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भमूि सम्बन्धी (प ाँचौं संशोधन) ऐन, २०५८ 

ल लिोहर सदर मिमत  

२०५८।१०।२५ 

 

                       २०५८ स लको ऐन नं. १८ 

       स्वस्स्तश्री मिररर जचक्रचडू िस्ि नरन र यिेत्य दद ववववध ववरुद वली 
ववर जि न ि नोन्नत िहेन्रि ल  परि नेप लप्रत पभ स्कर ओजस्स्वर जन्य परि 
िौरविय तेजस्वी मरभवुनप्रज तन्रश्रीपद परि उज्जज्जवल कीमतििय नेप लश्रीपद 
परि प्रोज्जज्जवल नेप लत र  परि पववर ॐर िपट्ट परि िह िौरविय सपु्रदीप् त 
वीरेन्रप्रज तन्रभ स्कर परि ज्जयोमतििय सवुवख्य त मरशस्िपट्ट परि सपु्रमसद्ध 
प्रबल िोरख दस्ििब ह ुपरि मधपमत आमतरथी परि सेन मधपमत श्री श्री श्री श्री 
श्रीिन्िह र ज मधर ज ज्ञ नने्र वीर ववक्रि श हदेव देव न ि ् सद  
सिरववजवयन ि ्। 

भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ल ई संशोधन िनि बनकेो ऐन  

प्रस्त वन : भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ल ई संशोधन िनि व ञ्छनीय भएकोले, 

          श्री ५ िह र ज मधर ज ज्ञ नने्र वीर ववक्रि श हदेवको श सनक लको  
पवहलो वर्िि  संसदले यो ऐन बन एको छ । 
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१. संस्िप्त न ि र प्र रम्भ: (१) यस ऐनको न ि "भमूि सम्बन्धी (प ाँचौं 
संशोधन) ऐन २०५८'' रहेको छ । 

(२) यो ऐन सम्वत ् २०५८ स ल श्र वि ३२ ितेदेस्ख 
प्र रम्भ भएको ि मननेछ । 

२. भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफ  २ ि  संशोधनः भमूि सम्बन्धी 
ऐन, २०२१ (यसपमछ "िूल ऐन" भमनएको ) को दफ  २ को खण्ड 
(ि) को उपखण्ड (३) ि  रहेक  "३५ वर्ि" भने्न शब्दहरुको सट्ट  
"१६ वर्ि" भने्न शब्दहरु र स्खएक  छन ्। 

३. िूल ऐनको दफ  7 ि  संशोधनः िूल ऐनको दफ  ७ को,- 

(१)   उपदफ  (१) र (२) को सट्ट  देह यक  उपदफ  (१) र (२) 
र स्खएक  छन:्- 

          "(१) कुनै व्यस्ि व  मनजको पररव रले 
जग्ि व ल को हैमसयतले नपे ल अमधर ज्जयि  जम्ि  १० 
मबि ह ि  नबढ्ने िरी देह यको िेरि  देह यको हदसम्ि 
ि र जग्ि  र ख्न प उनछे:- 

(क) मभरी िधेश सिेत सम्पूिि  

तर ई िेरि                            १० मबि ह    

      (ख)        क ठि डौं उपत्यक ि                २५ रोपनी  

      (ि)          क ठि डौं उपत्यक  ब हेक  
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                                   सम्पूिि पह डी िेरि            ७० रोपनी  

          (२) उप-दफ  (१) ि  जनुसकैु कुर  लेस्खएको भए 
त पमन कुनै व्यस्ि व  मनजको पररव रले देह यि    
लेस्खएको हदि  नबढ्ने िरी घरब रीको मनमित्त आवश्यक 
भएजमत जग्ि  उपदफ  (१) ि  लेस्खएको जग्ि ि  थप िरी 
र ख्न सक्नछेः- 

       (क)        मभरी िधेश सिेत सम्पूिि   

                                 तर ई िरेि                         १ मबि ह   

       (ख)          क ठि डौं उपत्यक ि            ५ रोपनी  

       (ि)         क ठि डौं उपत्यक  ब हेक  

                                        सम्पूिि पह डी िेरि              ५ रोपनी"  

