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भमूि सम्बन्धी (प्रथि संशोधन) ऐन, २०२२ 

                                                                                      लालिोहर सदर मिमत  

                                                                                        २०२२।१२।१० 

२०२२ सालको ऐन नं. २२ 

स्वस्स्तश्री मिररराजचक्रचडूािस्ि नरनारायिेत्यादद ववववध ववरुदावली 
ववराजिानिानोन्नत िहेन्रिाला ओजस्स्वराजन्य अमत तेजस्वी मरभवुन 
प्रजातन्रश्रीपद अमत कीमतििय नेपालश्रीपद प्रोज्जज्जवल नेपालतारा ॐ 
रािपट्ट अतलुज्जयोमतििय मरशस्िपट्ट अमतप्रबल िो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, 

        श्री ५ िहाराजमधराज िहेन्र वीर ववक्रि शाहदेवबाट राविय 
पञ्चायतको सलालाह र सम्िमतले यो ऐन बनाई बक्सेको ि । 
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१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि "भमूि सम्बन्धी 
(प्रथि संशोधन) ऐन, २०२२'' रहेको ि । 

(२) यो ऐनको दफा २ र दफा १८ िूल ऐन प्रारम्भ 
भएको मिमतले र अरु बांकी दफाहरु तरुुन्त प्रारम्भ हनु ेिन।् 

२. िूल ऐनको दफा ७ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा ७ उप-
दफा (२) पमि मनम्नमलस्खत उप-दफा (३) र (४) थवपएको 
ि :- 

     (३) उप-दफा (१) र (२) लािू भएको िेरको कुनै 
जग्िाको सम्बन्धिा कसैले जग्िावालाको हक सो उप-दफाहरु 
प्रारम्भ हनु ुभन्दा अिावै प्रचमलत नेपाल कानूनले अंशिा हक 
पगु्ने हकवाला वा अंस्शयार बाहेक अरु कसैलाई बेचमबखन, 
दान-दातव्य, सट्टा पट्टा िरी वा अरु कुनै व्यहोराले हक िामड 
ददएको मलखत सो उप-दफाहरु प्रारम्भ हुुँदाको मिमतसम्ि 
रस्जिेशन पास भएको रहनेि र त्यसरी हक िामड ददएको 
जग्िा मनज वा मनजको पररवारको साथिा कायि रहेको अरु 
जग्िा सिेत मिलाउुँदा उप-दफा (१) र (२) िा लेस्खएको 
अमधकति हदभन्दा बढी हनुे रहेि भने त्यस्तो हक िामड ददए 
मलएकोलाई यस दफाको तात्पयिको लामि िान्यता ददइने िैन 
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र त्यस्तो जग्िा िामड ददने जग्िावालाकै साथिा कायि रहेको 
सरह िामन यो दफा लािू हनुेि ।  

                       तर, यो दफा लािू हनु ु भन्दा अिावै रस्जिेशन 
पास िराई िाग्न दावी पररसकेकोिा यो उप-दफा लािू हनुे 
िैन । 

      (४) उप-दफा (१) र (२) लािू भएको िेरहरुिा सो 
उप-दफाहरु प्रारम्भ भएको मिमतसम्ि सो उप-दफाहरु 
बिोस्जि राख्न पाउने अमधकति हदभन्दा बढी जग्िा फ्नो 
साथिा वा फ्नो पररवारको साथिा हनुे कुनै जग्िावालाले सो 
उप-दफाहरु प्रारम्भ भए पमि त्यस्तो जग्िा नेपाल कानूनले 
अंशिा हक पगु्ने हकवाला अंस्शयार बाहेक अरु कसैलाई 
बेचमबखन, दान-दातव्य, सट्टा पट्टा िरी वा अरु कुनै व्यहोराले 
हक िामड ददएको रहेि भने सो लेनदेनको मलखत रस्जिेशन 
पास भएको वा नभएको जे भए तापमन त्यस्तो लेनदेनलाई यो 
दफाको तात्पयिको लामि िान्यताददइने िैन र त्यस्तो जग्िा 
हक िामड ददने जग्िावालाकै साथिा कायि रहेको सरह िामन 
यो दफा लािू हनुेि । 
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                    तर, कसैले साविजमनक स्शिि संस्थाको मनमित्त 
ददएको दान-दातव्यको सम्बन्धिा यो उप-दफा लािू हनुेिैन। 

