भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गनन बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई सं शोधन गनन िाञ्छनीय भएकोले ,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।

१.

सं क्षिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि "भूमि सम्बन्धी (आठौ सं शोधन) ऐन, २०७५" रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ िा संशोधनाः भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (यसपमछ "िूल ऐन"
भमनएको) को दफा २ को खण्ड (झ) पमछ दे हायको खण्ड (झ१), (झ२), (झ३) , (झ४), (झ५), (झ६),
(झ७), (झ८) र (झ९) थवपएका छन्:(झ१)

"िन्रालय" भन्नाले भूमि व्यिस्था, सम्बन्धी विषय हेने नेपाल सरकारको िन्रालय सम्झनुपछन।

(झ२) "विभाग" भन्नाले भूमि व्यिस्थापन तथा अमभलेख विभाग सम्झनु पछन।
(झ३) "कायानलय" भन्नाले िन्रालयले तोकेको भूमि व्यिस्था सम्बन्धी काि गने कायानलय सम्झनुपछन ।
(झ४) "भूमिसुधार अमधकारी" भन्नाले कायानलयको प्रिुख सम्झनु पछन ।"
(झ५)

"सािनजमनक सं स्था” भन्नाले दे हायको कुनै सं स्था सम्झनु पछनाः(१) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूर्न िा आंक्षशक स्िामित्ि िा मनयन्रर् भएको
कम्पनी, बैङ्क िा समिमत िा प्रचमलत कानून बिोक्षजि स्थावपत आयोग, सं स्थान,
प्रामधकरर्, मनगि, प्रमतष्ठान, बोडन, केन्र, पररषद र यस्तै प्रकृमतका अन्य सं गठठत सं स्था,
(२) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारद्वारा सं चामलत िा नेपाल सरकारको पूर्न िा आंक्षशक
अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, िहाविद्यालय, प्राविमधक तथा व्यिसावयक क्षशिालय, विद्यालय,
अनुसन्धान केन्र र अन्य त्यस्तै प्राक्षिक िा शैक्षिक सं स्था,
(३) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको ऋर्, अनुदान िा जिानतिा सं चामलत सं स्था,
(४) उपखण्ड (१), (२) िा (३) िा उक्षललक्षखत सं स्थाको पूर्न िा आंक्षशक स्िामित्ि िा
मनयन्रर् रहेको सं स्था,
(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरिा सूचना प्रकाशन गरी सािनजमनक सं स्था भनी तोकेका
अन्य सं स्था।"

(झ६) "उद्योग" भन्नाले प्रचमलत कानून बिोक्षजि उद्योगको रुपिा दतान भएको सं स्था सम्झनु पछन।
(झ७) "प्रमतष्ठान" भन्नाले प्रचमलत कानून बिोक्षजि दतान भएका उद्योग, क्षशिर् सं स्था, स्िास््य सं स्था र
सहकारी सं स्था सम्झनु पछन।
(झ८) "कम्पनी" भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचमलत कानून बिोक्षजि दतान भएको कम्पनी सम्झनु पछन ।
(झ९)

"आयोजना" भन्नाले सरकारी, अधन सरकारी, मनजी िा कम्पनीबाट मनक्षित अिमधको लामग सं चामलत
कुनै विकास आयोजना सम्झनु पछन ।

३.

िूल ऐनको दफा ७ िा सं शोधनाः िूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (६) पमछ दे हायको उपदफा (७) र
(८) थवपएको छ :1

“(७) दफा १३ बिोक्षजि हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा हदिन्दी छानविनको टु ङ्गो नलागेसम्ि
कायानलयले रोक्का राख्नु पनेछ ।
(८) उपदफा (७) िा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन जग्गा हदिन्दी छानविनको टुङ्गो
नलागे पमन सो जग्गािा िोहीले ऐन बिोक्षजि आफ्नो भाग िााँडफााँड गरी मलन िाधा पने
छै न ।”
४.

िूल ऐनको दफा ८ क्षझवकएको छ ।

५.

िूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) क्षझवकएको छ ।

६.

