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जग्गा (नाऩ जाॉच) ऐन, २०१९ 

 

रारभोहय य प्रकाशन मभमत 

                  २०१९।१२।३० 

सॊशोधन गने ऐन 

१. जग्गा (नाऩ जाॉच) (ऩहहरो सॊशोधन) ऐन, २०२४           २०२४।७।६।२ 

२. जग्गा (नाऩ जाॉच) (दोश्रो सॊशोधन) ऐन, २०२९      २०२९।६।५ 

३. जग्गा (नाऩ जाॉच) (तेस्रो सॊशोधन) ऐन, २०३३         २०३३।७।४ 

४. जग्गा (नाऩ जाॉच) (चौथो सॊशोधन) ऐन, २०३५    २०३५।५।२१ 

५. जग्गा (नाऩ जाॉच) (ऩाॉचौ सॊशोधन) ऐन, २०३६    २०३६।८।५।४ 

६. जग्गा (नाऩ जाॉच) (छैठाा्यै सॊशोधन) ऐन, २०४६     २०४६।७।११ 

७. न्माम प्रशासन ऐन, २०४८                  २०४८।२।१६ 

८. जग्गा (नाऩ जाॉच) (सातौ सॊशोधन) ऐन, २०४९    २०४९।६।२८ 

९. जग्गा (नाऩ जाॉच) (आठौं सॊशोधन) ऐन, २०५६      २०५७।३।७ 

                 प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

१०.  गणतन्र सदुृढीकयण तथा केही नेऩार कानून     २०६६।१०।७ 

      सॊशोधन गने ऐन, २०६६      

११.    केही नेऩार ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

१२.   केही नेऩार कानूनराई सॊशोधन, एकीकयण, सभामोजन  

       य खायेज गने ऐन, २०७४                  २०७४।६।३० 

 

२०१९ सारको ऐन नॊ. ५१ 

............. 

जग्गा नाॉऩ जाॉच गने व्मवस्थाको मनमभत्त फनकेो ऐन 

                                                           

       मो ऐन सॊवता् २०६५ सार जेठ १५ गतेदेखख रागू बएको । 

            मो ऐन सॊवता् २०७५ सार बाद्र १ गतेदेखख रागू बएको । 

   गणतन्र सदुृढीकयण तथा केही नेऩार कानून सॊशोधन गने ऐन, २०६६ द्वाया खझहकएको । 
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प्रस्तावना : नेऩार 


........... का हवमबन्न वगग वा जामत वा ऺरेका जनताका फीचको 

ससुम्फन्ध य साधायणतमा नेऩार  


.......... का नागरयकहरूको सहुवधा कामभ याख्नको रामग 
जग्गा नाॉऩ जाॉच गने य जग्गाको हकमसभ तोक्ने व्मवस्था गनुग वाञ्छनीम बएकोरे,  

श्री ५ भहायाजमधयाज भहेन्द्र वीय हवक्रभ शाहदेवफाट नेऩारको सॊहवधानको धाया ९३ 
अनसुाय मो ऐन फनाइफक्सेको छ । 

 

१. सॊखऺप्त नाभ, हवस्ताय य प्रायम्ब :  (१) मस ऐनको नाभ “जग्गा (नाऩ जाॉच) ऐन, २०१९” 

यहेको छ । 

(२) मो ऐन नऩेार 


.............  बय रागू हनुेछ । 

(३) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. ऩरयबाषा : हवषम वा प्रसॊगरे अको अथग नरागेभा मस ऐनभा– 

(क) “जग्गा” बन्नारे घय, वाग, फगैचा, रूख, कायखाना, तार, ऩोखयी, इत्मादद बएको 
सभेत सफै हकमसभको जग्गा सम्झन ुऩछग । 

 (क१) “नाऩ जाॉच” बन्नारे जग्गाको नाऩ जाॉच वा ऩनु् नाऩ जाॉच गयी जग्गावारा 
य भोहीसॊग सम्फखन्धत तथ्माड्ढ सॊकरन गने, जग्गाको नक्सा तमाय गने, 

ऺेरपर महकन गने, हकमसभ वगीकयण गने वा नक्सा वा शे्रस्ताको 
आधायभा ऺेरीम हकताफभा जग्गा दताग गने काभ सम्झन ु ऩछग य सो 
शब्दरे नाऩीको रामग हवाई सवेऺण, मनमन्रण मफन्द ुस्थान खडा गने तथा 
हवमबन्न भानभा स्थररूऩ नाऩी गयी नक्सा प्रकाशन गने गयाउने कामगराई 
सभेत जनाउॉछ । 

 (क२) “दताग शे्रस्ता” बन्नारे जग्गा नाऩ जाॉच बई तमाय बएको नक्सा य ऺेरीम 
हकताफको आधायभा जग्गावारा, भोही, जग्गाको हकत्ता, ऺेरपर य हकमसभ 
सभेत स्ऩष्ट देखखने गयी तमाय गरयएको जग्गाधनी दताग शे्रस्ता सम्झन ु     

ऩछग । 

                                                           
           गणतन्र सदुृढीकयण तथा केही नेऩार कानून सॊशोधन गने ऐन, २०६६ द्वाया खझहकएको । 


   आठौं सॊशोधनद्वाया सॊशोमधत । 


  छैठौ सॊशोधनद्वाया थऩ । 
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 (क३) “साॉध” बन्नारे दईु मबन्न टुक्रा जग्गाको फीचको सीभाना मनधागयण गने सीभा 
येखा सम्झन ुऩछग । 

(क४) “हकत्ता” बन्नारे चायैमतय साॉधरे घेरयएको य प्रत्मेक स्थानभा हक, बोग य 
हकमसभभा सभानता बएको जभीनको टुक्रा सम्झन ुऩछग । 

 (ख) “जग्गावारा” बन्नारे प्रचमरत नऩेार कानून फभोखजभ जग्गाभा जग्गाधनी 
हक हनुे व्मखि सम्झन ुऩछग । 

 (ग) “भोही” बन्नारे अरू जग्गावाराको जग्गा कुनै शतगभा कभाउन ऩाई सो 
जग्गाभा आपनो वा आपनो ऩरयवायको श्रभरे खेती गने व्मखि सम्झन ु

ऩछग । 

 (घ) “ऩटवायी” बन्नारे जग्गा वा घय धयुीको शे्रस्ता याखी सो फभोखजभ भारऩोत 
वा अरू मतयो तहमसर गने सफैराई सम्झनऩुछग । 

