत वा निरपामलकाको” भने्न शब्दहरु रास्ाएका छन ्। 

(२)  ाण्ड (च) िा रहेका “िठुी संस्थान ऐन, 2021 भने्न 
शब्दहरुको सट्टा “िठुी संस्थान ऐन, २०३३” भने्न शब्दहरु 
रास्ाएकाछन ्। 

३. िूल ऐनको दफा २५ िा संशोधनः िूल ऐनको दफा २५ को 
उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) रास्ाएकोछः- 

    “(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्ाएको भए तापमन यो 
उपदफा प्रारम्भ भएपमछ दफा २६ को उपदफा (१) बिोस्जि 
िोवहयानी हक प्राप्त हनुिेा बाहेक कसैले कुनै जग्िावालाको जग्िा 
कुनै शतििा किाए बापत त्यस्तो व्यस्िलाई सो जग्िािा िोवहयानी 
हक प्राप्त हनुे छैन । 

    तर 

(१) यो उपदफा प्रारम्भ हनु ु अस्ि कसैले कुनै जग्िावालाको 
जग्िा िोवहयानीिा किाई जग्िावाला र िोही बीचिा दोहोरो 
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मलस्ात कबमुलयतनािा िरी त्यसको प्रिास्ित प्रमतमलवप 
जग्िा रहेको िाउँ ववकास समिमत वा निरपामलकािा दास्ाल 
िरेको रहेछ र सो जग्िाको िोहीले यो उपदफा प्रारम्भ 
भएको मिमतले छ िवहनामभर त्यस्तो जग्िािा िोवहयानी हक 
कायि िरी पाउन मनवेदन ददएिा तोवकएको अमधकारीले 
दोहोरो मलस्ात कबमुलयतनािा लिायत आवश्यक अन्य 
प्रिाि बझुी मनवेदकलाई त्यस्तो जग्िािा िोवहयानी हक 
कायि िराई ददन सक्नेछ । 

(२) यो उपदफा प्रारम्भ हनु अस्ि कुनै समिमत, कायािलय वा 
अदालतिा िोही सम्बन्धी कुनै िदु्दा परी मछन्न बाँकी रहेका 
िदु्दािा यस ऐनिा तत्काल कायि रहेको व्यवस्था बिोस्जि 
िदु्दाको मनििय िनिलाई यस उपदफाले बाधा परु् याएको 
िामनने छैन । 

४. िूल ऐनको दफा २६ िा संशोधनः िूल ऐनको दफा २६ को 
उपदफा (१) िा रहेका “पमत, पत्नी वा छोराहरु” भने्न  शब्दहरुको 
सट्टा “एकासिोलका पमत, पत्नी, छोरा, आिा, बाब,ु धििपरु, पैंतीस 
वर्ि नपिेुकी अवववावहत छोरी, छोरा बहुारी, नाती, नामतनी बहुारी वा 
दाजभुाईहरु” भने्न शबदहरु रास्ाएका छन।् 

५. िूल ऐनिा दफा २६ा., 26ि., २६ि., २६.ङ., २६च., २6छ., 
२६ज. र २६झ. थपः  िूल ऐनको दफा २६क. पमछ देहायका 
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दफा २६ा., २६ि., २६.ङ., २६च., २6छ., २६ज. र २६झ. 
थवपएकाछन ्:- 

     “२६ा. जग्िावाला र िोहीलाई जग्िा बाडँफाडँ िनि सक्न:े तोवकएको 
अमधकारीले दफा 26ि., २६ि. र २६ङ., को अधीनिा 
रही िोही लािेको जग्िावाला र िोहीलाइ बाँडफाँड िनि 
सक्नेछ । 

२६ि. जग्िावाला र िोहीले संयिु मनवेदन ददन सक्नःे (1) िोही 
लािेको जग्िाका जग्िावाला र िोही दवैुजनाले आपसी 
सहिमतद्वारा िोही लािेको जग्िा बाँडफाँड िरी मलन ददन 
चाहेिा वा त्यसरी आफूले मलन िञु्जर िरेको जग्िा बापतको 
प्रचमलत दरभाउले हनुे िूल्य बराबरको रकि मलई 
जग्िावाला वा िोही िध्ये कसैलाई पूरै जग्िा छाडी िोही 
लित कट्टा िनि चाहेिा सो कुराको सम्पूिि वववरि ालुाई 
आफुसंि भएको प्रिािहरु संलग्न िरी तोवकएको अमधकारी 
सिि संयिु मनवेदन ददन ुपनेछ । 

