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भमूि सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ 

लालिोहर सदर मिमत  

२०२५।७।९ 

                       २०२५ सालको ऐन नं. २३ 

       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 मरशस्टपट्ट परि सपु्रमसध प्रवल 
िोरखदस्ििबाह ुपरिामधपमत अमतरथी परि सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री 
श्रीिन्िहाराजामधराज िहेन्र वीर ववक्रि शाहदेव देवानाि ् सदा 
सिरववजवयनाि ्। 

 

भमूि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन िनि बेनेको ऐन  

प्रस्तावना: भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (यस पमि िूल ऐन भमनएको) लाई 
संशोधन िनि वाञ्िनीय भएकोले, 



 

2 
 

        श्री ५ िहाराजमधराज िहेन्र वीर ववक्रि शाहदेवबाट राविय 
पञ्चायतको सल्लाह र सम्िमतले यो ऐन बनाई बक्सेको ि । 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि "भमूि सम्बन्धी (दोस्रो 
संशोधन) ऐन, २०२५'' रहेको ि । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेि । 

२. िूल ऐनको दफा २ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा २ को 
खण्ड (क) को उप-खण्ड (२) पमि देहायका उप-खण्ड (२क) 
थवपएको ि । 

      (२क)  वकपटको हकिा रीमतमथमत चलन अनसुार सरकारी मतरो मतरी 
त्यस्तो जग्िा भोि िने व्यस्ट वा त्यस्तो व्यस्टलाई मतरो 
मतरी त्यस्तो जग्िा भोि िने व्यस्ट । 

(२) िूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ि) िा देहाय 
बिोस्जिको प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश थवपएको ि । 

 तर पररच्िेद ९ बिोस्जि ऋि मनस्ित िने प्रयोजनका लामि 
सो शब्दले आफ्नो वा आफ्नो पररवारको श्रिले खेती िने व्यस्ट 
सम्झन ुपिि । 

(3) िूल ऐनको दफा 2 को खण्ड (ज) को अन्तिा 
लेस्खएका "िराउने व्यवस्था सम्झन ु पिि" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
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"िराउने तथा वकपट व्यवस्था सिेतलाई सम्झन"ु भने्न शब्दहरु 
रास्खएका िन ्। 

३. िूल ऐनको दफा ३ पमि दफा ३क. थप :- िूल ऐनको दफा ३ 
पमि देहायको दफा ३क. थवपएको ि । 

     "३क. वकपट सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) वकपट जग्िा रैकर 
सरह फािे राजीनािा िनि सवकन ेि । 

     (२) वकपट जग्िािा रैकर सरह िालपोत ठेवकने ि । 

४. िूल ऐनको दफा 9 िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा 9 को उप-
दफा (४) को सट्टा देहायको उप-दफा (४) रास्खएको ि ।  

      "(४)   उप-दफा (२) बिोस्जिको जग्िावालाले वा उप-दफा (३) 
बिोस्जि दतािवालाले वववरि पेश निरी अरु कुनै 
व्यस्टबाट सो कुरा थाहा हनु आएिा तोवकएको 
अमधकारीको आदेशले त्यस्तो जग्िा जफत भै श्री ५को 
सरकार लाग्न ेि । 

         (२) िूल ऐनको दफा ९ को उप-दफा (४) पमि 
देहायको उप-दफा (५) र (६) थवपएका िन ्। 
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      "(५)  उप-दफा (४) अन्तिित तोवकएको अमधकारीले ददएको 
जफतको आदेश उपर ३५ ददनमभर तोवकएको अदालतिा 
पनुरावेदन लाग्न सक्ने ि । 

      "(६)   उप-दफा (५) बिोस्जि पनुरावेदनको टुङ्गो लामि जग्िा 
जफत हनुे ठहरेिा वा उप-दफा (५) बिोस्जिको 
म्यादमभर पनुरावेदन नपरी तोवकएको अमधकारीले ददएको 
जफतको आदेश अस्न्ति भएिा जाहेरवालालाई जफत 
भएको जग्िाको तोवकएको दरले हनुे िोलको १० प्रमतशत 
परुस्कार ददइने ि । 

५.  िूल ऐनको दफा ११ िा संशोधन :- (1) िूल ऐनको दफा ११ 
को उप-दफा (१) र (२) िा लेस्खएका "तोवकएको अदालत" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "तोवकएको अमधकारी" भने्न शब्दहरु रास्खएका 
िन।् 

       (२) िूल ऐनको दफा ११ को उप-दफा (२) पमि 
देहायका उप-दफा (३) थवपएको ि । 

       (३) उप-दफा (२) बिोस्जि तोवकएको अमधकारीले 
ददएको सजाय वा जफतको आदेश उपर ३५ ददनमभर तोवकएको 
अदालतिा पनुरावेदन लाग्न सक्ने ि। 
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६. िूल ऐनको दफा १३ िा थप :- (1) िूल ऐनको दफा १३ को 
उप-दफा (१) को प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश (ख) पमि देहायको 
प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश (ि) थवपएको ि । 