 (ङ) “सयकायी जग्गा” बन्नारे नेऩार सयकायको हक, स्वामभत्व, मनमन्रण वा 
अधीनभा यहेका देहामको जग्गा सम्झन ुऩछग्– 

(१) सयकायी घय, बवन वा जग्गा, 
(२) सडक, फाटो वा येल्वे, 

(३) वन, जङ्गर वा वन जङ्गरभा यहेका रुख, फटु्यान, 

(४) नदी, खोरानारा, तार, ऩोखयी तथा सोको मडर, 

(५) नहय, कुरो वा ऐरानी, ऩती जग्गा, 
(६) खमनज वा खमनज ऩदाथग, 
(७) हहभार, मबय, ऩहया, डगय, फगय, सावगजमनक फगैँचा, वा 
(८) सावगजमनक, साभदुाहमक, गठुी वा कुनै व्मखिको नाभभा यहेको 

मनजी जग्गा फाहेकको अन्म जग्गा । 

 (च) “सावगजमनक जग्गा” बन्नारे सावगजमनक प्रमोजनको रामग यहेका देहामको 
जग्गा सम्झन ुऩछग्– 

(१) ऩयाऩूवगकारदेखख यहेको घय, जग्गा, ढर वा फाटो, 
                                                           

               सातौ सॊशोधनद्वाया थऩ । 

    केही नेऩार कानूनराई सॊशोधन, एकीकयण, सभामोजन य खायेज गने ऐन, २०७४ द्वाया सॊशोमधत । 


  दोस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोमधत । 
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(२) कुवा, ऩॉधेयो, ऩानीघाट, इनाय, ऩोखयी तथा सोको मडर, 

(३) गाईवस्त ु मनकाल्ने मनकास, गौचय, खकग , अन्त्मष्टीस्थर, खचहान, 

भसानघाट, सभामधस्थर कमिस्थान यहेको जग्गा, 
(४) ऩाटी, ऩौवा, देवर, धामभगक उऩासना स्थर, स्भायक, भठ, भखन्दय, चैत्म, 

गमु्फा, स्तूऩ, भखस्जद, इदगाह, किगाह, मगजागघय, चोक, डफरी, चौतायी वा 
सो यहेको जग्गा, 

(५) हाट, भेरा, सावगजमनक रूऩभा भनोयञ्जन गने वा खेरकुद गने ठाउॉ 
यहेको जग्गा, वा 

(६) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी सावगजमनक 
जग्गा बनी तोहकददएको अन्म जग्गा ।  

 (च१) “साभदुाहमक जग्गा” बन्नारे कुनै सभदुामरे आफ्नो प्रमोजनको रामग याखेको 
जग्गा वा त्मस्तो जग्गाभा फनाएको कुनै सॊयचना वा सभदुामको स्वामभत्वभा 
यहेको अन्म जग्गा सम्झन ुऩछग । 

(छ) “तोहकएको” वा “तोहकए फभोखजभको” बन्नारे मो ऐन अन्तगगत फनेका 
मनमभभा तोहकएको वा तोहकए फभोखजभको सम्झनऩुछग । 

 

३. जग्गा नाऩ जाॉच गने अमधकाय :  (१) नेऩार सयकायरे नेऩार .............. मबरको 
सम्ऩूणग वा कुनै ऺेरभा जग्गा नाऩ जाॉच गने आदेश जायी गनग सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभको काभ तोहकएको अमधकायीरे गनग सक्नेछ । 

(३) जग्गा नाऩ जाॉचको रामग कुनै जग्गाभा मनमन्रण हवना स्थान खडा गनग य नाऩी 
गने जनुसकैु साधनराई प्रमोगभा ल्माउन सहकनेछ । 

(४) उऩदपा (१) अनसुायको आदेश जायी बएऩमछ नाऩ जाॉच गने नाऩी गोश्वायारे 
नाऩ जाॉच गरयने ऺेरभा नाऩी शरुू गरयने मभमत य सो काभको रामग आपुराई चाहहने शे्रस्ता 

                                                           
        केही नेऩार कानूनराई सॊशोधन, एकीकयण, सभामोजन य खायेज गने ऐन, २०७४ द्वाया थऩ । 


        आठौं सॊशोधनद्वाया सॊशोमधत । 

     गणतन्र सदुृढीकयण तथा केही नेऩार कानून सॊशोधन गने ऐन, २०६६ द्वाया खझहकएको । 


        दोस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोमधत । 



www.lawcommission.gov.np 

5 
 

उऩरब्ध गयाई ददनको रामग सम्फखन्धत खजल्राको भारऩोत कामागरमराई सूचना ददन ु  

ऩनेछ । 

 (५) नाऩ जाॉच गने, त्मसको ऺेरपर मकीन गने य ऺेरीम हकताफभा दताग गने 
अमधकायीफाट बएको काभभा कुनै गल्ती वा रटुी बएको देखखएभा वा जानकायी हनु आएभा 
नाऩी अमधकृतरे आवश्मक छानहवन गयी दपा ८ को उऩदपा (१) फभोखजभ जग्गा धनी 
दताग प्रभाण ऩूजाग हवतयण गनुग अगावै आवश्मक सधुाय गयाउन ु ऩनेछ य मसयी जानाजानी 
गल्ती वा रटुी गने कभगचायीराई कानून फभोखजभ हवबामगम कायवाही गरयनेछ । 

(६) उऩदपा (१) फभोखजभ नाऩ जाॉच बै तमाय बएको नक्सा शे्रस्ता तोहकएको 
अमधकायीरे तोहकए फभोखजभ अद्यावमधक गनेछ । 

 
३क. खजमभदाय ऩटवायीको साभान्म कतगव्म : (१) सम्फखन्धत जग्गाको भारऩोत कामागरमरे 

तोहकददएको म्मादमबर खजमभदाय ऩटवायीरे आपनो खजम्भा शे्रस्ता बएको जग्गाको हकत्ता 
नम्फय सभेतको हवस्ततृ हववयण खरेुको शे्रस्ता तमाय गयी सम्फखन्धत भारऩोत कामागरमभा 
फझुाईददन ुऩदगछ । 

