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भमूि सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) ऐन, २०७2 

प्रिाणीकरण मिमत  
२०७२/६/१४ 

संवत ्2072 सालको ऐन नं. 10 
भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गनन बनकेो ऐन 

 
प्रस्तावना  भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले, 
 
नेपालको अन्तररि संववधान, २०६३ को धारा ८३ बिोजिि व्यवस्थावपका-
संसदको हैमसयतिा संववधानसभाले यो ऐन बनाएको छ। 
 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ  (१) यस ऐनको नाि "भमूि सम्बन्धी (छैठौं 
संशोधन) ऐन, २०७2" रहेको छ। 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 
 

२.  भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ िा संशोधन  भमूि सम्बन्धी ऐन, 
२०२१ (यसपमछ "िूल ऐन" भमनएको) को दफा ९ को,- 
(१) उपदफा (४) िा रहेका "तोवकएको अमधकारीको आदेशले त्यस्तो 

िग्गा िफत भै नेपाल सरकार लाग्नेछ।" भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
"तोवकएको अमधकारीको आदेश बिोजिि त्यस्तो िग्गा िफत भई 
सो िग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्विा आउनेछ।" भन्न ेशब्दहरु 
राजिएका छन ्।  

(२) उपदफा (६) को सट्टा देहायको उपदफा (६) राजिएको छ - 
"(६) उपदफा (४) विोजिि तोवकएको अमधकारीबाट 

िग्गा िफत हनुे गरी भएको मनणनय अजन्ति भएिा तोवकएको 
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अमधकारीले िफत भएको िग्गाको तोवकएको दरले हनु आउन े
िोलको पच्चीस प्रमतशत बरावरको रकि परुस्कार बापत सो 
उपदफा बिोजिि िानकारी ददने व्यजिलाई ददनेछ ।" 

३. िूल ऐनको दफा १३ िा संशोधन  िूल ऐनको दफा १३ को उपदफा 
(१) िा रहेको "सबै" भन्ने शब्दको सट्टा "अमधकति हदभन्दा बढी िग्गा 
हनुे" भन्न े शब्दहरु रािी उपदफा (१) को प्रमतबन्धात्िक वाकयााँशको 
िण्ड (ग) जिवकएको छ। 

 

४. िूल ऐनिा दफा १४क. थप  िूल ऐनको दफा १४ पमछ देहायको दफा 
१४क. थवपएको छ - 
"१४क. उिरु गनन सकन े (१) यस ऐन बिोजिि िग्गावालाको हैमसयतले 

राख्न पाउन े िग्गाको अमधकति हद भन्दा बढी िग्गा भएको 
कुनै व्यजि वा पररवारले दफा १३ बिोजिि फााँटवारी पेश गदान 
िग्गा लकुाई फााँटवारी पेश गरेको िानकारी पाउने कुनैपमन 
व्यजिले तोवकएको अमधकारी सिि उिरुी गनन सकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्राप्त भएको उिरुी िााँचबिु 
गदान  िनामसब ठहरेिा तोवकएको अमधकारीको आदेशले त्यस्तो 
िग्गा िफत भई नेपाल सरकारको स्वामित्विा आउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि िफत भएको िग्गाको 
तोवकएको दरले हनु आउने िोलको २५ प्रमतशत बराबरको 
रकि त्यस्तो उिरुी गने व्यजिलाई तोवकएको अमधकारीले 
परुस्कार बापत ददनेछ।" 

५.  िूल ऐनको दफा १5 िा संशोधन  िूल ऐनको दफा १5 को 
प्रमतबन्धात्िक वाकयांशको िण्ड (क) पमछ थप्ने भमनएको िण्ड (क१) 
को सट्टा देहायको िण्ड (क१) राजिएको छ - 
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"(क१) अमधकति हदभन्दा बढीको िग्गािा िोही लागेको भए िोहीको 
हक िमतको िग्गा नरिगरि मिलाइ छुट्याई बााँकी िग्गा नेपाल 
सरकारको स्वामित्विा आउनेछ ।" 