 "(ि) अमधकति हदभन्दा कि जग्िा हनुे जग्िावालाले 
म्याद मभर फांटवारी दास्खल िनि सकेको रहेनि 
भने यो प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश प्रारम्भ भएपमि 
तोवकएको अमधकारीले सूचना प्रकास्शत िरेको 
मिमतले १२० ददनमभर फांटवारी पेश िनि 
सक्नेि।" 

(२) िूल ऐनको दफा १३ को उप-दफा (२) पमि देहायका 
उप-दफा (२क) थवपएको ि । 

 "(२क) भोि वा दृविबन्धकी जग्िाका हकिा साहू वा असािी 
िध्ये कुनै एक पिले िार फांटवारी पेश िरेिा पमन यस 
दफाको तात्पयिको लामि त्यस्तो जग्िाको सम्बन्धिा 
फांटवारी पेश भएको िामनन ेि । 

७. िूल ऐनको दफा १४ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा १४ को सट्टा 
देहायको दफा १४ रास्खएको ि । 

         "१४. फााँटवारी तयार िने :- (१) दफा १३ बिोस्जि दास्खल हनु 
आएको फााँटवारी र तत्सम्बन्धिा अन्य सरुबाट प्राप्त भएको 
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सूचनाको  आधारिा तोवकएको अमधकारीले कुनै भलू सच्याउन 
पने देखेिा सो सिेत सच्याई अस्न्ति फााँटवारी तयार िनेि । 

                    तर दफा १३ बिोस्जि कसैले ददएको फााँटवारीिा कुनै 
कुरा सच्याउनभुन्दा अिावै तोवकएको अमधकारीले कम्तीिा पन्र 
ददनको म्याद ददई सम्बस्न्धत व्यस्टलाई सवूत प्रिाि सवहतको 
स्पविकरि ददने िौका ददनपुिि र मनजले पेश िरेको सवूत 
प्रिािको िानबीन िरेर िार तोवकएको अमधकारीले फााँटवारी 
सच्याउन सक्नेि । सो बिोस्जि फााँटवारी सच्याएिा त्यसको 
सूचना सम्बस्न्धत व्यस्टलाई ददनपुिि । 

         (२) उप-दफा (१) बिोस्जि तोवकएको अमधकारीले 
फााँटवारी सच्याएकोिा स्चत्त नबझु्ने व्यस्टले सो सच्याएको 
कुराको सूचना पाएको मिमतले पैतीस ददनमभर तोवकएको 
अदालतिा पनुरावेदन ददन सक्नेि । 

८. िूल ऐनको दफा १८ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा १८ को 
उप-दफा (१) को अन्तिा देहाय बिोस्जिको प्रमतबन्धात्िक 
वाक्यांश थवपएको ि । 

        तर, 

(क)  भोि वा दृविबन्धकी जग्िाका हकिा साहू वा आसािी 
कसैले पमन फांटवारी पेश िरेको रहेनि भन े
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तोवकएको अमधकारीको आदेशले त्यसको जग्िािा 
साहूको परेको थैलीको कानूनी िान्यता लोप हनुेि 
र त्यस्तो जग्िा सिेत जफत ्हनुेि । 

(ख) तोवकएको अमधकारीले सम्बस्न्धत जग्िा जफत 
िनुिभन्दा अस्ि जफत ् वकन हनु ु नपने भनी 
सम्बस्न्धत व्यस्टलाई सबूत प्रिाि सवहतको 
स्पिीकरि ददने िौका ददन ु पदिि  र सम्बस्न्धत 
व्यस्टले पेश िरेको सबूत प्रिािको सिेत िानमबन 
िरी तोवकएको अमधकारीले सम्बस्न्धत जग्िा जफत ्
िने वा निने मनििय िनेि । 

 (२) िूल ऐनको दफा १८ को उप-दफा (३) को सट्टा 
देहायको उप-दफा (३) रास्खएको ि ।  

 (३) उप-दफा (१) वा (२) बिोस्जि तोवकएको 
अमधकारीले ददएको सजाय वा जफतको आदेश उपर पैतीस ददनमभर 
तोवकएको अदालतिा पनुरावेदन लाग्न सक्नेि । 

९.  िूल ऐनको दफा २१ िा थप :- िूल ऐनको दफा २१(क) पमि 
देहायको दफा २१(ख)  थवपएको ि । 

 २१ख. जग्िाको दताि वकताब राख्न े:- तोवकएको अमधकारीले दफा 
२१ र दफा २१क. बिोस्जि मबक्री ववरति भएको जग्िा 
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तोवकए बिोस्जि दताि वकताबिा दताि िरी त्यसको प्रमतमलवप 
िाल अड्डािा वा िाल अड्डा नभएको स्जल्लािा भमूि प्रशासन 
कायािलयिा पठाउनिे र सो बिोस्जि िाल अड्डा वा भमूि 
प्रशासन कायािलयले जग्िा दास्खल खारेज िनुि पिि । 

१०. िूल ऐनिा दफा २४क. थप :- िूल ऐनको दफा २४ पमि देहाय 
बिोस्जिको दफा २४क. थवपएको ि । 