३. िूल ऐनको दफा १३ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा १३ 
को उप-दफा (१) को प्रमतबन्धात्िक वाक्यांशको सट्टा 
मनम्नमलस्खत प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश रास्खएको ि :- 

             तर- 

(क) सम्बस्न्धत व्यस्िको मनवेदन परी वा अरु कुनै 
िनुामसब कारिले म्याद बढाउन पने देस्खएिा 
सो म्याद िजु्रकेो मिमतले ३५ ददनसम्िको थप 
म्याद तोवकएको अमधकारीले ददन सक्नेि । 

(ख) कुनै सरकारी कििचारी वा ववदेशिा िएका 
व्यस्िले म्यादमभर फांटवारी दास्खला िनि 
सकेको रहेनि भने त्यस्तो व्यस्िले म्याद 
बढाउन मनवेदन ददएिा श्री ५ को सरकार वा 
तोवकएको अमधकारीले फवश्यक ठानेिा थप 
म्याद ददन सक्नेि । 
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४. िूल ऐनको दफा १९ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा १९ 
को उप-दफा (३) को सट्टा मनम्नमलस्खत उप-दफा (३) 
रास्खएको ि :- 

   (३) उप-दफा (२) बिोस्जि ददएको ऋि-पर श्री ५ को 
सरकारिा बझुाउन ुपने मडपोस्जट वा जिानतको मनमित्त र कुनै 
स्वशामसत संिदठत संस्थािा मधतो राखी उद्योिको मनमित्त ऋि 
मलनको लामि ग्राह्य हनुेि र त्यस्तो ऋि-परको नािसारी तथा 
बेचमबखन हनु हनु सक्नेि । 

५. िूल ऐनको दफा २१ पमि दफा २१क. थप :-  िूल ऐनको 
दफा २१ पमि मनम्नमलस्खत दफा २१क. थवपएको ि :- 

      २१क. जफत भएको जग्िा मबक्री ववतरि िनेेः- यो ऐन 
बिोस्जि जफत भएको जग्िालाई तोवकएको 
अमधकारीले तोवकए बिोस्जि मबक्री वा ववतरि 
िररनेि । 

                     तर, मबक्री वा ववतरि नभएसम्ि त्यस्तो 
जग्िा साववक जग्िावाला वा िोही वा अन्य कुनै 
व्यस्िलाई तोवकएको अमधकारीले कुनै शतििा किाउन 
ददन सक्नेि । 
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६. िूल ऐनको दफा २९ पमि दफा २९क. थप :- िूल ऐनको 
दफा २९ पमि मनम्नमलस्खत दफा २९क. थवपएको ि :- 

२९क. िोवहलाई मनस्काशन िने हद म्याद :- दफा २९ 
बिोस्जि िोहीलाई मनस्काशन िनुि परेिा देहायका 
म्यादमभर मनवेदन दी सक्नपुिि सो म्याद िजु्र े पमि 
मनवेदन लाग्न सक्दैन । 

 

(क)  दैवव परी उब्जा हनु नसकेकोिा बाहेक कुत 
बझुाउने म्याद नाघेको मिमतले ९० ददन वा यो 
दफा लािू भएको मिमतले ३५ ददनमभर जनु 
पमि हनु्ि सो म्यादमभर,  

(ख)   दफा २९ को उप-दफा (१) को खण्ड (ख) िा 
उलालेख भएको अवस्थािा सो खण्डिा लेस्खएको 
काि कुरा भए िरेको मिमतले ३५ ददनमभर, 

(ि)   दफा २९ को उप-दफा (१) को खण्ड (ि) िा 
उलालेख भएको अवस्थािा सो खण्डिा लेस्खएको 
काि कुरा भए िरेक एक वर्ि नाघेको ३५ 
ददनमभर, 
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७. िूल ऐनको दफा ३१ पमि दफा ३१क. थप:-  िूल ऐनको 
दफा ३१ पमि मनम्नमलस्खत दफा ३१क. थवपएको ि :- 

३१क. िोवहयानीको हकको प्रामप्त वा तेरो िेरो सम्बन्धी 
िदु्दा:- कुनै जग्िाको सम्बन्धिा यो पररच्िेद 
बिोस्जिको िोवहयनी हकको प्रामप्त वा िोवहयानी 
हकको तेरो िेरो सम्बन्धी कुरािा झिडा पनि फएिा 
त्यस्को मनििय तोवकएको अदालतबाट िररनेि । 

८. िूल ऐनको दफा ३३ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा ३३ 
को अन्त्यिा मनम्नमलस्खत स्पष्टीकरि थवपएको ि :- 