(२) आफ्नो भौजाको सम्फखन्धत ऺेरभा नाऩी वा नक्सा वा मनमन्रण हवन्द ु स्थान 
खडा गने काभ थामरएभा सो काभ शरुू बएदेखख सभाप्त नबएसम्भ खजमभदाय, ऩटवायी वा 
मनजहरूको प्रमतमनमधरे नाऩी टोरीरे चाहेको फखत उऩखस्थत यही भद्दत गनुग ऩछग । 

 
३ख. हववयण उऩरब्ध गयाउन ु ऩने : भारऩोत कामागरम तथा सम्फखन्धत मनकामरे नाऩ जाॉचको 

रामग आवश्मक ऩने रगत य अन्म कागजात नाऩ जाॉच शरुु हनुबुन्दा अगावै सम्फखन्धत नाऩी 
गोश्वाया वा नाऩी कामागरमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

 
४. जग्गाको ऺरेपर मनकाल्न ेतरयका : (१) नाऩ जाॉच बएको जग्गाको ऺेरपर कामभ गदाग 

दश हजाय वगग भीटय फयाफय एक हेक्टयको हहसाफरे ऺेरपर कामभ गरयनेछ य दताग शे्रस्ता 

                                                           

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  सातौं संशोधनद्वारा थप । 


  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  सातौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 

         तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  


  आठौं संशोधनद्वारा थप । 
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तमाय गदाग सो शे्रस्ताभा हेक्टयको साथै वगग भीटय सभेत उल्रेख गरयनेछ । त्मसयी वगग 
मभटय उल्रेख गदाग वगग भीटयको दशभरफ ऩमछको दईु अॊक सम्भ याखखनेछ । 

(२) मो दपा प्रायम्ब हनु ुअखघ नाऩ जाॉच बई हवगाहा वा योऩनीभा दताग शे्रस्ता कामभ 
बई सकेको जग्गाको ऺेरपर भारऩोत कामागरमरे हेक्टय य वगग भीटयभा ऩरयणत गनेछ । 

 
५. गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको ऺरे वा वडाको साॉध सीभाना छुट्याउन े: मो ऐन फभोखजभ 

नाऩ जाॉच गदाग गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको ऺेर वा वडाको नाऩी हनु ुअगावै त्मसयी 
नाऩी हनुे गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको ऺेर वा वडाको साॉध सीभाना छुट्याई नाऩी 
गनुगऩछग । साॉध सीभाना छुट्याउदा अञ्चर वा खजल्रा सभेतको सीभानाभा हववाद उठेभा 
तोहकएको अमधकायी वा समभमतको मनणगम फभोखजभ सीभाना छुट्याइनेछ । हववाद उठेको 
मसभानाको मनणगम हनु सभम राग्न े देखखएभा नाऩी चार ु गयी हववाद उठेको सीभानाको 
हकत्ताहरुसम्भको दताग फाॉकी याखी नाऩीको काभ सम्ऩन्न गरयनेछ । 

तय ऩयैु खजल्रा गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको ऺेर वा वडाको नाऩी हनुे नबई 
केही बाग भार नाऩी हनुे बएभा मस दपा फभोखजभको साॉध सीभाना छुट्याउन आवश्मक 
हनुे छैन । 

 
५क. ............................... 
 

६. सूचना ददन ेय जग्गाभा प्रवेश गयी काभ शूरू गने : (१) कुनै जग्गाभा मनमन्रण हवन्द ुस्थान 
खडा गनग ऩयेभा वा कुनै जग्गा नाऩी वा जाॉच गनग ऩयेभा कभसेकभ ऩन्र ददन अगावै 
मनमन्रण हवन्द ु स्थान खडा हनुे वा नाऩ जाॉच हनुे जग्गाको जग्गावारा, भोही, सॉमधमायहरू, 

सम्फखन्धत खजमभदाय, ऩटवायी य गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाराई सूचना ददनऩुछग । 

स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको तात्ऩमगको रामग कुनै जग्गावारा भोही सॉमधमाय खजमभदाय 
य ऩटवायीराई सूचना ददॊदा त्मसयी मनमन्रण हवन्द ुस्थान खडा हनुे वा नाऩ जाॉच हनुे जग्गा 
बएको ऺेरको वा सो जग्गावारा वा भोही फसेको ऺेरको धेयै जनाको आवत–जावत हनुे 
भखु्म ठाउॉहरूभा सो कुयाको सूचना टाॉसी ददन ुऩमागप्त हनुेछ । 

                                                           

  तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोधधत । 
 


  आठौं संशोधनद्वारा धझककएको । 
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  तय गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाराई मरखखत सचुना ददनऩुछग । 

(२) कुनै जग्गाभा मनमन्रण हवन्द ु स्थान खडा गदाग वा जग्गा नाऩ जाॉच गदाग 
जग्गावारा वा मनजको प्रमतमनमध, भोही, सम्फखन्धत खजमभदाय ऩटवायी, सॉमधमाय य सम्फखन्धत 
गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको प्रमतमनमध सभेत याखी गरयनेछ । 

तय उऩदपा (१) फभोखजभको सूचनारे ददएको म्मादमबर कुनै जग्गावारा वा मनजको 
प्रमतमनमध सो जग्गा कभाउने भोही वा सॉमधमाय उऩखस्थत हनु नआएभा सो जग्गा बएको 
ऺेरको खजमभदाय वा मनजको प्रमतमनमध वा ऩटवायी वा स्थानीम गाउॉऩामरका वा 
नगयऩामरकाको प्रमतमनमधराई याखी मनमन्रण हवन्द ु स्थान खडा गनग वा नाऩी गनग वा जाॉच 
गनग सहकनेछ । 

(३) कुनै जग्गाभा मनमन्रण हवन्द ु स्थान खडा गदाग वा जग्गा नाऩ जाॉच गदाग सो 
कामगको रामग आवश्मक स्थामी वा अस्थामी बखूचन्ह (रैण्डभाकग हरू), स्तम्बहरु (भनभेुण्टहरू) 
वा दीऩस्तम्ब (हवकनहरु) याख्न वा गाड्न य दषु्मयेखा हेनग वा साप गनग झाडी वा कुनै 
रुखको हाॉगा काट्न सहकनेछ । 

(४) कुनै जग्गाभा मनमन्रण हवन्द ु स्थान खडा गरयएभा त्मसयी स्थान खडा गदाग 
रागेको जभीनको ऺेरपर सभेत खोरी शे्रस्ताभा जनाउनऩुछग य सो जग्गाको जग्गावाराको 
जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाग य भोही बए भोहीको जोताहाको मनस्सा सभेतभा सो व्महोया उल्रेख 
गरयददनऩुछग । 