      २४क. झूट्ठा व्यहोरा देखाई वा मनयि ववरुध प्राप्त िरेको जग्िा 
जफत ्हनु े:- 

(१) यो ऐन बिोस्जि जफत ्भएको वा श्री ५को सरकारलाई 
प्राप्त भएको जग्िा कसैले झूट्ठा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन 
अन्तिितको मनयि ववरुध मबक्री ववतरििा पाएको ि भने्न 
लािेिा श्री ५ को सरकारले कुनै अमधकृतद्वारा त्यस्तो 
जग्िाका सम्बन्धिा आव्यक जााँचबझु िराउन सक्नेि। 

(२) उप-दफा (१) बिोस्जि भएको जांचबझुबाट कसैले झटु्ठा 
व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तिितको मनयि ववरुध कुनै 
जग्िा मबक्री ववतरििा पाएको देस्खएिा श्री ५ को 
सरकारले त्यस्तो जग्िा जफत ्िरी तोवकए बिोस्जि पनुः 
मबक्री ववतरि िनि िराउन सक्नेि । 
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११. िूल ऐनको दफा २५ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा २५ को 
उप-दफा (१) को प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश  खारेज िररएको ि। 

           (२) िूल ऐनको दफा २५ को उप-दफा (३) स्झवकएको 
ि र देहाय बिोस्जिको उप-दफा (३), (४) र (५) रास्खएको ि। 

 "(३) िोहीयानी लािेको जग्िा बाहेक तोवकएको िेरको अरु कुनै 
जग्िावालाबाट भोकबन्धकीिा मलई साहूले आफैले किाएको 
रहेि भने दफा ८ को अमधनिा रही त्यस्तो जग्िािा साहूले 
िोहीयानी हक प्राप्त िनेि । दफा ८ िा तोवकएको 
अमधकति हदभन्दा बढी हनुे जमत िोहीयानी हक असािीकै 
कायि रहने ि । 

 "(४) उप-दफा (१), (२) र (3) िा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापमन :- 

(क) कसैले जग्िावालाबाट किाउन मलएको जग्िा 
आफ्नो वा आफ्नो पररवारको श्रिले नकिाई अरु 
कसैलाई किाउन ददएको रहेि भने सो जग्िाका 
सम्बन्धिा सो खास किाउने व्यस्टको बीचिा रवह 
खाने व्यस्टको सबै अमधकार सिाप्त हनुेि । 

(ख) िोहीले प्राप्त िरेको िोवहयानी हक तोवकएको दताि 
वकताबिा दताि िराई राख्न ुपनेि । 
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"(५)  उप-दफा (१), (२), (3) र (४) िा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए तापमन देहायको व्यस्टलाई िोहीको हक प्राप्त 
हनुेिैन । 

(क) िरवारीको जग्िा किाउने व्यस्ट वा, 
(ख) िैर नेपाली नािररक, वा  

(ि) श्री ५को सरकारको स्वामित्व भएको जग्िा 
किाउने व्यस्ट, वा  

(ि) औद्योमिक व्यवसायको मनमित्त श्री ५ को 
सरकारले तोवकददएको जग्िा किाउन े
व्यस्ट । 

१२. िूल ऐनको दफा २६ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा २६ को 
उप-दफा (१) को प्रमतबन्धात्िक वाक्यांशको सट्टा देहायको 
प्रमतबन्धात्िक वाक्यांशहरु रास्खएका िन ्। 

    "तर (क)  दफा २५ को उप-दफा (५) खण्ड (ख) बिोस्जिको दताि 
भएको िोवहयानी हकको जग्िा िोहीले िाड्न चाहेिा 
खेतीको यािभन्दा किसेकि १ िहीना अिावै तोवकएको 
अमधकारी र जग्िावालाई मलस्खत सूचना ददन ु पदिि र 
तोवकएको अमधकारीले सम्बस्न्धत पंचायत सिेत बझुी सो 
िानमबन िरी दताि वकताबिा सच्याएको सूचना िोहीले प्राप्त 
िरेपमि िार जग्िा िाडेको िामनने ि । 
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(ख)  कुनै जग्िावालाले कुनै वकसानलाई आफ्नो जग्िा 
किाउन ददएिा त्यस्ता जग्िावालाले तोवकएको 
अमधकारलाई त्यस्को सूचना १ िहीनामभर ददन ुपिि 
र तोवकएको अमधकारीले सम्बस्न्धत जग्िावाला र 
िोहीलाई आव्यक भए स्झकाई बझुी दताि 
वकताबिा दताि िराउन ुपदिि । 

        (ि)  कुनै िोहीले जग्िा िाडी भािेिा वा बेपत्ता भएिा वा 
तोवकए बिोस्जि कूत नबझुाई िोवहयानी हक सिाप्त 
भएिा सो कुराको जग्िावालाले मलस्खत सूचना 
तोवकएको अमधकारी िेउ २५ ददनमभर ददन ुपदिि 
र तोवकएको अमधकारीले सो कुरा जांचबझु िरी 
दफा २५ को उप-दफा (५) को खण्ड (ख) 
बिोस्जि दताि वकताबिा सच्याउन ुपदिि । 