(२)   उपदफ  (४) पमछ देह यक  उपदफ  (५) र (६) थवपएक  
छन:्- 

    "(५) उपदफ  (१) को प्रयोजनक  ल मि िोही 
ल िेको जग्ि को हकि  जग्ि व ल  र िोहीको आध  आध  
वहस्स  ििन  िररनेछ । 
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         (६) यस दफ ि  अन्यर जनुसकैु कुर  लेस्खएको भए 
त पमन यो दफ  प्र रम्भ हुाँद को मिमतसम्ि स मबकि  
हदबन्दी सम्बन्धी क रब हीको मनििय हनु ब ाँकी रहेको 
जग्ि व ल को हकि  स मबकको व्यवस्थ  बिोस्जि र ख्न 
प उने जग्ि को हदबन्दी सम्बन्धी क रब ही टुङ्गो ल िेपमछ 
ि र यस दफ  बिोस्जिको अमधकति हदबन्दी ल िू 
हनुेछ।" 

४. िूल ऐनको दफ  १३ ि  संशोधनः   िूल ऐनको दफ  १३ को,- 

   (१)    उपदफ  (१) पमछ देह यको उपदफ  (१क.) थवपएको छ:- 

    "(१क.) उपदफ  (१) बिोस्जि फ ाँटव री द स्खल 
िद ि जग्ि व ल ले जग्ि व ल  व  िोहीको हैमसयतले आफ्नो व  
आफ्नो पररव रको न िि  नेप ल अमधर ज्जयि  रहेको सम्पूिि 
जग्ि को वववरि एउटै फ ाँटव रीि  खलु ई आफ्नो जग्ि  
रहेको कुनै एक स्जल्ल ि  ि र द स्खल िनुि पनेछ ।" 

  (२)  उपदफ  (२) ि  रहेक  "उपदफ  (१) बिोस्जिको" भने्न    

शब्दहरुको सट्ट  "उपदफ  (१) र (१क.) बिोस्जिको" भने्न 
शब्दहरु र स्खएक  छन ्। 

५. िूल ऐनको दफ  २१ ि  संशोधनः िूल ऐनको दफ  २१ को सट्ट  
देह यको दफ  २१ र स्खएको छ:- 



 

5 
 

    "२१. जग्ि को मबक्री ववतरि: (१) यस ऐन बिोस्जि प्र प्त 
भएको व  जफत भएको जग्ि  जनु ि उाँ ववक स 
समिमत व  निरप मलक ब ट प्र प्त भएको व  जफत 
भएको हो सोही ि उाँ ववक स समिमत व  
निरप मलक क  स्थ नीय व्यस्िल ई तोवकएको 
अमधक रीले तोवकए बिोस्जि मबक्री ववतरि िनेछ । 
यसरी मबक्री ववतरि िद ि स्थ नीय भमूिहीन व्यस्ििध्ये 
ििु किैय , दमलत, आददव सी र जनज तील ई 
प्र थमिकत  ददईनेछ ।" 

           (२) उपदफ  (१) बिोस्जि मबक्री 
ववतरिि  प एको जग्ि  त्यस्तो व्यस्िको न िि  
जग्ि व ल को हैमसयतले दत ि िररनेछ । 

        (३) उपदफ  (१) बिोस्जि जग्ि  मबक्री 
ववतरि नभएसम्ि त्यस्तो जग्ि  स मबक जग्ि व ल , 
िोही व  अन्य कुनै व्यस्िल ई तोवकएको अमधक रीले 
कुनै सतिि  कि उन ददन सक्नेछ ।" 

६. िूल ऐनको दफ  २१ख. ि  संशोधनः   िूल ऐनको दफ  २१ख. 
ि  रहेको "र दफ  २१क" भने्न शब्दहरु स्िवकएक  छन ्।  

७. िूल ऐनको दफ  २२ ि  संशोधनः   िूल ऐनको, दफ  २२ को,-  
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        (१)     उपदफ  (१) ि  रहेक  "सयकड  १०" भने्न शब्दहरुको सट्ट  
"सयकड  ५" भने्न शब्दहरु र स्खएक  छन ्। 

      (२)  उपदफ  (२) ि  रहेको "सहक री" भने्न शब्द स्िवकएको छ। 

८. िूल ऐनको दफ  २३ ि  संशोधनः   िूल ऐनको दफ  २३ को सट्ट  
देह यको दफ  २३ र स्खएको छ:- 

   "२३. जग्ि  बेचमबखन िनिि  प्रमतबन्ध:  दफ  २१ बिोस्जि 
जग्ि  मबक्री ववतरि हुाँद  जग्ि  प उन े व्यस्िले दफ  
२२ बिोस्जि बिु उन ु पने िोलको पूर  रकि चिु  
निरेसम्ि व  जग्ि  बह ली प एको मिमतले दश वर्ि 
नपिेुसम्ि जनु पमछल्लो हनु्छ, सो अवमधसम्ि सो जग्ि  
बेचमबखन िनि, कुनै वकमसिले कसैल ई हक छ मड ददन, 
अंशबण्ड  िनि बैङ् क ब हेक अरु कसैल ई मधतो बन्धक 
ददन सिेत हुाँदैन ।"   