िूल ऐनको दफा १२ िा संशोधनाः िूल ऐनको दफा १२ को,
१. खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राक्षखएको छ ।
“(ख) प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको भोगचलनिा रहेको जग्गा,”
२. खण्ड (ख) पमछ दे हायको खण्ड (ख१) र (ख२.) थवपएका छन्,
“(ख१.) नेपाल सरकारको पूर्न स्िामित्ििा रहेका सािनजमनक सं स्थाले भोगचलन गरे को िा प्राप्त
गने जग्गा,
(ख२.) नेपाल सरकारद्वारा जारी सूक्षचत आदे शिा उक्षललक्षखत हद बिोक्षजि सािनजमनक सं स्था,
उद्योग, प्रमतष्ठान, कम्पनी िा आयोजनाले खररद गरी मलएका जग्गा।”

७.

िूल

ऐनिा

दफा१२क.,१२ख.१२ग.र

१२घ.थप:

िूल

ऐनको

दफा

१२

पमछ

दे हायका

दफा

१२क,१२ख,१२ग, १२घ. थवपएका छन्:“१२क. प्रयोग गनुपन ने: यस ऐन बिोक्षजि जारी भएको सूक्षचत आदे श बिोक्षजि हदिन्दी भन्दा बढी जग्गा
प्राप्त गरे का उद्योग, प्रमतष्ठान, कम्पनी, आयोजना, क्षशिर् सं स्था िा अन्य कुनै पमन सं स्थाले सो
आदे शिा तोवकएको शतन बिोक्षजि जुन प्रयोजनको लामग प्राप्त गरे का हो सोही प्रयोजनको लामग
िार त्यस्तो जग्गा प्रयोग गनुन पनेछ ।”
१२ख. विक्री वितरर् गनन िा सट्टापट्टा गनन नहुने : यस ऐन बिोक्षजि जारी भएको सूक्षचत आदे श बिोक्षजि
खररद गरे का जग्गा सम्िक्षन्धत उद्योग, प्रमतष्ठान, कम्पनी, आयोजना, क्षशिर् सं स्था िा अन्य कुनै
पमन सं स्थाले कसैलाई पमन विक्री वितरर् गनन िा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरर् गनन िा सट्टापट्टा
गनन पाउने छै न।
तर त्यस्तो उद्योग, प्रमतष्ठान, कम्पनी िा सं स्था कुनै कारर्ले विघटन भएिा िा
मलक्िीडे शनिा गएिा त्यस्तो उद्योग, प्रमतष्ठान, कम्पनी िा सं स्थाको दावयत्ि फरफारक गने
प्रयोजनको लामग विक्री वितरर् गनन िाधा परे को िामनने छै न ।
१२ग. मलज िा भाडािा ठदनु नहुने : यस ऐन अन्तगनत जारी भएको सूक्षचत आदे श बिोक्षजि खररद
गररएको जग्गा अरु कसै लाई मलज िा भाडािा ठदनु हुदैन ।
१२घ. अनुगिन तथा मनरीिर् समिमत: (१) दफा १२ बिोक्षजि हद भन्दा बढी जग्गा खररद गनन िा
राख्न स्िीकृमत पाएका उद्योग, प्रमतष्ठान, कम्पनी, आयोजना िा क्षशिर् सं स्था िा अन्य कुनै
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सं स्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कायन सम्पादन गरे िा नगरे को सम्बन्धिा अनुगिन तथा मनरीिर्
गनन दे हाय बिोक्षजिको एक अनुगिन तथा मनरीिर् समिमत रहनेछ:(क) कायानलयको प्रिुख

- सं योजक

(ख) नापी कायानलयको प्रिुख

- सदस्य

(ग) हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहेको स्थानीय तहको प्रमतमनमध

- सदस्य

(घ) सम्बक्षन्धत उद्योग, प्रमतष्ठान, आयोजना, कम्पनीसं ग सम्बक्षन्धत
कायानलयको प्रमतमनमध
(ङ)