१३. िूल ऐनको दफा २६ पमि दफा २६क. थप:- िूल ऐनको दफा 
२६ पमि देहायको दफा २६क. थवपएको ि । 

     २६क. िोवहयानीको हक खरीद मबक्री नहनु:े- प्रचमलत नेपाल 
कानूनिा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएतापमन िोवहयानी हक 
खरीद िनि वा दान दातव्यको रुपिा वा अरु वकमसिले 
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हक िोडाई मलन पाइने िैन र सरकारी वा िैरसरकारी 
मबिो वा सजायिा मललाि मबक्री हनुेिैन । 

                  तर यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अिावै कुनै िोहीले 
जग्िावालाको स्वीकृमत मलई वा परापूविदेस्ख पक्की िर 
बनाएको रहेि भने सो िरबारीको जग्िा मबक्री िनि वा 
अन्य कुनै प्रकारले हक िोडी ददन सक्निे र त्यस्तो 
जग्िाका हकिा दफा 8 को अमधकति हद सम्बन्धी कुरा 
लािू हनुेिैन ।  

१४. िूल ऐनिा दफा २७ िा थप:- िूल ऐनको दफा २७ को  उप-दफा 
(२) पमि देहायको उप-दफा (३) थवपएको ि । 

       "(3) श्री ५ को सरकारलाई आव्यक भएिा वा श्री ५ को 
सरकारले औद्योमिक व्यवसायको मनमित्त तोवकएको 
जग्िाको िोहीलाई उप-दफा (१) बिोस्जिको िमतपूमति 
ददई तोवकएको अमधकारीले आव्यक भए जमत सम्बस्न्धत 
जग्िा स्झक्न सक्नेि । 

१५. िूल ऐनिा दफा २८ िा संशोधन:- िूल ऐनको दफा २८ को  उप-
दफा (२) पमि देहायको उप-दफा (३) रास्खएको ि । 
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    (३) उप-दफा (१) बिोस्जि स्थानीय पञ्चायतले जग्िा स्झक्न 
पाउने िरी आदेश िरेिा सो आदेशिा स्चत्त नबझु्ने व्यस्टले ३५ 
ददनमभर तोवकएको अमधकारी सिि पनुरावेदन िनि सक्निे । 

              तर, यो उप-दफा प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्ि स्थानीय पञ्चायतले जारी 
िरेको आदेश उपर यो उप-दफा प्रारम्भ भएका मिमतले 
१२० ददनमभर तोवकएको अमधकारी सिि पनुरावेदन िनि 
सक्नेि । 

१६. िूल ऐनको दफा २९ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा २९ को सट्टा 
देहाय बिोस्जिको  दफा २९ रास्खएको ि । 

 "२९. िोवहयानी हकको सिाप्ती:- (१) दैवी परी वाली नास भएिा 
वा उब्जा हनु नसकेिा बाहेक िोहीले कूत बझुाएन भने्न 
कुराको जग्िावालाले उजूरी ददएिा  तोवकएको अमधकारीले 
त्यस्तो िोहीलाई मनष्काशन िने आदेश ददन सक्निे । 

(२) देहायको कुनै अवस्था परी जग्िावालाले मनवेदन ददएिा 
स्जल्ला अदालतले िोहीलाई जग्िाबाट मनष्काशन िने आदेश जारी 
िनि सक्नेि । 

    (क) जानी बझुी जग्िाको िोल वा उब्जा िट्ने िरी 
कुनै काि िरेको वा िनामसब रेखदेख 
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नपरु् याएको कारिले जग्िाको िोल वा उब्जा 
िटेिा, वा  

    (ख) आफ्नो काबूभन्दा बावहरको पररस्स्थमतिा बाहेक 
१ वर्िसम्ि खेती निरेिा वा खेतीिा हेलचक्राई 
िरेिा । 

(३) उप-दफा (१) वा उप-दफा (२) को खण्ड (ख) 
बिोस्जिको अवस्थािा जग्िावालालाई िोहीबाट कूत सिेत भराई 
ददन सक्नेि । 

१७. िूल ऐनको दफा २९क. िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा २९क. 
को सट्टा देहायको दफा २९क. रास्खएको ि । 

''२९क. िोहीलाई मनष्काशन िने हद म्याद:- दफा २९ बिोस्जि 
िोहीलाई मनष्काशन िनुि परेिा देहायका म्यादमभर मनवेदन 
ददई सक्न ु पिि । सो म्याद िज्रपेमि मनवेदन लाग्न 
सक्दैन। 

(क) दफा २९ को उप-दफा (२) को खण्ड (क) िा 
उल्लेख भएको अवस्थािा सो खण्डिा तोवकएको 
काि कुरा भए िरेको मिमतले ३५ ददन मभर, 

(ख) दफा २९ को उप-दफा (२) को खण्ड (ख) िा 
उल्लेख भएको अवस्थािा सो खण्डिा लेस्खएको 



 