        स्पष्टीकरि :- यो दफाको तात्पयिको लामि जग्िाको 
वकमसिको फधारिा मलन ु ददन ु पने कुत यो ऐन र यस ऐन 
अन्तिित बनेको मनयि अनसुार ददइने िोवहयानीहकको प्रिाि-
पर वा जोताहाको अस्थायी मनस्सािा लेस्खए बिोस्जि हनुेि, 
लेनदेन भै सकेकोिा बाहेक त्यस् तो कुत िूल ऐन प्रारम्भ भएकै 
मिमतदेस्ख ददने मलने िनुिपिि । 

९.  िूल ऐनको दफा ३६ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा 
३६ को उप-दफा (३) िा रहेको "ईलाका िाल अड्डािा धरौट 
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राख्न सक्नेि" भने्न वाक्यांशको सट्टा "स्थानीय पञ्चायतिा र 
स्थानीय पञ्चायतले नबसु्झ मलएिा सो नबझेुको सात ददनमभर 
ईलाका िाल अड्डािा धरौट राख्न सक्नेि" भने्न वाक्यांश 
रास्खएको ि। 

   (२) िूल ऐनको दफा ३६ को उप-दफा (४), (५) र 
(६) िा रहेको "िाल अड्डा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
"धरौट राख्न े स्थानीय पञ्चायत वा िाल अड्डा" भने्न 
शब्दहरु रास्खएको ि । 

१०. िूल ऐनको दफा ३६ पमि दफा ३६क. थप :-  िूल ऐनको 
दफा ३६ पमि मनम्नमलस्खत दफा ३६क. थवपएको ि :- 

    ३६क. कुत भराई िाग्ने हद म्याद :- कुत बझुाउने म्याद 
नाघेको मिमतले ९० ददन वा यो दफा लािू भएको 
मिमतले ३५ ददन मभर जनु पमि हनु्ि सो म्यादमभर 
जग्िावालाले िोहीबाट कुत भराई मलन नालेस ददन ुपिि 
सो म्याद िजु्र े पमि कुतभराई िाग्ने नालेस लाग्न 
सक्दैन । 
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११.  िूल ऐनको दफा ३८ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा 
३८ को उप-दफा (१) िा रहेको "वा दफा ३७" भन्न े
शब्दहरु स्झवकएको ि । 

      (२) िूल ऐनको दफा ३८ को उप-दफा (२) िा 
रहेको "तोवकएको अदालतले मनजलाई रु. १०००।- 
एकहजारसम्ि जरीवाना वा ६ िवहनासम्ि कैद वा दबैु सजाय 
हनुेि "भन्न"े वाक्यांशको सट्टा "तोवकएको अमधकारी, अदालत 
वा पञ्चायतले मनजलाई रु. ५००।– पाुँचसयसम्ि जरीवाना 
िनि सक्नेि" भने्न वाक्यांश रास्खएको ि । 

    (३) िूल ऐनको दफा ३८ को उप-दफा (३) पमि 
मनम्नमलस्खत उप-दफा (३)क. थवपएको िेः- 

       "(३क.) दफा ३७ को उलालङ्घन िरी कुनै 
जग्िावालाले िोहीबाट कुनै रकि कलि उठाएको ठहरेिा 
तोकोएको अमधकारी, अदालत वा पञ्चायतले सो उठाएको रकि 
िोहीलाई भराईददई जग्िावालालाई वविो बिोस्जि जररवाना 
सिेत िनि सक्नेि । 
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(४) िूल ऐनको दफा ३८ को उप-दफा (४) रहेको 
"तोवकएको अदालतले" भने्न वाक्यांशको सट्टा "तोवकएको 
अमधकारी, अदालत वा पञ्चायतले" भने्न वाक्यांश रास्खएको 
ि। 

१२. िूल ऐनको दफा ४१ िा संशोधन :- (१) िूल ऐनको दफा 
४१ को सट्टा मनम्नमलस्खत दफा ४१ रास्खएको िेः- 

      ४१. बचतिा ब्याज ददने र निदीिा पररित िने बारेेः- (१) 
दफा ४० बिोस्जि जम्िा िराईएको बचतको रकििा सो 
जम्िा राख्न ेसमिमत, संस्था वा अमधकारीले वावर्िक सयकडा 
पांचका दरले ब्याज ददनिे र बचत जम्िा िरेको मिमतले 
दइु वर्ि पमि र पांच वर्ि मभर पटक-पटक िरी वा एक 
िषु्ट त्यस्तो ब्याजको भिुानी ददनेि । 