६. िूल ऐनको दफा १८ िा संशोधन  िूल ऐनको दफा १८ को उपदफा 
(२) िा रहेका "रु.१,०००।- एक हिारसम्ि िररवाना" भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा "रु.५०,०००।- पचास हिार रुपैयााँसम्ि िररवाना" भन्ने 
शब्दहरु राजिएका छन।् 
 

7.  िूल ऐनको दफा २६घ१. िा संशोधन  िूल ऐनको दफा २६घ१. िा 
रहेका "यो दफा प्रारम्भ भएको मिमतले छ िवहनामभर" भन्ने शब्दहरुको 
सट्टा "नेपाल सरकारले नेपाल रािपरिा सूचना प्रकाशन गरी तोवकददएको 
अवमधमभर" भन्न ेशब्दहरु राजिएका छन।् 

8.  िूल ऐनको दफा २६घ३. िा संशोधन  िूल ऐनको दफा २६घ३. िा 
रहेका "यो दफा प्रारम्भ भएको मिमतले दइुन वर्नमभर" भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
"नेपाल सरकारले नेपाल रािपरिा सूचना प्रकाशन गरी तोवकददएको 
अवमधमभर" भन्न ेशब्दहरु राजिएका छन।् 
 

9.  िूल ऐनिा दफा २६घ४. थप  िूल ऐनको दफा २६घ३. पमछ देहायको 
दफा २६घ४. थवपएको छ - 
"२६घ४. टोली िटाउन सकन े (१) दफा २६घ२. बिोजिि िग्गाधनी र 

िोहीबीच मछटो छररतो रुपिा िग्गा बााँडफााँड गननको लामग 
तोवकएको अमधकारीले ठोस कायनयोिना बनाइन कायन सम्पादन 
गनुन पनेछ र सो कायन सम्पन्न गने प्रयोिनको मनमित्त 
आवश्यकता अनसुार आफ्नो जिल्लामभरको कुनै ठाउाँिा टोली 
िटाई कायन सम्पादन गनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोजिि िवटएको टोलीले िग्गा 
बााँडफााँड गने सम्बन्धिा अपनाउन ुपने यस ऐनिा लेजिएदेजि 
बाहेक अन्य कायनववमध तोवकए बिोजिि हनुेछ।" 

 
 

१०.  िूल ऐनको दफा ५१ङ. िा संशोधन : िूल ऐनको दफा ५१ङ को सट्टा 
देहायको दफा ५१ङ. राजिएको छ -   

"५१ङ. भमूिको वगीकरण तथा भ-ूउपयोग कायनक्रिको सञ्चालन : (१) 

नेपाल सरकारले भमूिको सिजुचत उपयोगको लामग भमूिलाइन देहाय 
बिोजिि वगीकरण गनेछ:- 
(क)  कृवर् िेर 

(ि)    आवासीय िेर 

(ग)    व्यावसावयक िेर 

(घ)    औद्योमगक िेर 

(ङ)  िानी तथा िमनि िेर 
(च)   मनिानण सािाग्री (ढुङ्गा, वालवुा, मगट्टी) उत्िनन ्िेर 

(छ)   सााँस्कृमतक र परुाताजत्वक िहत्वको िेर 
(ि)   नदीनाला र ताल तलैया िेर 

(ि)   वन िेर 

(ञ)   सावनिमनक उपयोग (िलुा तथा अन्य) िेर 

(ट)   िोजिि िेर 
(ठ)  तोवकए बिोजििका अन्य िेर । 

 (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बिोजिि भमूिको 
बगीकरण सावनिमनक वहत तथा भमूिको भौगमभनक बनोट, प्रकृमत, 
ििता र िौिदुा प्रयोगको अवस्थाको आधारिा गनेछ । 

 (३)  उपदफा (१) बिोजिि िग्गा बगीकरण 

गररसकेपमछ तोवकएको अमधकारीले कुन िग्गा कस्तो बगीकरण 
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अन्तगनत परेको हो सो को सावनिमनक सूचना प्रकाशन  
गनुनपनेछ । 

 (४) सम्बजन्धत मनकायले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत 
नीमतको अमधनिा रही भ-ूउपयोग कायनक्रि सञ्चालन गनुनपनेछ ।" 