15 
 

काि कुरा भए िरेको एक वर्ि नािेका ३५ ददन 
मभर । 

(ि) दफा २९ को उप-दफा (१) िा उल्लेख भएको 
अवस्थािा दफा ३६ को उप-दफा (२) िा 
तोवकएको म्याद नािेको मिमतले ३० ददन मभर । 

१८. िूल ऐनको दफा ३१क. िा संशोधन:- िूल ऐनको दफा ३१क. को 
सट्टा देहायको दफा ३१क. रास्खएको ि । 

३१क. िोवहयानी हकको प्रामप्त वा तेरो िेरो सम्बन्धी िदु्दा:- (१) 
कुनै जग्िाका सम्बन्धिा यो पररच्िेद बिोस्जिको 
िोवहयानी हकको प्रामप्त वा िोवहयानी हकको तेरो िेरो 
सम्बन्धी पनि आएको झिडाको मनििय तोवकएको 
अमधकारीले िनेि । 

(२) उप-दफा  (१) बिोस्जि तोवकएको अमधकारीले िरेको 
मनिियानसुार कायि हनु आएको िोहीलाई जग्िा चलन िनि ददन 
सम्बस्न्धत व्यस्टलाई १५ ददनसम्िको म्याद ददइने ि । 

१९. िूल ऐनको दफा ३२ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा ३२ िा 
लेस्खएको "तोवकएको अदालत" भने्न शब्दहरु स्झकी "तोवकएको 
अमधकारी" भने्न शब्दहरु रास्खएका िन ् । 
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     (२) िूल ऐनको दफा ३२ को उप-दफा (४) पमि देहायको 
उप-दफा (५) थवपएको ि । 

     (५) दफा 26 को उप-दफा (१) को प्रमतबन्धात्िक 
वाक्यांशको खण्ड (ख) र (ि) बिोस्जिको सूचना नददन े
जग्िावालालाई रु. ५००।- सम्ि तथा दफा २६क. को उल्लिंन 
िने िोहीलाई रु.२५०- सम्ि  जररवाना तोवकएको अमधकारीले िनि 
सक्ने ि र सो खररद मबक्री स्वत: बदर हनुिे । 

(३) िूल ऐनको दफा ३२ को उप-दफा (१) को खण्ड 
(ख) र उप-दफा (४) िा रहेका "वा ६ िवहनासम्ि कैद वा दबैु 
सजाय" भने्न वाक्यांश स्झवकएको ि। 

२०. िूल ऐनको दफा ३3 िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा ३3 िा 
रहेको "वावर्िक उब्जनी" भने्न शब्दहरुको सट्टा "िखु्य वावर्िक 
उब्जनी" भने्न शब्दहरु रास्खएको ि । 

(२) िूल ऐनको दफा ३३ को प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश 
(ख) पमि देहाय बिोस्जिको प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश (ि) थवपएको 
ि:- 

   (ि) श्री ५को सरकारले कुनै जग्िा वा तोवकएको 
िेरको जग्िाको मनमित्त जग्िाको वकमसि र 
उब्जनीको आधारिा िखु्य वावर्िक उब्जनीको 
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औसत मनधािररत िरी सो औसतको आधारिा यस 
दफा बिोस्जि िोहीले जग्िावालालाई बझुाउन ुपने 
िखु्य वावर्िक उब्जनीको ५० प्रमतशत कूत तोकी 
ददन सक्निे ।सो बिोस्जि कूत मनधािररत भएपमि 
प्रत्येक वर्ि सोही बिोस्जि कूत मलन ददने िनुि 
पिि। 

२१.  िूल ऐनको दफा ३६ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा ३६ 
को सट्टा देहायको दफा ३६ रास्खएको ि । 

   ३६. कूत बझुाउन ेसिय र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था:- (१) िोहीले 
बझुाउन ु पने कूत जग्िावालालाई प्रत्येक साल तोवकएको 
सियमभर बझुाई सक्न ुपिि ।  

        तर उब्जनी बाली कटनी िडनी हुाँदाकै बखत 
थला वा खररहानिै बााँडी मलने शति भएकोिा जग्िावाला वा 
मनजको प्रमतमनमधलाई नराखी िोहीले उब्जनी बाली उठाउन 
हुाँदैन । पूवि सूचना दददा पमन जग्िावाला वा मनजको 
प्रमतमनमध नआए स्थानीय िााँउ पञ्चायतिा दरखास्त ददई सो 
पञ्चायतको कम्तीिा एकजना सदस्य र दईुजना 
संमधयारहरुलाई सािी राखी मनस्सा िराई िोहीले 
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जग्िावालाको भाि िुट्टयाई आफ्नो स्जम्िा राख्न सक्निे र 
यसरी िुट्टयाएको भाि जग्िावालाले िञू्जर िनुि पनेि । 

   (२) उप-दफा (१) बिोस्जि कूत बझुाउाँदा जग्िावाला वा 
मनजको प्रमतमनमधले कबूमलयतिा उल्लेख भएका कूत बझुी 
नमलएिा िोहीले कूत बझुाउने म्याद नािेको ३० ददनमभर 
दरखास्त साथ बझुाउन ु पने कूत बजार भाउले निदीिा 
पररित िरी स्थानीय पञ्चायत वा स्जल्ला िाल अड्डा वा भमूि 
प्रशासन कायािलयिा धरौटी राख्न सक्निे । 

