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अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ 

      नेपाल राजपत्रमा 
  लालमोहर सदर धमधि   प्रकात्तिि धमधि 

  २०१३।५।१६ २०१३।५।२२                                                                             

                                                                                               
संिोिन गने ऐन     लालमोहर धमधि  प्रकािन धमधि 

१. नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०१८  २०१८।७।३० २०१८।८।१ 

२. केही नेपाल कानून (संिोिन र पनुः       

 व्यवस्थापन) ऐन, २०२०   २०२०।११।१६   २०२०।११।१६  
 

प्रमाणीकरण र प्रकािन धमधि 

३.  गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून 

    संिोिन गने ऐन, २०६६®                 २०६६।१०।७ 

४.  नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  
    संिोिन गने ऐन, २०७५                        २०७५।११।१९ 

 

२०१३ सालको ऐन नं. ५ 

    =============== 

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गननको धनधमि बनेको ऐन 

 िात्तन्त्ि र व्यवस्था एवं सवनसािारण जनिाको सवुविा र आधथनक वहि कायम राख्न 
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गनन उत्तचि व्यवस्था गनुन पने आवश्यक परेकोले श्री ५ 
महाराजाधिराजबाट मत्तन्त्त्रमण्डलको सल्लाह अनसुार यो ऐन बनाई जारी गररबक्सेकोछ । 

१.= संत्तिप्त नाम, ववस्िार िथा प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, 

२०१३” रहेको छ । 

                                                 

®  यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देत्ति लागू भएको । 

   गणिन्त्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा त्तिवकएको । 


 केही नेपाल कानून (संिोिन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा  संिोधिि । 
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(२) यो ऐन काठमाडौं उपत्यकामा िरुुन्त्िै र अरु इलाकाहरुमा नेपाल सरकारले 
राजपत्रमा सूचना प्रकाि गरी िोवकएको धमधि देत्ति लागू हनेुछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अकै अथन नलागेमा यस ऐनमा, - 

क) “िनी” भन्नाले आफनै, वा अरु कुनै व्यत्तिको धनधमि वा धनजको 

फाइदाको धनधमि वा कुनै अकै व्यत्तिको गठुठयार वा संरिक भई कुनै 

घर जग्गाको बहाल ित्काल पाइरहेको वा पाउने अधिकार भएको वा 

त्यस्िा घर जग्गा बहालमा ठदएमा सो बहाल पाउने िथा धलन अधिकार 

भएको व्यत्ति सम्िन ुपछन । 

ि) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्त्िमा प्रयोग गररने सरोकारवाला व्यत्ति भन्ने िब्दले 

यस ऐन अन्त्िगनि त्यस्िो सम्पत्ति अधिग्रहण गररएको कारणबाट ठदइने 

िधिपूधिनमा हक दावा गनन वा सो गनन अधिकार पाएको सबै व्यत्तिहरुलाई 

समेिलाई धलइनेछ । 

ग) “घर जग्गा” भन्नाले कुनै इमारि वा त्यसको कुनै भाग, र :- 

(१) त्यस्िो इमारि वा त्यसको कुनै भागका लगापािको कुनै बगैंचा, 

जमीन र टहरो भए त्यस्िा बगैंचा, जमीन, टहरो, 

(२) अधिक लाभदायक उपभोगको धनधमि त्यस्िो इमारिसँग वा 

त्यसको कुनै भागसँग जडान गरी रात्तिएका वस्िहुरु, र 

(३) इमारिधभत्र वा त्यसको कुनै भाग धभत्रका जनुसकैु सरसामान, 

मालमिा िथा साजवाजहरु समेि सम्िन ुपदनछ । 

                                                 

  बाँकी इलाकामा २०१६।१२।१० देत्ति ऐन लागू हनुे गरी धमधि २०१६।१२।१५ को नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकात्तिि । 
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घ) “मोही” भन्नाले मगनीदार वा इजाजि धलई बसेका व्यत्ति समेि सम्िन ु