- सदस्य

कायानलयको िररष्ठ किनचारी

-सदस्य सक्षचि

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको समिमतले आमथनक िषन सिाप्त भएको मिमतले दुई िवहना
मभर हद भन्दा बढी जग्गा खररद गनन िा राख्न स्िीकृमत पाएका उद्योग िा प्रमतष्ठान िा
कम्पनीको स्थलगत रुपिा अनुगिन तथा मनरीिर् गरी प्राप्त गदानको उद्देश्य अनुरुप प्रयोग भए
नभएको सम्िन्धिा विभाग सिि प्रमतिेदन पेश गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोक्षजि प्राप्त प्रमतिेदन उपर विभागले अध्ययन गरी एक िवहनामभर
आफ्नो राय सवहत िन्रालयिा पेश गनुप
न नेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोक्षजि पेश भएको प्रमतिेदनिा हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा
उद्देश्य अनुरुप प्रयोग भएको नपाइएिा िन्रालयले उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको
नाििा कायि गनेछ ।”
८. िूल ऐनको दफा १५ िा संशोधनाः िूल ऐनको दफा १५ को प्रमतबन्धात्िक िाक्यांशको खण्ड (क१) पमछ
दे हायको खण्ड (क२) थपक्ष एक ो छ ,“(क२)

खण्ड (क१) बिोक्षजि िोहीको हक छु ट्टाउाँदा सो जग्गा िोहीले जोतभोग नगरे को भन्ने
व्यहोरा अन्य कुराबाट प्रिाक्षर्त हुन आएिा िोहीको लगत कट्टा गरी त्यस्तो जग्गा
नेपाल सरकारको नाििा कायि गरी ठदनु पनेछ ।”

९. िूल ऐनको दफा २६ िा संशोधनाः िूल ऐनको दफा २६ को,“१. उपदफा (१) िा रहेका "मनजको हकपमछ मनजको एकासं गोलका पमत, पत्नी, छोरा, छोरी, आिा,
ु , धिनपर
ु ी, छोराबुहारी, नामत, नातीनीबुहारी, दाजुभाई िा ठददी बवहनीहरूिध्ये
बाबु, धिनपर
जग्गािालाले पत्याएको व्यक्षक्तलाई" भन्ने शव्दहरुको सट्टा "अपुताली सम्बन्धी प्रचमलत कानून
बिोक्षजिको हकिालालाई" भन्ने शव्दहरु राक्षखएक ा छन् ।
२. उपदफा (१) को प्रमतबन्धात्िक िाक्यांशको खण्ड (क) िा रहेक ो "उपदफा (५)" भन्ने
शव्दहरुको सट्टा "उपदफा (४) " भन्ने शव्दहरु राक्षखएक ो छ।
३. उपदफा (१) को प्रमतबन्धात्िक िाक्यांशको खण्ड (ग) िा रहेक ा "उपदफा (५) को खण्ड (ख)
बिोक्षजि दतान वकताबिा सच्याउनु पछन" भन्ने शव्दहरुको सट्टा "उपदफा (४) को खण्ड (ख)
बिोक्षजि दतान वकताबिा िोवहयानी हक सिाप्त भएको व्यहोरा जनाई प्रिाक्षर्त गरी राख्नु पनेछ "
भन्ने शव्दहरु राक्षखएका छन् ।”
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१०.

िूल ऐनको दफा २६घ िा संशोधनाः िूल ऐनको दफा २६घ को सट्टा दे हायको २६घ राक्षखएको छ ।
"२६घ.जग्गाधनी र िोही िीच जग्गा बााँडफााँड गनुन पने : (१) दफा २६ग. को उपदफा (१) बिोक्षजि
ु
सं यक्त
मनिेदनको लामग जग्गाधनी र िोही दुिैथरी आपसिा िन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी िा
िोहीिध्ये कुनै एक पिले मनिेदन ठदएिा तोवकएको अमधकारीले जग्गाधनी िा िोहीलाई क्षझकाई
आिश्यक प्रिार् बुझ्नु पने भए सोसिेत बुझी नरि करि मिलाई जग्गा बााँडफााँड गरी िोही
लगत कट्टा गररठदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोक्षजि िोही र जग्गाधनी िीच जग्गा बााँडफााँड गदान मनजी गुठीको
हकिा जग्गाधनीको पूजानिा िार मनजी गुठी जनाई ठदनु पनेछ ।"