स्ऩष्टीकयण् मनमन्रण हवन्द ुस्थान बन्नारे मसको फीचको बखूचन्ह (रैण्डभाकग ) देखख चायैमतय 
१.५५ मभटयसम्भको जभीन सभेत सम्झनऩुछग । 

(५) जग्गा नाऩ जाॉच हुॉदा जग्गावारारे आपनो हकबोगको प्रभाणऩर आपै वा 
आपनो प्रमतमनमधद्वाया ऩठाई आपनो जग्गा दताग गयाउनऩुछग । ऐरानी जग्गा, सावगजमनक 
जग्गा, साभदुाहमक जग्गा, ... ... . य मनधागरयत बएको वन सीभाना मबरको जग्गा फाहेक दताग 
मतयो केही नबई ऩयाऩूवगदेखख वेमनस्सा हकबोग बई आवाद गयी खाईआएको जग्गावारारे ऩमन 
सो जग्गा दताग गयाउनऩुनेछ । त्मसयी ऩयाऩूवगदेखखको हकबोगको आधायभा दताग गयाउन 

                                                           


       केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोधधत । 

  तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
         केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप । 
 


  छैठौ  संशोधनद्वारा धझककएको.  

  चौथो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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आएभा त्मसयी दताग गयाउन  आएको जग्गाको गाउॉऩामरका वा नगयऩामरका, वडा 
चायहकल्रा य दताग गयाउन आएको व्मखिको नाभ ठेगाना खोरी सो उऩय कसैको उजूय बए 
सूचना ददएको एक्काइस ददनमबर नाऩी टोमरभा उजूय गनग ऩाउने व्महोया सभेत खोमर नाऩी 
टोमररे सो जग्गाको भोही साॉध, सॉमधमाय सभेत धेयै जनाको आवत–जावत हनुे भखु्म भखु्म 
ठाउॉहरूभा सूचना टाॉसी खजल्रा य स्थानीम गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाराई मरखखत सूचना 
सभेत गनुग ऩनेछ । कुनै उजूय नऩयेभा अन्म ऺेरको जग्गा बए नाऩी टोमररे य 

नगयऩामरका ऺेरको वेमनस्साको स्ववासी चची आएको घय जग्गा बए नाऩी गोश्वायारे सो 

जग्गा मनजको नाउॉभा दताग गनेछ । उजूय ऩयेभा अन्म ऺेरको जग्गा बए नाऩी टोमररे य  
नगयऩामरका ऺेरको वेमनस्साको स्ववासी चची आएको घय जग्गा बए नाऩी गोश्वायारे 
सयजभीन य आवश्मक जाॉचफझु गयी आपनो यामसाथ नेऩार सयकायरे तोकेको समभमत वा 
अमधकायी छेउ जाहेय गयी बएको मनकासा फभोखजभ गनुग ऩनेछ । 

 (५क) जग्गा नाऩ जाॉच गदाग मतयो नबएको घयजग्गाको स्वामभत्व घयामसी मरखतको 
आधायफाट ऩाई कम्तीभा ऩन्र वषगसम्भ आपनो हक जानी अटुट बोग गयेको य सो अवमधभा 
सो मरखतराई मरएय कुनै अदारतभा नामरस उजूय नऩयेको बए सो मरखत यखजषटे्रशन 
नबएको बए ताऩमन सो मरखतराई सदय भानी त्मस्तो घयजग्गा सोही बोगवारा व्मखिको 
नाउॉभा दतागगनुग ऩनेछ य मस सम्फन्धभा उऩदपा (७) को व्मवस्था रागू हनुे छैन । 

 (५ख) जभीन तल्रा य भामथल्रो तल्राहरूभा वा एकै तल्राभा ऩथृक ऩथृक 
स्वामभत्व बएको घयजग्गा नाऩ जाॉच गदाग त्मस्तो घयजग्गा ऩथृक ऩथृक स्वामभत्व बएको घय 
जग्गावाराहरूको नाभभा छुट्टा छुटै्ट दताग गनुग ऩनेछ । 


(५ग) आफ्नो नाभभा दताग मतयो बै बोग चरन गयी आएको मनखज वन फटेुन बएको 

जग्गा सम्फखन्धत व्मखिरे सप्रभाण मरखखत रूऩभा दावी गयेभा दपा ११ ख फभोखजभ गदठत 
समभमतरे छानहवन गयी मनणगम गये अनसुाय सम्फखन्धत जग्गावाराको नाभभा दताग गरयनेछ । 

                                                           


       केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोधधत । 
  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  चौथो संशोधनद्वारा  थप । 

  सातौं संशोधनद्वारा  थप । 
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 (५घ) ऩनु् नाऩ जाॉच बएको ऺरेभा जग्गा नाऩी गयी ऺेमरम हकताफभा दताग गदाग 

गयाउॉदा मस अखघ नाऩ जाॉच गयी तमाय बएको भौजदुा नक्सा एवॊ दताग शे्रस्ता हेयी मबडाई 
ऺेरीम हकताफको प्रभाण सॊकेतभा सोको हववयण जनाउन ुऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) अनसुाय नाऩ जाॉच हॉुुदा जग्गा दताग नगयाउने वा प्रमतमनमध ऩमन 
नऩठाउने जग्गावारा य भोहीराई जग्गा दताग गनग आउन ऩन्र ददनभा नफढाई दोस्रो ऩटक 
सम्फखन्धत गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाभा सूचना प्रकाखशत गरयनेछ । सो म्मादमबर दताग 
गयाउन आउने जग्गावारा य भोहीराई मनजको हकबोगको प्रभाण मबडेभा य ऩयम्ऩयादेखख दताग 
वा मतयो नबएको जग्गाको जग्गावारारे बोगेको आधायभा दताग गयाउन आएकोभा आवश्मक 
जाॉचफझु गयी तोहकएको अमधकायीरे ऩाॉच रूऩैमाॉ जरयवाना गयी सो जग्गा दताग गनग सक्नेछ । 


=... ... ... ... .... 