पदनछ । 

३= अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गने अधिकार : (१) कुनै सावनजधनक कामको धनधमि नेपाल 

सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानीय िहको लाधग कुनै अचल सम्पत्तिको आवश्यकिा परेको 

छ वा पने संभावना छ र त्यसलाई अधिग्रहण गनुन पदनछ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले,- 

(क) सम्पत्तिको िनी वा त्यसलाई चलन गने अरु कुनै व्यत्तिले सो 

सम्पत्ति नेपाल सरकारबाट अधिग्रहण गनन नहनेु कारण भएमा कारण 

समेि िोली सूचना पाएको ३५ ठदन धभत्र भएको बेहोरा नेपाल 

सरकारमा पेि गनन आउन ुभनी सो सम्पत्ति िनी वा त्यसलाई चलन 

गने अरु कुनै व्यत्तिका नाउँमा धलत्तिि सूचना ठदन ुपदनछ, र 

(ि) आदेिद्वारा सम्पत्तिको िनी वा अरु कुनै व्यत्तिले सो आदेि पाएका 

धमधिले ३५ ठदन नपगुी नेपाल सरकारको स्वीकृधि धबना सो सम्पत्ति 

बेच्न, त्यसको आकारमा हेरफेर गनन वा कुनै मोहीलाई बहालमा ठदन 

समेि हुँदैन भनी धनदेि गनन सिछ । 

(२) सम्पत्ति चलन गने वा त्यसमा दावा वा सरोकार भएका कुनै व्यत्तिले कुनै 

कारण देिाएको भए सो ववचार गरेपधछ सम्पत्ति अधिग्रहण गनुन उत्तचि वा आवश्यक छ 

भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले धलत्तिि आदेिद्वारा त्यस्िा सम्पत्ति अधिग्रहण गनन र त्यस्िो 

अधिग्रहण गररएको कामको सम्बन्त्िमा आवश्यक िथा उत्तचि देत्तिएको अरु आदेिहरु 

पधन धनकाल्न सिछ । 

िर देहायका कुनै पधन सम्पत्ति वा त्यसको कुनै भाग अधिग्रहण गररने छैन- 

                                                 
    नेपालको संवविान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(क) िनीले आफ्नो धनजी वा आफ्ना जहान पररवारको बासस्थानको धनधमि 

वस्ििुः प्रयोग गरररािेको, वा 

(ि) िाधमनक पूजापाठ गने स्थान वा स्कुल, अस्पिाल, पत्तब्लक पसु्िकालय, 

िमनिाला वा अनाथालयको धनधमि मात्र प्रयोग भइरािेको वा त्यस्िो 

िाधमनक पूजापाठ, स्कूल, अस्पिाल, पसु्िकालय वा अनाथालयको 

बन्त्दोबस्िी काम सम्बत्तन्त्िि व्यत्तिहरु रहनको धनधमि प्रयोग 

गरररािेको समेि सावनजधनक स्थान । 

िर अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति माधथ उपदफा (१) 

अन्त्िगनि सूचना ठदइएको धमधिले २ महीना अत्तघदेत्ति कुनै मोहीले 

बासस्थानको रुपमा प्रयोग गररआएको भए त्यस्िो मोहीको धनधमि 

नेपाल सरकारले उपयिु ठाने बमोत्तजमको सकभर अको बासस्थानको 

प्रबन्त्ि गरी ठदनेछ । 

(३) यो दफा अन्त्िगनि धनकाधलएको अधिग्रहणको आदेि उपर कुनै अदालिमा 

सवाल जवाफ गररने छैन । 

४. अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति नेपाल सरकार अधिनस्थ गराउन ेअधिकार : (१) दफा ३ 

अन्त्िगनि कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण  गररएमा त्यसको िनी वा त्यसलाई चलन गने अरु 