 तर, आफुले बझुाउन ुपने कूतको सयकडा ९० प्रमतशत भन्दा कि 
हनुे िरी धरौटी दास्खल िरेको देस्खए िोहीले यस उप-दफा 
बिोस्जि कूत बझुाएको िामनने िैन र त्यस्तो भाउ वा 
अङ्किा फरक पारी वा झटु्ठा व्यहोरा देखाई धरौटी राखेको 
देस्खए उप-दफा (५) बिोस्जि जग्िावालाबाट मलइने 
सयकडा २ प्रमतशत धरौटी राख्न ेिोहीबाट असूल िररनिे । 

(३) उप-दफा (२) बिोस्जि िोहीले धरौटी राख्न आएिा धरौटी 
राख्न े स्थानीय पञ्चायत वा िाल अड्डा वा भमूि प्रशासन 
कायािलयले सो धरौटी राख्न ल्याएको रकि धरौटीिा 
आम्दानी बांधी सो रुपैयााँ बझु्ने ७ ददनमभर जग्िावालाका 
नाउाँिा सूचना जारी िनुि पिि । 
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(४) उप-दफा (३) बिोस्जि सूचना पाएपमि सो कूत बझु्न नपने 
कुनै कारि ि भने जग्िावालाको बाटोिा म्याद बाहेक १५ 
ददन मभर धरौट राख्न े स्थानीय पञ्चायत वा िाल अड्डा वा 
भमूि प्रशासन कायािलयिा आफै िई वा प्रमतमनमध पठाई 
उजूर िनि सक्निे । उट म्याद मभर उजूर नपरेिा सो 
धरौटी रहेको कूत बझु्न जग्िावाला िञु्जर भएको िामनने 
ि। 

(५) उप-दफा (२) बिोस्जि कूत धरौटी रहेको जनाउ पाएको 
वा झिडा परी अड्डाबाट अस्न्ति मनििय भएको मिमतले १ 
वर्ि मभर सो धरौटी रुपैयााँ पाउाँ भनी जग्िावाला वा मनजको 
प्रमतमनमधले दरखास्त ददन आएिा धरौटी अङ्कको सयकडा २ 
दस्तरु मलई सो रुपैयााँ धरौटी राख्न ेस्थानीय पञ्चायत वा िाल 
अड्डा वा भमूि प्रशासन कायािलयले मनजलाई बझुाई ददन ु
पिि।सो म्याद मभर सो बिोस्जि दरखास्त नददएिा सो 
अवमध भटुान भएपमि सो धरौटी स्वत: श्री ५ को 
सरकारको सस्ञ्चत कोर्िा जम्िा हनुेि । 

(६) उप-दफा (२) र (५) बिोस्जि धरौट अङ्कको सयकडा २ 
का दरले स्थानीय पञ्चायतले दस्तूर मलएको रकि सोही 
पञ्चायतको कोर्िा आम्दानी बांधी खचि िनि सक्नेि । 
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२२. िूल ऐनको दफा ३८ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा ३८ को 
उप-दफा (१) िा "तोवकएको अदालत" भने्न स्झकी "तोवकएको 
अमधकारी" भने्न शब्द रास्खएको ि । 

२३. िूल ऐनको दफा ४० िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा ४० को सट्टा 
देहाय बिोस्जिको दफा ४० रास्खएको ि । 

४०. अमनवायि बचत िनुि पने:- प्रत्येक जग्िावाला र िोहीले आफ्नो 
वा आफुले किाएको जग्िाको एक िखु्य वावर्िक उब्जनी 
वालीको तोवकएको दरले स्जन्सीिा अमनवायि बचत तोवकएको 
समिमत संस्था वा अमधकारीले िेउ जम्िा िनुि िराउन ुपिि ।  

          तर, 

(क) यसरी तोवकएको समिमत वा संस्था वा अमधकारी 
िेउ जम्िा हनु आउने बचतको अस्न्ति स्जम्िेवारी 
श्री ५ को सरकारको हनुिे । 

(ख) तोवकएको समिमत वा संस्था वा अमधकारीले 
आव्यक सम्झेिा तोवकएको दर भाउिा निदीिा 
बझुाउन लिाउन ु सक्नेि । खाद्यान्न बाहेक अरु 
निद वाली लािेका जग्िाको हकिा तोवकएको 
दरले निदीिा जम्िा िनुि िराउन ुपिि । 
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(ि) यसरी उठाएको बचत तोवकए बिोस्जिको कृवर् 
ववकास र कृवर् कायि सम्बन्धी स्थानीय 
आव्यकतालाई प्राथमिकता ददई श्री ५ को 
सरकारले तोवकएको प्रशासनद्वारा उपयोि िने, 
िराउने ि । 