 (६क) उऩदपा (६) फभोखजभ दोस्रोऩटक ददइएको म्मादमबर ऩमन उऩखस्थत नहनुे वा 
आपनोुे प्रमतमनमध ऩमन नऩठाउने जग्गावाराको जग्गा भौजदुा शे्रस्ताभा बएको हववयण मबडाई 
वडा समभमतका एकजना प्रमतमनमधको योहवयभा तोहकएको अमधकायीरे दताग गरयददन सक्नेछ । 
त्मसयी गरयएको दतागभा खचत्त नफझु्ने जग्गा धनीरे सो कुया थाहा ऩाएको मभमतरे ६ 
भहहनामबर अदारतभा उजयु गनग सक्नेछ । 

 (७) कुनै जग्गा नाऩ जाॉच हॉुुदा दईु वा दईुबन्दा फढी व्मखिहरूको फीच तेयो भेयो 
सम्फन्धी प्रश्न उठेभा तोहकएको अमधकायीरे सो कुयाको दवैु ऩऺको प्रभाण जाॉची जनु ऩऺको 
प्रभाण फमरमो देखखन्छ त्मसै ऩऺको नाभभा अदारतफाट अखन्तभ मनणगम बई नआएसम्भका 
रामग अस्थामी दताग गने मनणगम गयी सम्फखन्धत ऩऺराई त्मस्को मनस्सा ददनेछ । खचत्त नफझु्ने 
ऩऺरे त्मस्तो मनणगम उऩय ऩैमतस ददनमबर अदारतभा उजूय नगयेभा उि मनणगम अखन्तभ 
हनुेछ य सोही अनसुाय सम्फखन्धत व्मखिको नाभभा दताग हनुेछ । उजूय ऩयेकोभा अदारतफाट 
बएको अखन्तभ मनणगम बई आए फभोखजभ दताग गरयनेछ । 

(८) =............................. 

                                                           
 


  सातौं संशोधनद्वारा  थप । 


  छैटौ संशोधनद्वारा प्रधतवन्धात्मक वाकयांश धझककएको । 


  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  आठौं संशोधनद्वारा धझककएको । 
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 (९) मस ऐन फभोखजभ ऩहहरा नाऩ जाॉच बई दताग शे्रस्ता तमाय बई सकेको 
ठाउॉभा ऩनु् नाऩ जाॉच हुॉदा भौजदुा दताग शे्रस्ता फभोखजभका जग्गाभा दईु वा दईु फढी 
व्मखिहरूको फीच तेयो भेयो सम्फन्धी प्रश्न उठेभा तोहकएको अमधकायीरे भौजदुा दताग शे्रस्ता 
मबडाई जग्गा दताग गनुग ऩनेछ । 

 
६क. .................................... 
 
६ख. छुट जग्गा दताग सम्फन्धी : (१) प्रचमरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेखखएको बए ताऩमन नाऩ 

जाॉच हुॉदा कुनै जग्गा नाऩ जाॉच हनु छुट बएको वा नाऩ जाॉच बए ऩमन दताग हनु छुट बएभा 
सम्फखन्धत व्मखिरे त्मस्तो जग्गा नाऩ जाॉच गनगको रामग आवश्मक कागजात सहहत 
तोहकएको अमधकायी सभऺ मनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ मनवेदन ऩनग आएभा तोहकएको अमधकायीरे सो मनवेदन 
तोहकएको समभमत सभऺ ऩेश गयी सो समभमतको मसपारयस फभोखजभ गनुग ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोखजभ कुनै मनवेदन नऩयेभा सो ऺेरको जग्गाधनी दताग प्रभाण 
ऩूजाग हवतयण बएको मभमतरे साठी ददनऩमछ त्मस्तो जग्गा सयकायी वा सावगजमनक जग्गाको 
रुऩभा दताग गयी शे्रस्ता कामभ गरयनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोखजभ कुनै ऺेरभा जग्गा नाऩ जाॉचको काभ शरुु बएऩमछ 
भारऩोत कामागरमरे छुट जग्गा दताग सम्फन्धभा बएको मभमसर आवश्मक कायफाहीको रामग 
सम्फखन्धत नाऩी गोश्वायाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 
६ग. अमतक्रभण गयी बोग गयेको जग्गा दताग गने : सामफकभा सयकायी, सावगजमनक वा साभदुाहमक 

जग्गा  जमनई नाऩ जाॉच बएको कुनै जग्गा कसैरे आवाद, कभोद वा घयफास गयी अमतक्रभण 
गयी बोग गयेको बए ऩमन नाऩ जाॉच गदाग त्मस्तो जग्गा सयकायी वा सावगजमनक जग्गाको 
रुऩभा दताग गनुग ऩनेछ । 

                                                           

  छैठौ संशोधनद्वार थप । 


  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  आठौं संशोधनद्वारा धझककएको । 

  आठौं संशोधनद्वारा थप । 

 

          केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधधत । 
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६घ. दताग शे्रस्ता मभराउन सक्न े: (१) मस ऐनको अन्म दपाहरुभा जनुसकैु कुया रेखखएको 
बए ताऩमन सामफकको फाटो वा कुरो ऩरयवतगन बएभा वा सम्फखन्धत व्मखिरे आपनोुे जग्गा 
छोडी फाटो वा कुरो हवस्ताय गयेको कायणरे सामफक फाटो वा कुरो प्रमोगभा नआउने 
अवस्था ऩयी सामफकको दताग शे्रस्ताभा पयक ऩयी सो सच्माउन तोहकएको अमधकायी सभऺ 
मनवेदन गयेभा सम्फखन्धत नाऩी गोश्वायारे उि मनवेदन तोहकएको समभमतभा ऩेश गयी सो 
समभमतको मसपारयस फभोखजभ मनवेदकको जग्गासॊग जोमडएको फाटो वा कुरो सम्फखन्धत 
व्मखिको नाभभा दताग गयी शे्रस्ता मभराउनेछ । 

(२) मस ऐन फभोखजभ दताग शे्रस्ता तमाय गदाग कुनै जग्गावाराको नाभ, थय, वतन, 

उभेय, तीनऩसु्ते, जग्गाको हकत्ता नम्फय, ऺेरपर वा हकमसभ पयक ऩनग गएभा सम्फखन्धत 
अमधकायीरे आवश्मक जाॉचफझु गयी दताग शे्रस्ताभा मभराउनेछ । 