११ . िूल ऐनको दफा २६ङ िा संशोधनाः : िूल ऐनको दफा २६ङ को उपदफा (२) पमछ दे हायक ो उपदफा
(३) थवपएको छ:"(३) दफा १५ को प्रमतबन्धात्िक िाक्यांशको खण्ड (क१) बिोक्षजि िोहीको हक
जमतको जग्गा िोहीको नाििा छु ट्याई नेपाल सरकारको स्िामित्ििा आउने बााँकी जग्गा
प्राविमधक रुपले वकत्ताकाट गनन नमिलने भएिा दफा २६ज बिोक्षजिको समिमतले मनधानरर् गरे को
रकि राजश्व खातािा जम्िा गर ेपमछ त्यस्तो जग्गा िोहीको नाििा एकलौटी कायि गरी ठदनु
पनेछ।"
१२. िुल ऐनको दफा २६ज. संशोधनाः

िुल ऐनको दफा २६ज.को उपदफा (१) को

सट्टा दे हायको उपदफा

(१) राक्षखएको छ:"(१)दफा २६ङ. बिोक्षजि जग्गाको िूलय मनधानरर् गननको मनमित्त प्रत्येक क्षजललािा दे हाय
बिोक्षजिको एक िूलय मनधानरर् समिमत रहनेछ :(क) कायानलयको प्रिुख

- सं योजक

(ख) जग्गा रहेको स्थानीय तहको प्रिुख प्रशासकीय अमधकृत िा मनजले
तोकेको अमधकृत स्तरको प्रमतमनमध
(ग)

क्षजलला प्रशासन कायानलयको अमधकृतस्तरको किनचारी

(घ)

प्रमतमनमध आन्तररक राजश्व कायानलय िा कोष तथा लेखा मनयन्रक
कायानलय

- सदस्य
- सदस्य

(ङ) नापी कायानलयको प्रिुख
(च)

- सदस्य

- सदस्य

कायानलयको िररष्ठ किनचारी

- सदस्य सक्षचि"

१३. िुल ऐनको दफा २६ञ थपाः िूल ऐनको दफा २६झ पमछ दे हायको दफा २६ञ थवपएको छाःु
"२६ञ. संयक्त
जग्गाधनी कायि गनेाः कायानलयले जग्गाधनी र िोही िीच जग्गाको बााँडफााँड गदान
प्राविमधक कारर्ले मनधानररत िापदण्ड अनुसारको वकत्ताकाट गनन नमिलने भएिा सो जग्गाको हकिा
ु जग्गाधनी प्रिार्पूजान बनाउनु पनेछ ।"
िोही तथा जग्गाधनीको नाििा सं यक्त
१४. िूल ऐनको दफा ३१ क्षझवकएको छ ।
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१५. िूल ऐनको दफा ३२ िा संशोधनाः िूल ऐनको दफा ३२ को,(१) उपदफा (१) को खण्ड (ख) िा रहेको "रु. १०००।-सम्ि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा

रु.

"दशहजार सम्ि" भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।
(२) उपदफा (३) िा रहेको "रु. ५००।-सम्ि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा रु. "पााँचहजार सम्ि "
भन्ने शब्दहरू राक्षखएकाछन् ।
(३) उपदफा (४) िा रहेको "रु. १०००।-सम्ि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा " रु. दशहजार दे क्षख
पक्षच्चस हजार सम्ि " भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।
(४) उपदफा (५) िा रहेको "रु. ५००।-सम्ि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा " रु. पााँचहजार दे क्षख
पक्षच्चस हजारसम्ि " र "रु.२५०। सम्ि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा " रु. मतन हजारसम्ि "
भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन् ।
१६.

िूल ऐनको दफा ३६ िा संशोधन :

िूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (६) पमछ दे हायको उपदफा

(७) थवपएको छाः "(७) िोहीले कुत िापत कायानलय िा स्थानीय तहिा धरौटीिा राखेको रकििा अदालत
िा अन्य मनकायिा िुद्दा परे कोिा बाहेक जग्गाधनी आफैल े जानकारी मलई दुई िषनमभर बुझ ी
लै जानु पनेछ र सो अिमध मभर बुझ ी नलगेिा कायानलय िा सम्बक्षन्धत स्थानीय तह ले सोही
आमथनक िषनमभर राजस्ि खातािा सदर स्याहा गनुप
न नेछ।"
१७.