         (२) दफा ४० बिोस्जि जम्िा भएको अमनवायि 
स्जन्सी बचत रकिलाई सो जम्िा राख्न ेसमिमत, संस्था वा 
अमधकारीले तोवकए बिोस्जि निदीिा पररित िनि 
सक्नेि । 
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१३. िूल ऐनको दफा ४२ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा ४२ 
को सट्टा मनम्नमलस्खत दफा ४२ रास्खएको िेः- 

    ४२. बचतको रकि वफताि ददने बारे :- दफा ४० बिोस्जि 
जम्िा िररएको बचत सो जम्िा िररएको मिमतले क्रिश: 
पांच वर्ि पमि सो बचत जम्िा राख्न े समिमत संस्था वा 
अमधकारीले सो जम्िा रकि र बांकी ब्याज भए सो सिेत 
निदी, स्जन्सी वा दवैुिा वा स्जन्सीलाई दफा ४१ 
बिोस्जि निदीिा पररित िररएको भए निदीिा वफताि 
भिुानी िनेि वा भिुानी िनुिपने निदी र स्जन्सीको 
िोलको पूरै वा कुनै अङ्कको सट्टा वकसानहरुलाई ऋि 
उपलब्ध िराउने वा िलुकुको ववकास िने उदे्दश्यले 
बनेको तथा तोवकएको कपोरेशन, बैङ्क वा अरु संिदठत 
संस्थाको शेयर ष्टक वा मडबेञ्चर वा श्री ५ को सरकारले 
जारी िरेको ऋि-पर उपलब्ध िराउने ि । 

१४. िूल ऐनको दफा ४३ िा संशोधन :- िूल ऐनको दफा ४३ 
को सट्टा मनम्नमलस्खत दफा ४३ रास्खएको िेः- 

      ४३. जिानत राख्न र शेयर खररद िनि सवकने :- दफा ४० 
बिोस्जि बचत िररएको रकिको रसीद वा ४२ 
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बिोस्जि उपलब्ध िराइएको शेयर, मडबेञ्चर वा ऋि-
पर  श्री ५ को सरकारिा बझुाउन ुपने कुनै प्रकारको 
मडपोस्जट वा जिानतको मनमित्त ग्राह्य हनुेि र त्यस्तो 
बचत रसीदबाट सहकारी संस्थाको शेयर खरीद िनि 
सवकनेि । 

१५. िूल ऐनको दफा ४४ िा संशोधन :-(1) िूल ऐनको दफा 
४४ को उप-दफा (१) को प्रमतबान्धात्िक वाक्यांशको सट्टा 
मनम्नमलस्खत प्रमतबन्धात्िक वाक्यांश रास्खएको ि । 

          तर- 

(क) सम्बस्न्धत व्यस्िको मनवेदन परी वा अरु कुनै िनुामसब 
कारिले म्याद बढाउन पने देस्खएिा सो म्याद िजु्रकेो 
मिमतले ३५ ददन सम्िको थप म्याद तोवकएको 
अमधकारीले ददन सक्नेि । 

(ख) कुनै सरकारी कििचारी वा ववदेशिा िएको व्यस्िले 
म्याद मभर फांटवारी दास्खल िनि सकेको रहेनि भने 
त्यस्तो व्यस्िले म्याद बढाउन मनवेदन ददएिा श्री ५ 
को सरकार वा तोवकएको अमधकारीले फवश्यक 
ठानेिा थप म्याद ददन सक्नेि । 
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(२) िूल ऐनको दफा ४४ को उप-दफा (२) को 
स्पष्टीकरििा रहेको "कृवर् सम्बस्न्धत ऋि भन्नाले" भन्न े
शब्दहरु र "वकसानहरु" भन्ने शब्दहरुको बीचिा 
"लेनदेनको मलखतिा जनुसकैु व्यहोराको वापत जनाएको 
भए तापमन" भन्ने वाक्यांश थवपएको ि । 

(३) िूल ऐनको दफा ४४ को उप-दफा (२) पमि 
मनम्नमलस्खत उप-दफा (३) थवपएकोि । 

"(३) यस पररच्िेदको प्रयोजनका लामि कुनै ऋि 
कृवर् सम्बन्धी ऋि हो, होईन भने्न प्रश्न उठेिा 
तोवकएको अमधकारीले स्थानीय पञ्चायतको 
प्रमतमनमध राखी फवश्यक देखेिा सरजिीन 
सिेत िरी त्यसको मनििय िनेि र त्यस्तो 
मनिियिा कसैको स्चत्त नबझेुिा त्यस्तो मनििय 
भएको मिमतले ३५ ददन मभर मनजले तोवकएको 
अदालतिा अपील िनि सक्नेि । 