७. जग्गा घटफढ बएभा : (१) ............. जग्गा नाऩ जाॉच हुॉदा साहवकको ऺेरपर बन्दा 
घटी वा फढी हनु आएभा सोही फभोखजभको जग्गाको ऺेरपर सम्फखन्धत जग्गाधनीको 
नाउॉभा कामभ गरयनेछ । 

 (२) सयकायी, सावगजमनक वा साभदुाहमक जग्गासॊग कुनै व्मखिको जग्गा 
जोमडएकोभा त्मस्तो जग्गा छुट्याउन सामफकभा कुनै दताग शे्रस्ता वा अमबरेख बए सोही 
आधायभा य त्मस्तो दताग शे्रस्ता वा अमबरेख नबएभा सम्फखन्धत गाउॉऩामरका वा 
नगयऩामरकाको सम्फखन्धत वडाको वडा अध्मऺ य नखजकको सॉमधमायहरूभध्मे कखम्तभा 
दइुजना याखी मनजहरुरे मसपारयस गयेको मसभानाराई आधाय भानी ऺेरपर कामभ गयी 
जग्गा नाऩ जाॉच गरयनेछ । मसयी ऺेरपर कामभ गदाग सयकायी वा सावगजमनक जग्गासॊग 
जोमडएको व्मखिको जग्गा घटीफढीभा तोहकएको समभमतभा ऩेश गयी सो समभमतरे मसपारयस 
गये फभोखजभ ऺेरपर कामभ गयी जग्गा नाऩ जाॉच गरयनेछ । 

(३) .................... 

                                                           

            आठौं संशोधनद्वारा थप । 

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत । 

  आठौं संशोधनद्वारा धझककएको । 

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 
          केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधधत । 


  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोधधत । 
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(४) नाऩ जाॉचफाट कामभ बएको ऺेरपर फभोखजभको दताग शे्रस्ता भारऩोत 
कामागरमभा दाखखर बएऩमछ सम्फखन्धत जग्गाधनीरे सोही दताग शे्रस्ता फभोखजभ भारऩोत वा 
मतयो फझुाउन ुऩनेछ । 

८.  दताग ऩूजाग ऩाउन े:  (१) नाऩ जाॉचको काभ य दताग शे्रस्ता तमाय गने काभ सभाप्त 
बएऩमछ तोहकएको अमधकायीरे दताग शे्रस्ता फभोखजभको जग्गाभा स्वामभत्व यहेको प्रभाणको 
मनमभत्त जग्गाधनी दताग प्रभाण ऩूजाग तमाय गयी सम्फखन्धत जग्गावारा वा मनजको प्रमतमनमधराई 
ददन ु ऩनेछ । 

 (१क) कुनै घयको जमभन तल्रा भामथल्रो तल्रा वा एकै तल्राभा ऩथृक ऩथृक 
स्वामभत्व बएभा त्मस्तो ऩथृक ऩथृक स्वामभत्वभा यहेका तल्राहरूको ऩथृक ऩथृक जग्गाधनी 
दताग प्रभाण ऩूजाग तमाय गयी सम्फखन्धत जग्गावारा वा मनजको प्रमतमनमधराई ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभको जग्गाधनी दताग प्रभाण ऩूजाग नऩाएभा सोही ऺेरको 
जग्गा धनी दताग प्रभाण ऩूजागको हवतयण प्रायम्ब बएको मभमतरे वा जग्गाधनी दताग प्रभाण ऩजुाग 
ऩाएऩमछ त्मसभा खचत्त नफझु्ने व्मखिरे जग्गाधनी दताग प्रभाण ऩूजाग ऩाएको मभमतरे साठी 
ददनमबर तोहकएको अमधकायी सभऺ कायण सहहत उजूय गनग सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोखजभ ऩनग आएको उजयुीभा आवश्मक छानवीन गयी तोहकएको 
अमधकायीरे दपा ६ को उऩदपा (५), (५क), (५ख)  (५ग), (५घ)  य (६) फभोखजभ 
तमाय बएको दताग शे्रस्ता हेयी मबडाई जग्गाधनी दताग प्रभाण ऩूजाग ददन ुऩने बए जग्गाधनी दताग 
प्रभाण ऩूजाग ददन ु वा सच्माउन ु ऩने बए सच्माई अके जग्गाधनी दताग प्रभाण ऩूजाग ददन ु   
ऩनेछ । 

तय मस उऩदपा फभोखजभ उजूयी छानवीन गदाग दपा ६ को उऩदपा (७) फभोखजभ 
हकबोग वा तेयो भेयो सम्फन्धी प्रश्न उठेको कायणफाट जग्गाधनी दताग प्रभाण ऩूजाग ददन वा 
सच्माउन नमभल्ने बएभा अदारतफाट सो कुयाको मनणगम बई आएका फखत जग्गाधनी दताग 

                                                           

  तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 

  सातौ संशोधनद्वारा थप । 


  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  छैठौ संशोधनद्वारा थप । 

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  चौथो संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  सातौ संशोधनद्वारा थप. 

 



www.lawcommission.gov.np 

13 
 

प्रभाण ऩूजाग ददन वा सच्माउन मभल्ने व्महोया प्रष्ट रूऩभा खरुाई तोहकएको अमधकायीरे तरुून्त 
उजयुवाराराई मनस्सा ददन ुऩनेछ । 

 (४) सयकायी, सावगजमनक वा साभदुाहमक जग्गाको दताग तोहकए फभोखजभ हनुेछ । 

 
८क. हववयण प्राप्त बएऩमछ दताग शे्रस्ता खायेज हनु े: सम्फखन्धत नाऩी गोश्वाया वा नाऩी कामागरमरे 

जग्गाधनी दताग प्रभाणऩूजाग हवतयण बएको मभमतरे एक शम फीस ददनमबर नाऩ जाॉच सम्फन्धी 
हववयण सम्फखन्धत भारऩोत कामागरमभा फझुाउन ु ऩनेछ य त्मस्तो हववयण प्राप्त बएऩमछ 
सामफकको नाऩ जाॉच सम्फन्धी दताग शे्रस्ता स्वत् खायेज हनुेछ । 

 
९. जग्गा नाऩ जाॉच खचग असूर गने : नेऩार सयकायको असूर तहमसर सम्फन्धी प्रमोजनको 

रामग हनुे जग्गा नाऩ जाॉचको काभभा बएको खचग जनताफाट असूर उऩय गरयनेछैन । तय 
कुनै व्मखिको आफ्नै प्रमोजनको मनमभत्त गयाइएको जग्गाको नाऩ जाॉचको काभभा बएको 
खचगभा ऩूया खचग सम्फखन्धत व्मखिफाट असूर उऩय गनग सहकनेछ । 