२४. िूल ऐनको दफा ४४ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा ४४ को 
उप-दफा (१) िा उल्लेस्खत "३५ ददनमभर आफु िेउ दास्खल िनि 
िराउन आदेश ददन सक्नेि" भने्न शब्दहरुको सट्टा "35 ददनमभर 
आफू िेउ वा सम्बस्न्धत स्थानीय पञ्चायतिा दास्खल िनि िराउन 
आदेश ददन सक्नेि र यो उप-दफा प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्ि सम्बस्न्धत 
स्थानीय पञ्चायतिा दास्खल िरेको तोवकए बिोस्जिको फांटवारीलाई 
यसै उप-दफा बिोस्जि दास्खल िरेको िामनने ि" भने्न शब्दहरु 
रास्खएका िन ्। 

(२) िूल ऐनको दफा ४४ को उप-दफा (२) को खण्ड 
(ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) रास्खएको ि। 

     (ख) वकसानलाई खानाको मनमित्त ददएको निदी वा स्जन्सी 
ऋि। 
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२५. िूल ऐनको दफा ४४ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा ४५ को 
खण्ड (ि) को सट्टा देहायको खण्ड (ि) रास्खएको र देहाय 
बिोस्जिको खण्ड (ि) थवपएकोि । 

(ि) थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने 
िरी भोि बन्धकीिा भोि िरेको भए पाए जमत सबै 
आयस्तालाई निदीिा पररित िरी सयकडा १० 
भन्दा बढी ठहररन आएको रकि सावांिा कट्टा 
भएको िामनन ेि । 

(ि) कानून वा ररमतमथमत चलन अनसुार जग्िा फािे वा 
रास्जनािा नहनुे वकपट जग्िाको हकिा यो 
प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश प्रारम्भ हनु ु भन्दा अस्िको 
भोि बन्धकीिा खाएपाएको आयस्ता खण्ड (ि) 
बिोस्जि भोि बन्धकी सावंािा कट्टा िररने ि । 

(२) िूल ऐनको दफा ४५ को खण्ड (ङ) िा देहायको 
प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश थप िररएको ि । 

     तर, स्थानीय चलन अनसुार काि िरे बापत पाउने िजदूरी 
सो रकि भन्दा बढी पाउन ेरहेि भने बढी पाउने रकि 
जमत ऋििा कट्टा िररने ि । 
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२६. िूल ऐनको दफा ४५ पमि दफा ४५क. थप:- िूल ऐनको दफा 
४५ पमि देहायको दफा ४५क. थवपएको ि । 

४५क. कािज सद्द े वकते िुट्याउन ेअमधकार:- (१) दफा ४५ िा 
उल्लेख भए बिोस्जिको ऋि रकि मनस्ित िदाि कािज सद्दे 
वकते िुट्याउन ु पने हनु आएिा ऋि रकि मनस्ित िने 
अमधकारीले प्रचमलत कानून बिोस्जि सद्दे वकते िुट्याउन 
सक्नेि । 

        (२) दफा ४५ बिोस्जि ऋि मनस्ित िराउने 
मसलमसलािा पेश भएको यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्दा, 
अिामडको कुनै मलस्खतिा आय वटकट टांमसएको रहेनि भने 
अन्य प्रचमलत नेपाल कानूनिा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापमन तोवकएको अमधकारीले कानून बिोस्जि आय वटकट 
टांस्न लिाई सो मलखतका सम्बन्धिा कारबाही िनि 
सक्नेि। 

२७. िूल ऐनको दफा ४६क. थप:- िूल ऐनको दफा ४६ पमि देहायको 
दफा ४६क.थवपएको ि । 

     ४६क. स्जन्सी ऋिलाई निदीिा पररित िने:- दफा ४६ बिोस्जि 
असूल उपर िररएको स्जन्सी ऋिलाई सो स्जम्िा राख्न े
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समिमत, संस्था वा अमधकारीले तोवकए बिोस्जि निदीिा 
पररित िनि सक्निे। 

२८. िूल ऐनको दफा ५१ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा ५१ को 
उप-दफा (२) को सट्टा देहायको उप-दफा (२)) रास्खएको ि। 

      "(२)  यस पररच्िेद बिोस्जि दास्खल िनुिपने बचत दास्खल निने 
व्यस्टलाई तोवकएको अमधकारीले रु. ५००।- सम्ि 
जररवाना िरी बचत असूल उपर िनेि र तत्काल बचत 
असूल उपर हनु नसकेिा तोवकएको अमधकारीले अको 
सालको वाली रोक्का िरी बचत असूल उपर िनेि । 

(२) िूल ऐनको दफा ५१ को उप-दफा (३) खारेज िररएको 
ि। 

२९. िूल ऐनको दफा ५१ख. पमि थप:- िूल ऐनको दफा ५१ख. पमि 
देहायको दफा ५१ि. र  ५१ि. थवपएको ि । 

