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उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

          २०२१।६।१७ 

संशोधन गने ऐन 

१. उखडा सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२    २०२२।३।३० 

२. उखडा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४    २०२४।७।६ 

३. विशेष अदालि ऐन, २०३१       २०३१।६।२० 

४. न्याय प्रशासन सधुार ऐन, २०३१      २०३१।४।१८ 

५. न्याय प्रशासन सधुार (पवहलो संशोधन) ऐन, २०३३   २०३३।४।१० 

६. उखडा सम्बन्धी (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४२     २०४२।६।९ 

७. उखडा सम्बन्धी (चौंथो संशोधन) ऐन, २०४४    २०४४।५।१४ 

८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८       २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

९. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन 

गने ऐन, २०६६       २०६६।१०।७ 

१०.   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२    २०७२।११।१३ 

 

२०२१ सालको ऐन नं. १६ 

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

उखडा सम्बन्धी व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : उखडा सम्बन्धी केही काननुी व्यिस्था गनन िान्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज महेन्र िीर विक्रम शाहदेिबाट राविय पन्चायिको सल्लाह र 
सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

 

१. संक्षिप्त नाम, विस्िार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१”  

रहेकोछ । 

                                                           
  यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेक्षख लागू भएको । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिवकएको । 
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(२) यो ऐन निलपरासी, रुपन्देही र कवपलबस्ि ु (पाल्ही मािखण्ड, क्षशिराज र 
िौलीहिा) क्षजल्लामा लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “जग्गा धनी” भन्नाले आफ्नो नाममा जग्गा दिान भएका नािाले िा सो जग्गामा 
आफ्नो हक पगु्ने नािाले नेपाल सरकारलाई मालपोि बिुाउन ु पने व्यक्षि 
सम्िन ुपछन । 

(ख) “वकसान” भन्नाले उखडा जग्गा जोत्न ेवकसानको रूपमा सरकारी शे्रस्िामा दिान 
भएको िा जग्गा धनीसँग भएको बोल कबोल बमोक्षजम उखडा जग्गा जोिी 
आएको वकसानलाई सम्िन ुपछन । िर यस शब्दले हणु्डा, मनखप, अमधयाँ, 
बाटैयामा कमाउन पाएको जग्गा जोत्न ेव्यक्षिलाई जनाउने छैन । 

(ग) “पोि” भन्नाले उखडा जग्गा कमाउन ददए िापि वकसानले जग्गाधनीलाई 
बिुाउन ुपने रूपैयाँ सम्िन ुपछन । 

(घ) “उखडा जग्गा” भन्नाले जग्गा धनीसंग भएको बोल कबोल बमोक्षजम वकसानले 
जग्गाधनीलाई नगदी पोि बिुाउने गरी कमाईआएको जग्गा सम्िन ुपछन । 

(ङ) “िोवकएको” िा “िोवकएबमोक्षजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनिको मनयममा िोवकए 
िा िोवकएबमोक्षजम सम्िन ुपछन । 

 

३. जग्गा वकसानको नाममा दिान हनुेेः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि वकसानले जग्गाधनीलाई पोि 
बिुाउने गरी कमाई रहेको उखडा जग्गामा जग्गा धनीको हक समाप्त भै वकसानको नाममा 
िोवकएबमोक्षजम नम्बरीमा दिान हनुेछ । 

िर :– 

 (१) सो वकसान विदेशी नागररक रहेछ िा पमछ विदेशी नागररक ठहररन 
आयो भने मनजले जोिेको उखडा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दिान 
हनुेछ र सो जग्गा सकुुम्िासी नेपाली नागररकलाई कुनै शिनमा नेपाल 
सरकारले मबक्री वििरण गनन सक्नेछ । त्यस्िो जग्गाको सम्बन्धमा 

                                                           

 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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जग्गा धनीले यस ऐन बमोक्षजम पाउन ुपने िमिपूमिन मध्ये केही पमन 
नपाएको भए सबै र वकसानबाट केही पाइसकेको भए सो कट्टा गरी 
बाँकी रकम नेपाल सरकारले पाँच िषन मभर एकमषु्ट िा पाँच बराबर 
वकस्िामा जग्गाधनीलाई ददनेछ । 

(२) सो वकसानले दफा ४ को उपदफा (१) को प्रमिबन्धात्मक िाक्याँश 
(ख) अनसुार एकमषु्ट िा पवहलो वकस्िा िापि बिुाउन ु पने 
िमिपूमिनको रकम सो बमोक्षजम नबिुाएमा सो जग्गा मनजको नाममा 
दिान हनुे छैन । 

 

४. िमिपूमिन : (१) दफा ३ बमोक्षजम वकसानको नाममा दिान हनुे जग्गाका सम्बन्धमा सो 
जग्गाको मालपोिको दश दोब्बरको वहसाबले हनु आउने रकम सम्बक्षन्धि वकसानले 
सम्बक्षन्धि जग्गा धनीलाई एकमषु्ट िा जग्गा दिान भएको मममिले पाँच िषनमभर पाँच बरािर 
वकस्िासम्मको वकस्िािन्दी गरी िमिपूमिनको रूपमा बिुाउनपुछन । 

