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भमूि सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८  

लालिोहर सदर मिमत  

                                                                                      २०३८।४।२५                        

२०३८ सालको ऐन नं. ४ 

       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 
िोरखदस्ििबाह ुपरिामधपमत अमतरथी परि सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री 
श्रीिन्िहाराजामधराज वीरेन्र वीर ववक्रि शाहदेव देवानाि ् सदा सिर 
ववजवयनाि ्। 

भमूिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन िनि बेनेको ऐन 

प्रस्तावना: भमूिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन िनि वाञ्छनीय 
भएकोले, 

        श्री ५ िहाराजमधराज वीरेन्र वीर ववक्रि शाहदेवबाट राविय 
पञ्चायतको सलालाह र सम्िमतले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 
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१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि "भमूिसम्बन्धी 
(तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८'' रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. भमूिसम्बन्धी ऐन, २०२१ िा दफा २५क. थप:- भमूिसम्बन्धी 
ऐन, २०२१ को दफा २५ पमछ देहायको दफा २५क. 
थवपएको छ:- 

"२५क. िोवहयानी सम्बन्धिा समिमत िठन िनि सवकन:े- (१) 
यो ऐनका अन्य दफािा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापमन कुनै स्जलालािा जग्िा किाउने वास्तववक िोहीले 
िोवहयानी हक प्राप्त िनि सकेको छैन भने्न लािेिा श्री 
५ को सरकारले नेपाल राजपरिा सूचना प्रकास्शत िरी 
तोकेको स्जलालािा िोवहयानी हक प्रदान िनिको लामि 
तोवकए बिोस्जिको समिमत िठन िनि सक्नेछ ।  

(२) उप-दफा (१) बिोस्जि िदठत समिमतले 
सम्बस्न्धत स्जलालाको जग्िा किाउने वास्तववक 
िोहीको उजूरी मलई आवश्यक जााँचबझु 
िनेछ।समिमतले त्यस्तो उजूरी मलंदादेस्ख फर्छ्यौट िदाि 
सम्िको कायिववमध तोवकए बिोस्जि हनुेछ । 



 

3 
 

(३) उप-दफा (२) बिोस्जि जााँचबझु िदाि 
जग्िा किाउने वास्तववक िोहीको हैमसयतले कुनै 
जग्िा एकवर्ि किाएको ठहररएिा दफा ३४ को उप-
दफा (१) वा (२) बिोस्जिको कबूमलयतको दोहोरो 
कूत बझुाएको रसीद वा भपािई नभए तापमन त्यस्ता 
िोहीलाई समिमतले सो जग्िािा िोवहयानी हक प्रदान 
िनेछ । 

(४) कसैको म्याद तारीक िजु्री समिमतसिि 
म्याद तारीख थािी िाग्न आएिा समिमतले पवहलो 
पटक ३० ददनसम्ि र दोस्रो पटक १५ ददनसम्िको 
िजु्रकेो म्याद तारीख थािी ददन सक्नेछ र 
उजूरवालालाई पमछ आवश्यक परेको बखत स्झकाउने 
िरी तारीख टुटाई ददन सिेत सक्नेछ । 

(५) उप-दफा (१) बिोस्जि िदठत समिमतलाई 
उप-दफा (२) बिोस्जि िोहीको उजूरी मलई कारवाई 
र वकनारा िदाि यस दफािा लेस्खएको अमधकारको 
अमतररि तोवकएको अमधकारीलाई भए सरहको 
अमधकारसिेत हनुेछ । 
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(६) यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्ि श्री ५ को 
सरकारले नेपाल राजपरिा सूचना प्रकास्शत िरी 
तोकेको स्जलालािा िोवहयानी सम्बन्धिा िदठत आयोि 
वा ववशेर् अदालतले उजूरी मलई भए िरेको काि 
कारवाई तथा मनििय यसै दफा बिोस्जि िदठत 
समिमतबाट भए िरेको िामननेछ। 

(७) समिमतले कायि पूरा िरेको वा काि िनि 
नसकेको भनी श्री ५ को सरकारलाई लािेिा सूस्चत 
आदेशद्वारा समिमत वविटन िनि सक्नेछ र त्यसरी 
समिमत वविटन भएिा समिमतले प्रारम्भ िरी पूरा हनु 
बााँकी रहेका काि कारवाई तोवकएको अमधकारीिा 
सनेछ । 

(८) समिमतको मनििय बिोस्जि िोहीले पाएको 
िोवहयानी  हकको दताि शे्रस्ता मिलाउने कतिव्य 
तोवकएको अमधकारीको हनुेछ । 

३. भमूिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०३७ मनस्रक्रय 
भएपमछ त्यसको पररिाि:- भमूिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) 
अध्यादेश, २०३७ मनस्रक्रय भएपमछ अको अमभप्राय नदेस्खएिा 
सो मनस्रक्रयताले- 
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(क)  सो अध्यादेश मनस्रक्रय हुाँदाका बखत चलाती 
नभएको वा कायि नरहेको कुनै कुरा पमन 
जिाउने छैन । 

(ख)  सो अध्यादेशबिोस्जि चालू भएको कुरा वा 
सोबिोस्जि रीत परु् याई अस्ि नै िररएको कुनै   
काि वा भोमिसकेको कुनै कुरालाई असर पाने 
छैन ।  

(ि)  सो अध्यादेशबिोस्जि पाएको, हामसल िरेको वा 
भोिेको कुनै हक, सवुवधा, कतिव्य वा 
दावयत्विा असर पाने छैन । 

(ि)   सो अध्यादेशबिोस्जि िररएको कुनै दण्ड सजाय 
वा जफतलाई असर पाने छैन । 

(ङ)  िामथ लेस्खएको कुनै त्यस्तो हक, सवुवधा, 
कतिव्य, दावयत्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धिा 
िररएको कुनै काि कारवाई वा उपायलाई 
असर पाने छैन र उि अध्यादेश कायि रहे 
सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारवाई वा 
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उपायालाई पमन शरुु िनि, चालू राख्न वा लािू 
िनि सवकनेछ । 

 

 