कुनै व्यत्तिले सूचना पाएका धमधिले १५ ठदन धभत्र सूचनामा िोवकएका अधिकृिलाई सो 

सम्पत्ति समु्पीठदन ु वा छोधडठदन ु भनी त्यस्िो सम्पत्ति िनी वा त्यसलाई चलन गने 

व्यत्तिका नाउँमा नेपाल सरकारले धलत्तिि सूचनाको रुपमा आदेि धनकाल्न सक्छ । 
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(२) कुनै व्यत्तिले उपदफा (१) अन्त्िगनि धनकाधलएको कुनै आदेि पालन गनन 

इन्त्कार गरेमा वा त्यसको उल्लङ्घन गरेमा सो सम्बन्त्िमा अधिकार पाएका अधिकृिले 

सम्पत्ति कब्जा गनन र गराउन आवश्यक बल प्रयोग समेि गनन सिछ । 

५. अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति हेरफेर िथा मरमि गने: दफा ३ अन्त्िगनि कुनै घरजग्गा 

अधिग्रहण गरेपधछ नेपाल सरकारले आदेिद्वारा त्यस्िो घर जग्गा सोही आदेिमा िोवकए 

बमोत्तजमको िरीका र समयमा िनीबाट आवश्यक मरमि गनन लगाउन सक्नेछ र त्यस्िो 

आदेि बमोत्तजम गनुन पने कुनै मरमि िनीले नगरेमा नेपाल सरकारले सो मरमि धनजले 

कुनै िधिपूधिन पाउने भए त्यसबाट लागेको िचन कटाउने गरी गनन सिछ । 

   अधिग्रहण गररएका घर जग्गालाई अधिक सलुभ िरीकाबाट चलन गननको धनधमि 

नेपाल सरकारले आफनो िचन लगाई मनाधसब मावफकको हेरफेर पधन गनेछ । 

६. अधिग्रहण गरेको फुकुवा गने: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन अन्त्िगनि अधिग्रहण गरेको 

कुनै सम्पत्ति जनुसकैु बिि फुकुवा गनन सक्दछ र त्यो सम्पत्ति नेपाल सरकारले 

अधिग्रहण गदान जनु हालिमा धथयो, यथासम्भव सोही हालिमा फकानई ठदनेछ । 

िर दफा ५ को दोस्रो प्रकरण बमोत्तजम गररएको अदल बदल र चलन 

चल्िीबाट भएको स्वाभाववक नोक्सानी वा दैवी घटनाको ववचार गररने छैन । 

(२) कुनै सम्पत्ति अधिग्रहणबाट फुकुवा गदान नेपाल सरकारले कुनै जाँचबिु गनन 

गराउन आवश्यक सम्िे सो जाँचबिु गरी गराई सो सम्पत्ति कसलाई वफिान ठदने हो सो 

कुराको धलत्तिि सूचना ठदनेछ र यथासम्भव सो सम्पत्ति अत्तघ जसबाट अधिग्रहण गररएको 

हो, उसैलाई वा त्यसमा दावी पगु्ने उसैका हकवालालाई  ठदइनेछ । 

                                                 


 नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०१८ द्वारा संिोधिि । 
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(३) अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति उपदफा (२) अन्त्िगनि धनकालेको आदेिमा 

उल्लेि गररएको व्यत्तिलाई बिुाई ठदएपधछ त्यस सम्पत्ति बारे नेपाल सरकारको सबै 

दावयत्व ििम हनेुछ । िर सम्पत्ति बतु्तिधलने माधनसको ववरुद्ध सो सम्पत्तिमा हक पगु्ने 

अरु कुनै व्यत्तिको कानूनी रीि परु् याई आफनो हक प्रचलन गने अधिकारमा कुनै 

िलल गने छैन । 

(४) अधिग्रहण गररएको सम्पत्ति वफिान बिुी धलने व्यत्ति पिा नलागेमा र सो 

व्यत्तिको िफन बाट बतु्तिधलने अत्ततियार पाएको कुनै एजेण्ट वा अरु व्यत्ति नभएमा नेपाल 