 
९क. ऺमतऩूमतग ददइन े: कुनै जग्गाभा मनमन्रण हवन्द ुस्थान खडा गरयएभा सो जग्गाको जग्गावारा 

य भोहीराई तोहकए फभोखजभ ऺमतऩूमतग ददइनेछ । 

 
९ख. जग्गावारा य भोहीको साभान्म खजम्भेवायी : (१) मनमन्रण हवन्द ु स्थान खडा गरयएको 

जग्गाभा भोही बए भोहीरे य भोही नबए जग्गावारारे सो मनमन्रण हवन्द ुस्थानको यऺा गनग 
सफै भनामसव भाहपकको काभ गनुगऩछग । 

(२) दैवी ऩयेकोभा फाहेक मनमन्रण हवन्द ु स्थानराई कुनै हकमसभरे हानी नोक्सानी 
बएभा वा सायेभा वा बत्काएभा वा हवगायेभा अन्मथा प्रभाखणत नबएसम्भ उऩदपा (१) 
फभोखजभ खजम्भेवायी बएको व्मखिरे सो मनमन्रण हवन्द ुस्थानराई हानी गयेको वा सायेको वा 
बत्काएको वा हवगायेको भामननेछ । 

 

                                                           

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत ।  
          केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधधत । 

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  प्रथम संशोधनद्वारा संशोधधत । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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१०. जग्गाको हकमसभ वगीकयण गने :  नाऩ जाॉच गदाग तोहकएको आधायभा जग्गाको हकमसभ 
वगीकयण गरयनेछ । 

 
१०क.खजमभदायी ऩटवायीको काभ भारऩोत कामागरमरे गने : मस ऐन फभोखजभ खजमभदायी ऩटवायीरे 

गने काभ सो ऩद खायेज बएऩमछ भारऩोत कामागरमरे गनेछ । 

 
११. नक्सा य शे्रस्ता याख्न े : (१) जग्गा नाऩ जाॉच गदाग जग्गाको नक्सा नाऩी हवबागका 

भहामनदेशकरे तोकेको ढाॉचाभा तमाय गरयनेछ । 

(२) जग्गा नाऩ जाॉच गदाग जग्गाको शे्रस्ता तोहकए फभोखजभ तमाय गयी अद्यावमधक 
गरयनेछ । ............................. 

 
११क. ........................................ 
 
११ख. नऩेार सयकायरे समभमत गठन गनग सक्न े : नाऩी अमधकृत वा तोहकएको अमधकायीफाट मो 

ऐन वा मस ऐन अन्तगगत फनेको मनमभको फखखगराऩ कुनै काभ कायवाई बएको देखखएभा वा 
वन सीभाना, सयकायी जग्गा, सावगजमनक जग्गा, साभदुाहमक जग्गा वा गठुी अमधनस्थ जग्गा 
मभची दताग गये गयाएको देखखएभा सो सधुाय गयाउन वा नाऩ नक्सागयी दताग गने सम्फन्धभा 
कुनै ऺेरभा साभान्म सभस्मा उठेको देखखएभा सो सलु्झाउन नेऩार सयकायरे समभमत गठन 
गनग सक्नेछ । मसयी गठन बएको समभमतको काभ, कतगव्म य अमधकाय सो सामभमत गठन 
हुॉदाका फखत तोहकनेछ ।  

 

                                                           

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 

 


            तेस्रौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 

          सातौं संशोधनद्वारा प्रधतबन्धात्मक वाकयांश धझककएको । 


  छैठौ संशोधनद्वारा संशोधधत । 

 


  आठौं संशोधनद्वारा धझककएको । 

 

 

 

    केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप । 


  छैठौं संशोधनद्वारा थप । 
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११ग. चक्राफन्दी वा एहककृत हवकास गनग नाऩ जाॉच गनग सक्न े : नेऩार सयकायरे कुनै मनजी, 
सयकायी,सावगजमनक वा साभदुाहमक जग्गाको चक्राफन्दी वा एहककृत हवकास गनगको रामग 
नाऩ जाॉच गयाउन   सक्नेछ । 

 

११घ. स्वीकृमत मरई हवाई सवेऺण, नक्सा प्रकाशन आदद गनग सक्ने्  मस ऐनको अन्म दपाभा 
जनुसकैु कुया रेखखएको बए ताऩमन तोहकएको अमधकायी अरु कसैरे हवाई सवेऺण गनग, 
नेऩार सयकायरे स्थाऩना गयेको मनमन्रण मफन्दहुरु प्रमोग गनग, नेऩार सयकायरे तमाय गयेको 
नक्सा प्रकाशन गनग  वा हवदेशभा प्रकाखशत नक्सा नेऩार =............. मबर मफक्री गनग 
चाहेभा तोहकएका शतगहरु ऩारना गने गयी सो कामग गनग सक्नेछ । 

तय हवदेशभा प्रकाखशत नक्सा नेऩार सयकायरे तमाय गयेको नक्सासॊग 
फाखझएको यहेछ बने त्मस्तो नक्सा नेऩार  ............. मबर मफक्री गनग ऩाइने छैन । 

 

११ङ. नाऩ नक्सा गने अनभुमतऩर ददन सक्न े : (१) नऩेार सयकाययरे कुनै व्मखि वा सॊस्थाराइ 
मस ऐन फभोखजभ गरयएको नाऩ जाॉचको अधीनभा यही तोहकए फभोखजभको नाऩ नक्साको 
काभ गनग अनभुमतऩर ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ अनभुमतऩर ददॊदा राग्ने दस्तयु, अनभुमतऩर प्राप्त व्मखि 
वा सॊस्थारे ऩारन गनुग ऩने शतग तथा तत्सम्फन्धी अन्म कुयाहरु तोहकए फभोखजभ हनुेछ । 

 