(2) उपदफा (१) बिोस्जिको कुनै मनवेदन पनि 
आएिा तोवकएको अमधकारीले मनवेदन साथ संलग्न 
प्रिािहरु जाँचबझु िदाि मनवेदकको िाि बिोस्जि जग्िा 
बाँडफाँड िनि वा पूरै जग्िा जग्िावाला र िोही िध्ये कुनै 
एकजनाको नाउँिा कायि िनि िनामसब देाेिा तदनरुुप 
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जग्िा बाँडफाँड िररददन वा पूरै जग्िा एकजनाको नाउँिा 
कायि िरी िोहीको लित सिेत कट्टा िररददन सक्नेछ।  

 

२६ि. िोही र जग्िाधनीले वहस्सा छुट्याई मलन पाउनःे  दफा 
२६ि. को उपदफा (१) बिोस्जिको जग्िाधनी र िोही 
दवैुथरी आपसिा िञु्जर हनु नसकी जग्िधनी वा िोही िध्ये 
कुनै एक पिले मनवेदन ददएिा तोवकएको अमधकारीले 
जग्िा धनी वा िोहीलाई स्झकाई आवश्यक प्रिाि बझु्न ु
पने भए सो सिेत बझुी नरिकरि मिलाई जग्िाधनी र 
िोहीलाई आधा आधा हनुे िरी जग्िा बाँडफाँड िरी िोही 
लित सिेत कट्टा िररददन ुपनेछ । 

२६ङ. जग्िावाला र िोही िध्ये एकजनाको नाउँिा िार जग्िाको 
हक कायि िनि सक्नःे  (१) यस ऐनको अन्यर दफाहरुिा 
जनुसकैु कुरा लेस्ाएको भए तापमन देहायका अवस्थािा 
तोवकएको अमधकारीले िोही लािेको सम्पूिि जग्िा 
जग्िावाला वा िोही िध्ये कुनै एकजनाको नाउँिा कायि 
हनुे मनििय िनि सक्नेछः- 

(क) जग्िावाला वा िोही िध्ये कुनै एकजनाले 
आफ्नो भाििा परेको जग्िाको प्रचमलत 
दरभाउले हनु े िूल्य बराबरको रकि अको 
पिसँि मलई आफ्नो भाििा परेको सम्पूिि 
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जग्िा छोड्न िञु्जर िरेिा त्यसरी जग्िा छोड्न 
िञु्जर िरेको व्यस्िको नाउँिा । 

(ा) जग्िावाला र िोहीलाई जग्िा बाँडफाँड िदाि 
शहरी वा शहरोन्िाु िेरिा िर बनाउनको 
लामि तोवकएको न्यूनति िरेफल भन्दा कि 
िेरफल जग्िा हनुे भएिा सो ठाउँिा िर 
बनाउन कि जग्िा भएका वा जग्िा नै 
नभएका जग्िावाला वा िोहीलाई प्राथमिकता 
ददई मनजको नाउँिा। 

स्पष्टीकरिः यस ाण्डको प्रयोजनको लामि 
कुनै जग्िा “शहरी िेर” वा “शहरोन्िाु 
िेर” को हो वा होईन भने्न कुराको वववाद 
परेिा सो कुराको मनििय दफा २६ज. 
बिोस्जिको िूल्य मनधािरि समिमतले िनेछ । 

(ि) िोवहयानी लािेको जग्िािा िोहीले िर 
बनाएको रहेछ भने जग्िाधनी र िोहीलाई 
जग्िा बाँडफाडँ िदाि जग्िाधनीलाई कि जग्िा 
पनि िएपमन सो िर र सो िरले चचेको जिीन 
र सो िरिा आउने जाने बाटोको लामि 
आवश्यक पने जग्िा िोहीको नाउँिा। 
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(२) उपदफा (१) को ाण्ड (ा) बिोस्जि 
जग्िावाला र िोही िध्ये कुनै एकजनाको नाउँिा सम्पूिि 
जग्िा कायि हनुे भएिा वा ाण्ड (ि) बिोस्जि िोहीको 
नाउँिा जग्िा कायि िदाि जग्िाधनीको भाििा कि जग्िा 
पनि आएिा त्यसरी जग्िा नै कायि निररएका वा कि 
जग्िा कायि भएका जग्िाधनी वा िोहीलाई मनजले पाउने 
जग्िाको प्रचमलत दरभाउले हनुे िूल्य बराबरको रकि अको 
पिले ददन ुपनेछ । 

२६च. पनुरावेदन नलाग्नःे यस ऐनिा अन्यर जनुसकैु कुरा लेस्ाएको 
भए तापमन दफा २६ा., २६ि., २६ि. र २६ङ. बिोस्जि 
तोवकएको अमधकारीले िरेको मनििय उपर कुनै अदालतिा 
पनुरावेदन लाग्ने छैन । 