िूल ऐनको पररच्छे द ९ क्षझवकएको छ।

१८. िूल ऐनिा दफा ५२ख,, ५२ग. र ५२घ. थप: िूल ऐनको दफा ५२क पमछ दे हायको दफा ५२ख., ५२ग.
र ५२घ. थवपएका छन्"५२ख. भूमिवहन सुकुम्बासी िा अव्यिक्षस्थत िसोिासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने (१) प्रचमलत कानुनिा
जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भएतापमन यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखत सरकारी जग्गा िा अमभलेखिा
िन िेर जमनएको भएपमन हाल आिादी रहेको स्थानिा कक्षम्तिा दश िषनदेक्षख िसोिास गरी
आएका भूमिवहन सुकुम्िासी िा अव्यिक्षस्थत बसोिासीहरुलाई एक पटकका लामग नेपाल सरकारले
मनजहरु बसोिास गदै आएको स्थानिा बसोबासको लामग तोवकएको िेरफलको हद नबढ्ने गरी
जग्गा उपलब्ध गराउन िा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गािा
तोवकएको िेरफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ |
(२) उपदफा (१) ििोक्षजि जग्गा उपलबध गराउाँदा भूमिवहन सुकुम्िासी िा अव्यिक्षस्थत
बसोिासीहरू उपदफा (९) िा उललेख भएको स्थानिा बसोिास गरी आएका रहेछन् भने
मनजहरूको बसोिासको लामग नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकरी जग्गािा
तोकएको िेरफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) िा

(२) बिोक्षजि जग्गा उपलब्ध गराउाँदा नेपाल सरकारले

आिश्यकता अनुसार सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकार र स्थानीय तहसाँग सिन्िय गनेछ ।
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(४) भूमिहीन सुकुम्बासी िा अव्यिक्षस्थत िसािासीले तोवकएको िेरफल भन्दा बढी

जग्गािा बसोबास िा आिाद गरी आएको अिस्था रहेछ भने त्यसरी तोवकएको िेरफल भन्दा

बढीको जग्गा यस दफाको अमधनिा रही अन्य भूमिहीन सुकुम्बासी िा अव्यिक्षस्थत बसोबासीलाई
उपलब्ध गराउन िा नेपाल सरकारले प्राप्त गरी उपयोग गनेछ ।

(५) यस दफा बिोक्षजि अव्यिक्षस्थत बसोबासीलाई बसोबासको लामग जग्गा उपलब्ध

गराउाँदा मनजले भोगचलन गरी आएको सरकारी जग्गा िध्येबाट तोवकएको िेरफलको हद

ननाघ्ने गरी रक्षजष्ट्रेशन प्रयोजनको लामग तोवकएको जग्गाको िुलयांकनको पक्षच्चस प्रमतशत दस्तुर
मलइ जग्गा उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।

(६) यस दफा बिोक्षजि जग्गा उपलब्ध गराउाँदा िुक्त किैया र हमलयालाई प्रचमलत

कानून बिोक्षजि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको अनुपातिा मिलने गरी जग्गा
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(७) यस दफा बिोक्षजि अव्यिक्षस्थत बसोबासीको लामग जग्गा उपलब्ध गराउाँदा जग्गा

सट्टाभनानको क्रििा बसोबास गरे का अव्यिक्षस्थत बसोबासीलाई मनजले भोगचलन गरी आएको

सरकारी जग्गा िध्येबाट सट्टाभनानको सियिा सम्बक्षन्धत मनकायबाट उपलब्ध गराएको कागज
प्रिार्िा उलले क्षखत िेरफलिा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।

(८) यस दफा बिोक्षजि उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थािा

िाहेक अन्य कुनैपमन प्रवक्रयाबाट दश िषन सम्ि कुनैपमन व्यक्षक्तलाई हक हस्तान्तरर् गनन पाइने
छै न ।