   ५१ि. साधन भएको ऋि आसािीले वफताि पाउन:े- कुनै आसािीले 
दफा ४६ बिोस्जि समिमत वा संस्थािा बझुाएको ऋि रकि 
दफा ४५ बिोस्जि ऋि मनस्ित िदाि साधन भएका मनज 
आसािीले तरुुन्त वफताि पाउनेि । 
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  ५१ि. बचत वा ऋि वहनामिना िरेिा असूल िने:-  दफा ४० वा 
४१ बिोस्जि असूल भएको बचत दफा ४६ बिोस्जि प्राप्त 
भएको ऋि कुनै व्यस्ट, अमधकारी, समिमत वा संस्थाका 
सदस्यले वहनामिना िरेको ि भने्न लािेिा श्री ५ को 
सरकारले त्यस सम्बन्धिा कुनै अमधकृतद्वारा आव्यक 
जांचबझु िराउन सक्निे र सो जांचबाट वहनािीना भएको 
देस्खएिा त्यस्तो वहनािीना िने व्यस्ट, अमधकारी, समिमत वा 
संस्थाका सदस्यहरुलाई श्री ५ को सरकारले मबिो बिोस्जि 
जररवाना िरी मनजबाट वहनािीना भएको बचत वा ऋि सिेत 
सरकारी बाकंी सरह असूल िनि सक्नेि । 

३०.  िूल ऐनको दफा ५३ िा संशोधन :-  िूल ऐनको दफा ५३ को 
उप-दफा (१) र (२) को सट्टा देहायको उप-दफा (१) र (२) 
रास्खएको ि । 

     "(१) यो ऐन अन्तिित कुनै िदु्दा िामिलाको कायिवाही तथा 
वकनारा िदाि यो ऐन अन्तिित अमधकार प्राप्त पञ्चायत 
समिमत अदालत वा अमधकारीले नेपाल ववशरे् अदालत ऐन, 
२०१३ को दफा ४ र ६ बिोस्जिको अस्ख्तयारी र कायि 
प्रिाली अपनाउने ि । 
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      (२) यस ऐनको दफा ६, दफा ९, दफा ११, दफा १८, दफा 
२४, दफा ५१, र दफा ५९ बिोस्जि सजाय हनुे कसूर 
सम्बस्न्धत िदु्दा श्री ५ सरकार वादी भै हेररने ि । 

३१. िूल ऐनको दफा ५५ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा ५५ को सट्टा 
देहायको दफा ५५ रास्खएको ि । 

 ५५. तोवकएको अमधकारी र अदालतको मनििय अस्न्ति हनु:े- यो 
ऐनिा अन्यथा लेस्खएिा बाहेक यो ऐन अन्तिित तोवकएको 
अदालत वा अमधकारीले िरेको मनििय अस्न्ति हनुेि र त्यस 
उपर कुनै अदालतिा पनुरावेदन वा उजूर लाग्ने िैन । 

३२. िूल ऐनको दफा ५७क. िा संशोधन:- िूल ऐनको दफा ५७क. को 
सट्टा देहायको दफा ५७क. रास्खएको ि । 

 ५७क. कोटि वफ र बक्सौनी नलाग्न े :- प्रचमलत नेपाल कानूनिा 
जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन यो ऐन र यस ऐन अन्तिित 
बनेका मनयिहरु अन्तिित कुनै अदालत वा अमधकारी िेउ पनि 
आउने िोवहयानी हक र ऋि मनस्ित िने सम्बस्न्धत िदु्दा वा 
उजूरीिा कोटि फी नमलई कायिवाही वकनारा िररन ेि र यो ऐन 
र यस ऐन अन्तिित बनकेा मनयिहरु अन्तिित पने िदु्दािा 
मिलापर िदाि िराउाँदा बक्सौनी लाग्ने िैन । 
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३३. िूल ऐनको दफा ५८क. िा संशोधन:- िूल ऐनको दफा ५८क. िा 
रहेको "तोवकएको अदालतिा ददएको उजूरी" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"तोवकएको अदालत वा तोवकएको अमधकारी सिि ददएको उजूरी" 
भने्न शब्दहरु रास्खएका िन ्। 

३४. िूल ऐनको दफा ५९ िा संशोधन:- िूल ऐनको दफा ५९ को सट्टा 
देहायको दफा ५९ रास्खएको ि । 

     "५९. खेती िने सम्बन्धिा श्री ५को सरकारले मनदेशन ददन सक्न:े- 
(१) श्री ५को सरकारले आव्यक सवुवधा ददई सूस्चत 
आदेशद्वारा कुनै िेरको जग्िािा कुनै खास वा खास  जातको 
एक वा बढी बाली लिाई सोही सूचनािा मनधािरि िररएका 
तरीका र व्यवस्था सिेत अपनाई खेती िने मनदेशन ददन 
सक्नेि र सो मनदेशन बिोस्जि खेती िनुि सम्बस्न्धत जग्िा 
वाला र िोहीको कतिव्य हनुिे । 

    (२) उप-दफा (१) बिोस्जि ददइएको मनदेशन बिोस्जि 
कसैले खेती निरेिा तोवकएको अमधकारीको आदेशले मनज 
जग्िावाला भए मनजको सम्बस्न्धत बाली जफत िनि सवकने ि 
र िोही भए मनजलाई सम्बस्न्धत जग्िाबाट मनष्कामसत िररने 
ि। 

        