१२. दण्ड सजाम : (१) जग्गा नाऩ जाॉच वा मनमन्रण हवन्द ुस्थान खडा गदाग कसैरे योक छेक 
खचन्ह मफगायी जनताराई बडकाई वा हरु हजु्जत गयी वा अरू कुनै हकमसभरे नाऩ जाॉच वा 
मनमन्रण हवन्द ु स्थान खडा गने काभभा वाधा गय गयाएभा त्मस्तो फाधा गने गयाउने 
व्मखिराई तोहकएको अमधकायीरे ऩहहरो ऩटक ऩचास रूऩैमाॉसम्भ, दोस्रो ऩटक ऩचासदेखख 
एकसम रूऩैमाॉ य तेस्रो ऩटक एकसम देखख ऩाचसम रूऩैमा जरयवाना वा छ भहीना कैद वा 
दवैु सजाम गनग सक्नेछ । 

                                                           

            आठौं संशोधनद्वारा थप । 
         केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधधत । 

 गणतन्र सदुृढीकयण तथा केह नेऩार कानून सॊशोधन गने ऐन, २०६६ द्वाया खझहकएको । 


          दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(२) दपा ८ फभोखजभ नाऩ जाॉच बएको जग्गाभा कुनै हकमसभको घटफढ बमो बनी 
झठुो उजूय गयेको ठहरयएभा त्मस्तो झटुो उजूय गने व्मखिराई फढीभा ने. रू  १००।– 

सम्भ तोहकएको अमधकायीरे जरयवाना गनग सक्नेछ । 

(३) दपा ३क. अनसुाय म्मादमबर शे्रस्ता तमाय गयी नफझुाउने खजमभदायराई ऩाॉच 
सम रूऩैमाॉसम्भ, ऩटवायीराई तीनसम रूऩैमाॉसम्भ य उऩखस्थत नहनुे वा आपनो प्रमतमनमध 
नऩठाउने खजमभदाय ऩटवायी प्रत्मेकराई प्रमतददनको अनऩुखस्थमतको रामग ऩाॉच रूऩैमाॉसम्भ 
भारऩोत कामागरमको प्रभखुरे  जरयवाना गनग सक्नेछ । 

(४) कसैरे नाऩी हवबागको स्वीकृमत वेगय मनमन्रण हवन्द ु स्थानराई सायेभा वा 
बत्काएका वा हवगायेभा वा अन्म कुनै हकमसभरे हानी नोक्सानी गयेभा मनजराई तोहकएको 
अमधकायीरे नोक्सानी बएको यकभ य मनमन्रण हवन्द ु स्थान ऩनु् खडा गदाग वा मभराउॉदा 
राग्ने सम्ऩूणग खचग असरु उऩय गयी एक हजाय रूऩैमाॉसम्भ जरयवाना गनग सक्नेछ । मस 
सम्फन्धभा झटु्टा उजूय गने व्मखिराई तोहक्रएको अमधकायीरे त्मस्तो झठु्ठा उजूयीफाट हनु 
गएको खचगको यकभ मनजफाट असूर उऩय गयी ऩाॉचसम रूऩैमाॉसम्भ जरयवाना गनग सक्नेछ । 

(५) कसैरे दपा ११घ फभोखजभ स्वीकृमत नमरई कुनै काभ कायवाई गयेभा 
तोहकएको अमधकायीरे मनजराई फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गनग सक्नेछ य त्मसयी 
स्वीकृमत नमरई गरयएको काभसॊग सम्फखन्धत सम्ऩूणग नाऩ नक्सा रगामतका अन्म साभग्रीहरु 
जपत हनुेछ । 

(६) कसैरे मस ऐन हवऩयीतको अन्म कुनै काभ कायफाही गयेभा तोहकएको 
अमधकायीरे मनजराई दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गनग सक्नेछ । 

 
१३. ऩनुयावेदन : दपा १२ अन्तगगत तोहकएको अमधकायी वा भारऩोत कामागरमको प्रभखुरे 

गयेको मनणगम उऩय खचत्त नफझु्ने व्मखिरे सो बए गयेको मभमतरे ऩैमतस ददन मबर सम्फखन्धत 
खजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन गनग सक्नेछ । 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 


  आठौं संशोधनद्वारा थप । 

 


  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत । 

 


  आठौं संशोधनद्वारा संशोधधत । 

 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधधत । 
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१४. मनमभ फनाउन े अमधकाय : मो ऐनको उदे्दश्म कामागखन्वत गनग नेऩार सयकायरे मनमभहरू 
फनाउन सक्नेछ । 

 

१५. अखघको काभ कायवाहीको भान्मता : मो ऐन प्रायम्ब हनुबुन्दा अखघ मो ऐन वा मो ऐन 
अन्तगगत फनेको मनमभहरू फभोखजभ गनुगऩने काभ मस ऐन अन्तगगत बए गयेको भामननेछ । 

 

१६. खायेजी : मो ऐनको प्रमोजनको रामग भरुकुी ऐन जग्गा जभीन गोश्वायाको ७,८,९ य १० 
तथा जग्गा नाऩ जाॉच    सम्फन्धी नेऩार कानून खायेज बएको सखम्झनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

द्रष्टब्म :– १. जग्गा (नाऩ जाॉच) (छैठौं सॊशोधन) ऐन, २०४६ द्वाया रुऩान्तय गरयएका शब्दहरु :– 

  (क) “नाऩी वा जाॉच” को सट्टा “नाऩ जाॉच” । 

  (ख) “दताग ऩूजाग” को सट्टा “जग्गा धनी दताग प्रभाण ऩूजाग” । 

 २. जग्गा (नाऩ जाॉच) (सातौं सॊशोधन) ऐन, २०४९ द्वाया रुऩान्तय गरयएका शब्दहरु ु्– 

  (क) “ऩञ्चामत” को सट्टा “गाउॉ हवकास समभमत वा नगयऩामरका” । 

(ख) “ऩञ्चामत वा ऩञ्चामत वडाको” को सट्टा “गाउॉ हवकास समभमत वा नगयऩामरका ऺेर वा वडाको”। 

  (ग) “नगय ऩञ्चामत” को सट्टा “नगयऩामरका” । 

  (घ) “गाउॉ वा नगय ऩञ्चामत” को सट्टा “गाउॉ हवकास समभमत वा नगयऩामरका” । 

  (ङ) “मरकोण मभमतम स्थान (हटॊ«गोनोभेहट्रकर साु् ेटेश)” को सट्टा “मनमन्रण मफन्द ुस्थान” । 

३. केही नेऩार कानून सॊशोधन गने ऐन, २०६३ द्वाया रूऩान्तय गरयएका शब्दहरू्–  

“श्री ५ को सयकाय” को सट्टा “नेऩार सयकाय” । 