११. िूल ऐनको दफा ५१च. िा संशोधन  िूल ऐनको दफा ५१च. को,– 

(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राजिएको छ - 
"(१) भ-ूउपयोग सम्बन्धी नीमतलाई कायानन्वन गने सम्बन्धी काििा 

सिन्वय गननका लामग देहाय बिोजििका अध्यि तथा 
सदस्यहरु रहेको भ-ूउपयोग पररर्द् गठन हनुेछ -  
(क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यजि - अध्यि 
(ि) सदस्य, राविय योिना आयोग 

(भमूिसधुार तथा व्यवस्था िन्रालय 
हेने) - सदस्य 

(ग) सजचव, अथन िन्रालय - सदस्य 
(घ) सजचव, उद्योग िन्रालय - सदस्य 
(ङ) सजचव, उिान िन्रालय - सदस्य 
(च) सजचव, कानून, न्याय, संववधानसभा तथा 

संसदीय िामिला िन्रालय  - सदस्य 
(छ) सजचव, कृवर् ववकास िन्रालय - सदस्य 
(ि) सजचव,गहृ िन्रालय - सदस्य 
(ि) सजचव, भौमतक पूवानधार तथा यातायात 

िन्रालय - सदस्य 
(ञ) सजचव, रिा िन्रालय - सदस्य 
(ट) सजचव, वन तथा भ-ूसंरिण िन्रालय - सदस्य 
(ठ) सजचव,ववज्ञान प्रववमध तथा वातावरण - सदस्य 
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िन्रालय 
(ड) सजचव, सहकारी तथा गररवी मनवारण 

िन्रालय - सदस्य 
(ढ) सजचव, शहरी ववकास िन्रालय - सदस्य 
(ण) सजचव, मसाँचाई िन्रालय - सदस्य 
(त) सजचव, सङ्घीय िामिला तथा स्थानीय 

ववकास िन्रालय - सदस्य 
(थ) सजचव, संस्कृमत, पयनटन तथा नागररक 

उड्डयन िन्रालय - सदस्य 
(द) भ-ूउपयोग सम्वन्धी ववशेर्ज्ञहरुिध्ये 

नेपाल सरकारबाट िनोनीत कम्तीिा 
एकिना िवहला सवहत तीन िना - सदस्य 

(ध) सजचव, भमूिसधुार तथा व्यवस्था 
िन्रालय 

सदस्य-
सजचव 

      

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) र (द) बिोजिि 
तोवकएको अध्यि र सदस्यको पदावमध चार वर्नको हनुछे । 

(३)  उपदफा (५) पमछ देहायको उपदफा (६) थवपएको छ: 

"(६) पररर्द्का अध्यि र सदस्यहरुको सेवा र शतन 
सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बिोजिि हनुेछ।" 

१२. िूल ऐनको दफा ५१छ. िा संशोधन : िूल ऐनको दफा ५१छ. को सट्टा 
देहायको दफा ५१छ. राजिएको छ -  

"५१छ. अन्य उपयोगिा लगाउन नहनु े : (१) यस ऐन बिोजिि एउटा 
प्रयोिनको लामग बगीकरण गररएको िग्गा तोवकएको समिमतले 
ददएको प्राववमधक प्रमतवेदन र भ-ूउपयोग पररर्द्को मसफाररस 
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सिेतको आधारिा नेपाल सरकारको स्वीकृमत मबना अको 
प्रयोिनको लामग उपयोगिा लगाउन पाइने छैन । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्राववमधक प्रमतवेदन ददने 
प्रयोिनका लामग िाटोववद्, कानूनववद्, भ-ूगभनववद्, कृवर्ववद्, भ-ू
उपयोग योिनाववद्, वातावरणववद्,  शहरी योिनाववद्, वन ववशेर्ज्ञ, 

सिािशास्त्री, नापीववद् सिेत भएको समिमत गठन गररनेछ ।"  
१३.  िूल ऐनको दफा ५१ट. िा संशोधन  िूल ऐनको दफा ५१ट. िा रहेका 

"दश हिार रूपैयााँसम्ि िररवाना" भन्ने शब्दहरूको  सट्टा "एक लाि 
रूपैयााँसम्ि िररवाना" भन्ने शब्दहरू राजिएका छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