९. िूल ऐनको दफ  २६ख. ि  संशोधनः िूल ऐनको दफ  २६ख. ि  
रहेक  "दफ  २६ि., २६घ. र २६ङ" भने्न शब्दहरुको सट्ट  "दफ  
२६ि., २६घ., २६घ२ र २६ङ." भने्न शब्दहरु र स्खएक  छन ्। 

१०. िूल ऐनि   दफ  २६घ१, २६घ२ र २६घ३ थप : िूल ऐनको 
दफ  २६घ. पमछ देह यक  दफ  २६घ१, २६घ२ र २६घ३ 
थवपएक  छन:्- 
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 "२६घ१. मनवेदन ददन ुपने: दफ  २६ि. र २६घ. को प्रयोजनको 
ल मि यो दफ  प्र रम्भ भएको मिमतले ६ िवहन मभर 
मनवेदन ददन ुपनेछ । 

   २६घ२. जग्ि  ब ाँडफ ाँड िरी ददन े : दफ  २६घ१ बिोस्जिको 
म्य दमभर जग्ि  ब ाँडफ ाँड िनि जग्ि व ल  व  िोहीिध्ये 
कसैको पमन मनवेदन पनि नआएि  तोवकएको 
अमधक रीले ७ नम्बर फ ाँट व री र उपलब्ध 
भएसम्िक  प्रि िहरु बिुी िोही ल िेको जग्ि  यस 
ऐनक  अन्य दफ हरुि  उस्ल्लस्खत व्यवस्थ को 
अधीनि  रही ब ाँडफ ाँड िरी ददनेछ । 

  २६घ३. क रब ही टुङ्गो लि ई सक्न ुपने : िोही ल िेको जग्ि  
यस ऐन बिोस्जि जग्ि व ल  र िोहीबीच ब ाँडफ ाँड िने 
क रब ही तोवकएको अमधक रीले यो दफ  प्र रम्भ 
भएको मिमतले दईु वर्िमभर टुङ्गो लि ई सक्न ुपनेछ।" 

११. िूल ऐनको दफ  २६च. ि  संशोधनः िूल ऐनको दफ  २६च. ि  
रहेक  "दफ  २६ख.,२६ि., २६घ. र २६ङ" भने्न शब्दहरुको सट्ट  
"दफ  २६ख., २६ि., २६घ,. २६घ२ र २६ङ." भने्न शब्दहरु 
र स्खएक  छन ्। 
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१२. िूल ऐनि  पररच्छेद- ९क. थप : िूल ऐनको पररच्छेद ९ पमछ 
देह यको पररच्छेद-९क. थप िररएको छ :- 

                             "पररच्छेद- ९क. 

भ-ूउपयोि, जग्ि को खण्डीकरि मनयन्रि तथ  चक्ल बन्दी िने सम्बन्धी 

    ५१ङ. भ-ूउपयोि क यिक्रि सञ्च लन िनि सक्न े: (1) जग्ि को 
प्रकृमत अनसु र उपयोिि  लि उनको ल मि श्री ५ को 
सरक रले नेप ल र जपरि  सूचन  प्रक शन िरी नेप ल 
अमधर ज्जयको कुनै व  सबै िेरि  भ-ूउपयोि क यिक्रि 
सञ्च लन िनि सक्नेछ । 

             (२) उपदफ  (१) बिोस्जि भ-ूउपयोि 
क यिक्रि सञ्च लन िने सम्बन्धि  जग्ि को वमििकरि 
िद ि ि टोको प्रकृमत, उविर शस्ि, देशको भौिोमलक 
स्स्थमत, व त वरि तथ  जलव य ु सिेतको आध रि  
िररनेछ । 

(3) उपदफ  (१) बिोस्जि भ-ूउपयोि 
क यिक्रि सञ्च लन िद ि दफ  ५१च. बिोस्जि 
िदठत भ-ूउपयोि पररर्द् ब ट मनध िररत नीमतको 
अधीनि  रही तोवकए बिोस्जि सञ्च लन िनुि पनेछ। 
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५१च.   भ-ूउपयोि पररर्द्को िठन : (१) दफ  ५१ङ.को 
प्रयोजनको ल मि भ-ूउपयोि सम्बन्धी नीमत मनध िरि 
िनि देह य बिोस्जिक  अध्यि तथ  सदस्यहरु रहेको 
भ-ूउपयोि पररर्द् िठन हनुछे :- 