२६छ. दास्ाल ाारेज तथा शे्रस्ता मिलानको लामि पठाउन पनेः (१) 
तोवकएको अमधकारीले यस ऐन बिोस्जि जग्िावाला र 
िोहीलाई जग्िा बाँडफाडँ िरेपमछ वा मनजहरुिध्ये कुनै 
एकजनाको नाउँिा िार सो जग्िाको हक कायि हनुे 
मनििय िरेपमछ दास्ाल ाारेज तथा शे्रस्ता मिलानको लामि 
सो कुराको सम्पूिि वववरिहरु सम्बस्न्धत कायािलयिा 
पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको वववरिहरु प्राप्त 
भएपमछ त्यस्तो कायािलयले सिेत दास्ाल ाारेज लिायत 
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जो िनुि पने िरी त्यसको जानकारी वववरि पठाउन े
अमधकारीलाई ददन ुपनेछ । 

(३) प्रचमलत कानूनिा जनुसकैु कुरा लेस्ाएको भए 
तापमन उपदफा (२) बिोस्जि दास्ाल ाारेज लिायतका 
तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कायि िदाि प्रचमलत कानून बिोस्जि 
लाग्ने रस्जषे्ट्रशन लिायतको कुनै दस्तरु लाग्ने छैन । 

२६ज. िूल्य मनधािरि समिमत िठन हनुःे (१) दफा २६ङ. को 
प्रयोजनको मनमित्त जग्िाको िूल्य मनधािरि िनि प्रत्येक 
स्जल्लािा देहायका सदस्यहरु रहेको एक िूल्य मनधािरि 
समिमत रहनेछः- 

(क) भमूिसधुार अमधकारी वा भमूिसधुार  

अमधकारी नरहेको स्जल्लािा 
िालपोत अमधकृत             - संयोजक 

(ा) जग्िा रहेको िाउँ ववकास  

समिमतको अध्यि वा  

निरपामलकाको प्रिाु वा  

मनजहरुले तोकेको सोही िाउँ  

ववकास समिमत वा  

नािरपामलकाको उपाध्यि,  

उपप्रिाु वा सदस्य            - सदस्य  

(ि) जग्िा रहेको िाउँ ववकास 
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 समिमत वा निरपामलकाको 
 सम्बस्न्धत वडाको वडा सदस्य   - सदस्य  

(ि) स्जल्ला प्रशासन कायािलयको 
 अमधकृत स्तरको कििचारी  

प्रमतमनमध                      -सदस्य  

(ङ) भमूिसधुार कायिलय  

रहेको स्जल्लािा िालपोत  

अमधकृत                    -सदस्य 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि समिमतको बैठक सम्बन्धी 
कायिववमध सो समिमत आफैले मनधािरि िनेछ। 

२६झ. श्री ५ को सरकारले रकिको व्यवस्था िनि सक्नःे यस ऐन 
बिोस्जि जग्िावाला र िोही बीच जग्िा बाँडफाँड 
भईसकेपमछ जग्िावाला र िोहीलाई एक अकािको भाििा 
परेको जग्िा ाररद िनि प्रोत्साहन िनि श्री ५ को सरकारले 
आफैँ  वा कुनै  ववत्तीय संस्था िाफि त त्यस्ता व्यस्िलाई 
आवश्यक रकिको व्यवस्था िनि सक्नेछ ।" 

६. िूल ऐनिा दफा ३६िा संशोधनः िूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा 
(१) िा रहेका “स्थानीय िाउँ पञ्चायतिा दराास्त ददई सो 
पञ्चायतको” भने्न शब्दहरुको सट्टा “स्थानीय िाउँ ववकास समिमत वा 
निरपामलकािा दराास्त ददई सो िाउँ ववकास समिमत वा 
निरपामलकाको” भने्न शब्दहरु रास्ाएकाछन ्। 
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७. िूल ऐनिा दफा ६२ िा संशोधनः िूल ऐनको दफा ६२ को 
उपदफा (२) िा रहेका “रावष्ट्रय पञ्चायतको” भने्न शब्दहरुको सट्टा 
“प्रमतमनमध सभाको” भने्न शब्दहरु रास्ाएकाछन ्। 

८. ाारेजीः िूल ऐनको दफा २५क.,२७, २८ र दफा ३४ ाारेज 
िररएका छन । 

९. रुपान्तरः िूल ऐनको ठाउँ ठाउँिा प्रयोि भएका देहायका 
शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु रााी रुपान्तर िररएकोछः- 

(१) “पञ्चायत” वा “स्थानीय पञ्चायत” भने्न शब्दहरुको सट्टा “िाउँ 
ववकास समिमत वा निरपामलका” । 

        (२) “निर पञ्चायत” भने्न शब्दहरुको सट्टा” “निरपामलका”। 

 

 

 

 

 

 