१६. िूल ऐनको दफा ५१ िा संशोधन :-(1) िूल ऐनको दफा 
५१ को उप-दफा (२) पमि मनम्नमलस्खत उप-दफा (२क.) 
थवपएकोि :- 
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(२क.) यस पररच्िेद बिोस्जि असािी वकसानबाट सोझै 
असूल िनि नहनुे कृवर् सम्बन्धी ऋिको साुँवा वा 
ब्याजको रकि सोझै असूल िने व्यस्िलाई 
तोवकएको अमधकारीको फदेशले बढीिा रु. ५००।- 
पाुँच सयसम्ि जरीवाना हनुेि र सम्बस्न्धत वविो 
सिेत जफत हनुेि । 

   (२) िूल ऐनको दफा ५१ को उप-दफा (३) िा 
रहेको "उप-दफा (१) वा (२)" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उप-
दफा (१), (२) वा (२क.)" भन्ने शब्दहरु रास्खएको ि । 

१७.  िूल ऐनको दफा ५१ पमि दफा ५१क. र ५१ख. थप :-  
िूल ऐनको दफा ५१ पमि मनम्नमलस्खत दफा ५१क. र  
५१ख. थवपएको ि :- 

 "५१क. ऋि असूली सम्बन्धी सवुवधा पाउने :- नेपाल 
कानून बिोस्जि िदठत कुनै सहकारी संस्था, बैङ्क वा 
तोवकएको औद्योमिक कम्पनीले वकसानसंि उठाउन, 
भराउन वा वफताि मलन ुपने जनुसकैु ऋिको साुँवा र 
ब्याज सोझै उठाउन, भराउन, वा वफतािमलन यस 
पररच्िेदका कुनै कुराले वाधा परु् याउने िैन र त्यस्तो 
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सहकारी संस्था, बैङ्क वा तोवकएको औद्यौमिक 
कम्पनीले दफा ४४ बिोस्जि ऋिको फांटवारी 
दास्खल िनुिपने िैन । 

  ५१ख. असिीबाट ऋिको फांटवारी फएकोिा त्यस्तो 
ऋि असािीले पाउने :- दफा ४४ वा ५० बिोस्जि 
ऋिको फांटवारी दास्खल िनुिपने कतिव्य भएको कुनै 
साहूले सो बिोस्जि फांटवारी दास्खला निरी त्यस्तो 
फांटवारी सम्बस्न्धत वकसानबाट दास्खल भै दफा ४६ 
बिोस्जि ऋि प्राप्त भएिा साहूको त्यस्तो ऋि र 
त्यस्को वावर्िक सयकडा पाुँचका वहसाबले ब्याज 
सिेत पाुँचवर्ि पमि असािीलाई एकिषु्ट वफताि 
ददइनेि । 

१८. िूल ऐनको दफा ५७ पमि दफा ५७क. थप :- िूल ऐनको 
दफा ५७ पमि मनम्नमलस्खत दफा ५७क. थवपएको ि :- 

   "५७क. कोटि फी नलाग्ने :- प्रचमलत नेपाल कानूनिा जनुसकैु 
कुरा लेस्खएको भए तापमन यो ऐन र यस ऐन अन्तिित 
बनेका मनयिहरु अन्तिित कुनै अदालत वा अमधकारी 
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िेउ पनि फएका िदु्दा वा उजूरीिा कोटि फी नमलई 
कारवाई वकनारा िररनेि । 

१९. िूल ऐनको दफा ५८ पमि दफा ५८क. थप :- िूल ऐनको 
दफा ५८ पमि मनम्नमलस्खत दफा ५८क. थवपएको ि :- 

  "५८क. झठुा उजूरी िरेिा कोटि फी सरह जररवाना हनुे :- कुनै 
व्यस्िले तोवकएको अदालतिा ददएको उजूरी झठुा 
ठहरेिा त्यस्तो झठुा उजूरी ददए वापत त्यस्तो उजूरी 
ददंदा मनजले ददनपुने कोटि फी सरहको अङ्क मनजलाई 
जररवाना हनुेि । 

 

 

 

 

 