(क) उप ध्यि, र विय योजन   

आयोि                     - अध्यि 

(ख) सस्चव, रि  िन्र लय          -सदस्य 

(ि) सस्चव, वन तथ  भ-ूसंरिि  

िन्र लय                     -सदस्य 

(घ) सस्चव, कृवर् तथ  सहक री  

िन्र लय                     -सदस्य 

(ङ) सस्चव, भौमतक योजन   

तथ  मनि िि िन्र लय          -सदस्य 

(च) भ-ूउपयोि सम्बन्धी ववशेर्ज्ञहरुिध्ये  

श्री ५ को सरक रब ट िनोनीत  

तीनजन                       -सदस्य  

(छ) सस्चव, भमूि सधु र  

तथ  व्यवस्थ  
 िन्र लय               -सदस्य-सस्चव 
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(२) उपदफ  (१) को खण्ड (च) बिोस्जि 
िनोनीत सदस्यको पद वमध दईु वर्िको हनुेछ । 

(३) उपदफ  (१) बिोस्जिको पररर्द्ले आवश्यक 
देखेि  कुनै ववशरे्ज्ञल ई पररर्द्ले बैठकि  आिन्रि िनि 
सक्नेछ । 

(४) उपदफ  (१) बिोस्जिको पररर्द्को बैठक 
सम्बन्धी क यिववमध पररर्द् आफैले मनििय िरे बिोस्जि 
हनुेछ । 

(५) उपदफ  (१) बिोस्जिको पररर्द्को अन्य 
क ि, कतिव्य तथ  अमधक र तोवकए बिोस्जि हनुेछ । 

   ५१छ. कुनै एक उपयोिको ल मि मनध िररत जग्ि  अको 
उपयोिि  लि उन नहनु े: (१) यस ऐन बिोस्जि भ-ू
उपयोि क यिक्रि सञ्च लन भएको िेरि  कसैले कुनै 
एक उपयोिको ल मि मनध िररत जग्ि ल ई तोवकएको 
समिमतको स्वीकृमत नमलई अको उपयोिि  लि उन 
हुाँदैन । 

(२) उपदफ  (१) बिोस्जि स्वीकृमत ददने सम्बन्धी 
व्यवस्थ  तोवकए बिोस्जि हनुेछ । 
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 ५१ज.  जग्ि को खण्डीकरि मनयन्रि तथ  चक्ल बन्दी िने : 
जग्ि को उत्प दकत्व वृवद्ध िनिको ल मि श्री ५ को 
सरक रले तोवकए बिोस्जि जग्ि को खण्डीकरि 
मनयन्रि तथ  चक्ल बन्दी िने सम्बन्धी क यिक्रि 
सञ्च लन िनि सक्नेछ । 

५१ि.   सहक री खेती िनेल ई सवुवध  ददईन े : जग्ि को 
चक्ल बन्दी िरी तोवकए बिोस्जिको कृवर् उत्प दन 
िनिको ल मि सहक री खेती िनि च हने दश व  
सोभन्द  बढी जग्ि व ल हरुको सिूहल ई त्यस्तो खेती 
िनिको ल मि च वहने कृवर् औज र, कृवर् प्रववमध, िल 
बीउ, मसाँच ई, ववद्यतु आददको ल मि श्री ५ को 
सरक रले उपयिु सवुवध  र सहमुलयत उपलब्ध 
िर उन सक्नछे । 

५१ञ.   सरुस्ित व  व्यवस्स्थत िेरि  बसोब सको व्यवस्थ  िर उन 
सक्न े: श्री ५ को सरक रले नेप ल र जपरि  सूचन  
प्रक शन िरी नेप ल अमधर ज्जयमभरको कुनै िेर व  
घरवस्ती रहेको िेरल ई असरुस्ित व  अव्यवस्स्थत 
िेर घोर्ि  िरी सो िरेि  बसोब स िनि व  सोही 
सूचन ि  तोवकएको कुनै क यि िनि रोक लि ई त्यस्तो 
िेरि  बसोब स िरेको व्यस्िल ई सरुस्ित तथ  
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व्यवस्स्थत िरेि  बसोब सको व्यवस्थ  िर उन 
सक्नेछ। 

५१ट.    दण्ड सज य : कसैले दफ  ५१छ. ववपरीत कुनै क यि 
िरेि  तोवकएको अमधकरीले त्यस्तो व्यस्िल ई दश 
हज र रूपैय ाँसम्ि जररब न  िरी त्यस्तो जग्ि  
स मबककै उपयोिि  लि उन आदेश ददनछे ।" 

१३. ख रेज :   िूल ऐनको दफ  २१क. ख रेज िररएको छ । 

                                                                  

 

 

 

 

 