(९) यस दफािा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन यस दफा बिोक्षजि जग्गा उपलब्ध

गराउाँदा दे हायको जग्गा उपलब्ध गराइने छै नाः

(क) धामिनक, सााँस्कृमतक तथा सािररक िहत्िका िेर मभरका जग्गा,

(ख) प्राकृमतक प्रकोप, विपद् व्यिस्थापन र िातािरर्ीय सं रिर्को दृविकोर्बाट
सुरक्षित गनन आिश्यक दे क्षखएको जग्गा,

(ग) सािनजमनक र सडक सीिा मभरका जग्गा,

(घ) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको प्रयोगको लामग आिश्यक रहेको जग्गा,
(ङ) अन्य तोवकए बिोक्षजिका स्थानका जग्गा ।

(१०) कुनै पमन व्यक्षक्त िा मनजको पररिारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी

जग्गा िा आिास उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्षक्त िा पररिारलाई यस दफा बिोक्षजि
जग्गा उपलब्ध गराइने छै न ।

(११) यस दफा बिोक्षजि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लामग भूमिहीन सुकुम्िासी

तथा अव्यिक्षस्थत बसोबासीको पवहचान गरी लगत मलने, स्थलगत अध्ययन गरी प्रिार् सं कलन
गरी जग्गा उपलब्ध गराउनको लामग नेपाल सरकार सिि मसफाररश गने प्रयोजनको लामग
नेपाल सरकारले नेपाल राजपरिा सूचना प्रकाक्षशत गरी एक आयोग गठन गनन सक्नेछ ।

(१२) उपदफा (११) बिोक्षजि गठन हुने आयोगिा रहने अध्यि तथा सदस्यहरू,

आयोगको काि, कतनव्य र अमधकार र कायानिमध गठन हुाँदाका सियिा तोके बिोक्षजि हुनेछ ।

(१३) यस दफा बिोक्षजि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए

बिोक्षजि हुनेछ ।

स्पविकरर्ाः- यस दफाको प्रयोजनको लामग
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(क)

"भूमिहीन सुकुम्बासी" भन्नाले नेपाल राज्यमभर आफ्नो िा आफ्नो पररिारको स्िामित्ििा

पुस्तौनी दे क्षख जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो िा आफ्नो पररिारको आय आजनन, स्रोत िा
प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गनन असिथन रहेको ब्यक्षक्त एिं मनज प्रमत आक्षित पररिारका
सदस्य सिेतलाइ जनाउाँछ ।

(ख)

"अब्यबक्षस्थत बसोबासी" भन्नाले नेपाल राज्यमभर आफ्नो िा आफ्नो पररिारको नाििा

दतानिाल मनजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी, पमतन िा बन िेरिा घर, टहरा बनाइ बसोबास
गरे को व्यक्षक्त एिं मनज प्रमत आक्षित पररिारका सदस्य सिेतलाइ जनाउाँछ ।

(ग) "पररिार" भन्नाले भूमिहीन सुकुम्बासी िा अव्यिक्षस्थत बसोबासीको पमत िा पत्नी छोरा,
ु , धिनपर
ु ी, बाबु, आिा, सौतेनी आिा, दाजु, भाउजू, भाइ, भाइबुहारी र ठददी,
बुहारी, छोरी, धिनपर
िवहनी सम्झनु पछन ।

तर सो शब्दले कानून बिोक्षजि अंशबण्डा गरी िानो छु वट्टई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय

गरी बसेको पररिारको सदस्यलाई जनाउने छै न ।

५२ग. दण्ड सजाय: दफा ५२ख. बिोक्षजि जग्गा उपलव्ध गरााँउदा िा बसोिासको व्यिस्था मिलाउने
क्रििा कुनै व्यक्षक्तले जग्गा प्राप्त गने उद्देश्यले दे हायको कायन गरे िा तोवकएको अमधकारीले दे हाय
बिोक्षजि सजाय गनन सक्नेछ:-

(क) आफ्नो वििरर् नठदएको िा गलत वििरर् िा अमभलेख पेश गरे को तर जग्गा र
सं रचना प्राप्त गरर नसकेको अिस्था भएिा पचास हजार रुपैयासम्ि जररिाना।