सरकारले सो सम्पत्तिको अधिग्रहण फुकुवा गररएकोछ भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना 

प्रकात्तिि गनेछ र त्यस्िो सूचना प्रकात्तिि भएको धमधि देत्ति सो सम्पत्ति सरोकारवाला 

व्यत्तिलाई बिुाई ठदएको सत्तम्िइनेछ । 

७. िधिपूधिन ठदन:े यस ऐन अन्त्िगनि कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गररएमा नेपाल सरकारले 

िधिपूधिन ठदनेछ र दफा ८ मा िोवकएको धसद्धान्त्ि अनसुार सो िधिपूधिनको मूल्याङ्कन 

गररनेछ । 

   िर िनीले नेपालको नागररक रही नेपाल राज्यबावहर सािारणिः बसोबास गने 

गरेको छ वा आफना चल सम्पत्तिको अधिकांि भाग नेपाल राज्य बावहर लगाएको छ 

भन्ने नेपाल सरकारको त्तचिमा लागेमा वा ववचार भएमा त्यस्िा िनीलाई कुनै िधिपूधिन 

ठदइने छैन । 

८. िधिपूधिन िोक्ने धसद्धान्त्ि र िरीका: (१) दफा ७ मा उल्लेि गरेको िधिपूधिन देहायका 

िररकाबाट िोवकनेछ- 

(क) िधिपूधिन अङ्क मञ् जरुीनामामा वकवटएकोमा सोही मञ् जरुीनामा बमोत्तजम, 
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(ि) मञ् जरुीनामामा नभएमा नेपाल सरकारले बहालबाला वा अवकाि प्राप्त 

कुनै न्त्यायािीिलाई मध्यस्थ धनयिु गनेछ र सो मध्यस्थको धनणयन 

अनसुार िधिपूधिन ठदइनेछ । 

(२) अधिग्रहण गररएको सम्पत्तिको िधिपूधिन ठदँदा देहाय बमोत्तजम ठदनपुछनः- 

(क) अधिग्रहण गररएको अवधिभरलाई सो अधिग्रहण गररएको सम्पत्तिको 

भोग चलन ठेक्कामा गररएको भए सो भोग चलन गदान जधि बहाल वा 

धिरो धिनुन पदनथ्यो त्यधि, र  

(ि) अधिग्रहण अवधिधभत्र त्यस सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी चलन 

चल्िीबाट भएको स्वाभाववक नोक्सानीको वा दैवी घटनाको र  दफा 

५ को दोस्रो प्रकरण अन्त्िगनि गररएको हेरफेर ववचार गररने छैन, र 

(ग) सो सम्पत्ति अधिग्रहण गदान जनु अवस्थामा धथयो, सोही अवस्थामा 

ल्याउन लाग्ने िचन । 

९. अधिकार समु्पन:े यस ऐन अन्त्िगनि आफूले प्रयोग गनन पाउने अधिकारहरु सूचनामा 

िोवकए बमोत्तजमका अवस्थामा िथा ििनमा कुनै १ सरकारी अधिकृिले प्रयोग गनन पाउने 

गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तिि सूचनाद्वारा आदेि गनन सक्नेछ । 

१०. दण्ड सजाय: यस ऐनमा लेत्तिएको कुराहरु वा यस अन्त्िगनि बनेका कुनै धनयम उल्लङ्घन 

गने वा यस ऐनद्वारा वा यस ऐनले ठदएको कुनै अधिकारको कानूनी प्रयोगमा बािा 

परु् याउने व्यत्तिलाई रु. १०००।- सम्म जररवाना वा ६ महीना कैद वा दवैु सजाय 

हनेुछ । 

                                                 


 नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, २०१८ द्वारा संिोधिि । 
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११. धनयम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानत्तन्त्वि गननको लाधग नेपाल सरकारले 

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकात्तिि गरी धनयमहरु बनाउन सक्छ। 