(ख) आफ्नो वििरर् नठदएको िा गलत वििरर् िा अमभले ख पेश गरी जग्गा िा सं रचना

प्राप्त गरे को कुरा प्रिाक्षर्त हुन आएकोिा त्यस्तो जग्गा िा सं रचना जफत गरी
पचास हजार रुपैयासम्ि जररिाना िा छ िवहना कैद िा दुिै सजाय ।

५२घ. जग्गाको स्िामित्ि र भोग सम्िन्धिा सिस्या सिाधान गने: (१) यो दफा प्रारम्भ हुन ु अक्षघ नेपाल

सरकारको मनर्नय बिोक्षजि गठन भएका विमभन्न आयोग िा समिमत िा कायनदलले वितरर् गरे का
जग्गाहरुको स्िामित्ि िा दतान िे स्ता िा नक्सा प्रिाक्षर्त लगायतका विषयिा दे क्षखएका सिस्या

सिाधान गनन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरिा सूचना प्रकाशन गरी समिमत िा कायनदल गठन
गनन सक्नेछ ।

(२) यो दफा प्रारम्भ हुन ु अक्षघ नेपाल सरकारको मनर्नय बिोक्षजि गठन भएको आयोगले

सरकारी तथा सािनजमनक जग्गा सं रिर् सम्िन्धिा ठदएको सुझाि अनुसार रोक्का भएको

जग्गाहरुको स्िामित्ि र रोक्का फुकुिाको सम्िन्धिा छानविन गरी त्यस्ता सिस्या सिाधानको
लामग आिश्यक मसफाररश गनन िन्रालयले नेपाल राजपरिा सूचना प्रकाशन गरी समिमत िा
कायनदल गठन गनन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बिोक्षजिको समिमत िा कायनदलले ठदएको मसफाररशको आधारिा

िन्रालयले सरकारी तथा सािनजमनक जग्गाको स्िामित्ि र रोक्का सम्िन्धी विषय टुं गो लगाउनु
पनेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापमन नेपाल सरकारले

उपयुक्त दे खेिा नेपाल सरकारका सम्िक्षन्धत मनकाय िाफनत उपदफा (१) र (२) बिोक्षजिका
कायन गराउन सवकनेछ ।
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(५) उपदफा (१) र (२) बिोक्षजि गठन हुने समिमत िा कायनदलको गठन प्रवक्रया तथा

काि, कतनव्य र अमधकार र कायानिमध लगायतका व्यिस्था तोवकए बिोक्षजि हुनेछन्।

१९. िूल ऐनिा दफा ५८ ग थप: िूल ऐनको दफा ५८ख पमछ दे हायको दफा ५८ग थवपएको छाः"५८ग. फर्छ्योट हुन बााँकी मिमसल सम्बन्धिा: िोहीको हदबन्दी सम्बन्धी फर्छ्योट हुन बााँकी मिमसलहरु
यस ऐन बिोक्षजि फर्छ्योट गनुन पनेछ।"
२०. िूल ऐनिा दफा ५९क थप: िूल ऐनको दफा ५९ पमछ दे हायको दफा ५९क थवपएको छाः"५९क. बचत रकि वफतान गनुप
न ने: (१) कुनै व्यक्षक्तले अमनिायन िचतको रकि वफतान मलन चाहेिा यो
दफा प्रारम्भ भएको मिमतले एक िषन मभर सोको प्रिार् सवहत कायानलयिा मनिेदन ठदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोक्षजि मनिेदन पनन आएिा कायानलयले आिश्यक जााँचबुझ गरी
प्रचमलत कानून बिोक्षजि नेपाल सरकारबाट मनकासा मलई मनिेदकलाई िचत रकि वफतान गनुन
पनेछ।
(३) उपदफा (१) बिोक्षजिको म्यादमभर मनिेदन पनन नआएिा यस ऐन बिोक्षजि
अमनिायन िचतको रुपिा जम्िा भएको रकि कायानलयले राजश्व खातािा दाक्षखल गनुन पनेछ।"
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