  िर,– 

(क) वकसानले िमिपूमिनको रकम एकमषु्ट बिुाउन कबूल गरेकोमा सो 
एकमषु्ट रकम र वकस्िािन्दीमा बिुाउन कबूल गरेकोमा पवहलो 
वकस्िाको रकम मनजको नाममा जग्गा दिान हनुे बखि सम्ममा र 
त्यसपमछको प्रत्येक वकस्िा अक्षघल्लो वकस्िा बिुाएको मममिले १ िषन 
मभर बिुाउँदै जानपुछन । 

(ख) वकसानले कुनै वकस्िा सो वकस्िा बिुाउन ुपने म्याद अगािै जनुसकैु 
बखि बिुाउन सक्नेछ । 

(२) वकसानले िमिपूमिनको रकम बिुाउन जाँदा जग्गाधनीले बिुी नमलएमा सो 
बिुाउन ु पने म्याद गजु्रकेो मममिले पन्र ददन मभर वकसानले सो रकम इलाकाको माल 
अड्डामा धरौट राख्न सक्नेछ र सो बमोक्षजम वकसानले धरौट राख्न ल्याएमा सो माल अड्डाले 
पमन बकु्षिमलई मनजलाई रसीद ददनपुछन । 

(३) उपदफा (२) अन्िगनि वकसानले धरौट राखेमा मनजले जग्गाधनीलाई सो 
िमिपूमिनको रकम बिुाए सरह मामननेछ । 
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(४) उपदफा (२) बमोक्षजम वकसानले िमिपूमिनको रकम धरौट राखेमा सो कुराको 
सूचना सो माल अड्डाले जग्गाधनीलाई ददनपुछन । सो सूचना पाएको मममिले पैंमिस ददन मभर 
सो रकम मलन आएमा माल अड्डाले जग्गाधनीलाई बिुाईददनपुछन । सो म्याद मभर 
जग्गाधनीले मलन नआएमा सो रकम नेपाल सरकारमा लाग्नेछ । 

(५) पवहलो वकस्िा बाहेक उपदफा (१) बमोक्षजम बिुाउन ुपने अन्य वकस्िा म्याद 
मभर नबिुाएमा सो वकसानको नाउँमा दफा ३ बमोक्षजम दिान भएको जग्गा प्रचमलि नेपाल 
काननुबमोक्षजम सम्बक्षन्धि माल अड्डाले मललाम बढाबढ गराउनपुछन र सो बमोक्षजम मललाम 
बढाबढ हुँदा उठेको रुपैयाँ जग्गा धनीले पाउनेछ । 

 

५. जग्गा दिान सम्बन्धी कायनविमध : (१) यो ऐन लागू भएपमछ िोवकएको अमधकारीले 
िोवकददएको म्याद मभर जग्गाधनीले आफूले कमाउन ददएको र वकसानले आफूले कमाई 
राखेको जग्गाको देहाय बमोक्षजमको वििरण खलुाई आफूसंग जो भएको सबूद प्रमाणको 
सक्कल िा रीिपूिनकको नक्कल समेि सामेल राखी सो अमधकारीका समि वििरण पेश गनुनपछन 
र वकसानले रसीद िा अरू मलखिको प्रमाण नपाएको भए त्यसको कारण समेि वििरणमा 
खलुाउनपुछन :– 

(क) जग्गाधनी र वकसानको नाउँ, थर, ििन र नागररकिा, 
(ख) जग्गा भएको क्षजल्ला, िप्पा िा प्रगन्ना, मौजा र 

(ग) जग्गाको चारवकल्ला र विगाहा, कठ्ठा र धूर समेिको िेरफल । 

(२) जग्गाधनी र वकसान मध्ये कुनै एक पिले मार उपदफा (१) बमोक्षजमको 
वििरण पेश गरेमा सो उपदफाको म्याद नाघेको मममिले साि ददन मभर िोवकएको 
अमधकारीले सो वििरणको सबै व्यहोरा खलुाई िोवकए बमोक्षजम सूचना प्रकाक्षशि  गनुनपछन । 

(३) जग्गाधनी र वकसान मध्ये कुनै पिले उपदफा (१) बमोक्षजम पेश गनुन पने 
वििरण सो उपदफा (२) बमोक्षजम सूचना प्रकाक्षशि भएको मममिले पन्र ददन मभर पमन पेश 
नगरेमा अको पिले पेश गरेको वििरण नै वििरण पेश नगने पिको विरुद्धमा अकाट्य 
प्रमाण मामननेछ र सो पेश भएको वििरण िठु्ठा हो िा सो सम्बक्षन्धि कुनै सबूद प्रमाण 
जालसाजी िा कीिे गरी बनाएको हो भने्न कुराको आधारमा पमछ वििरण पेश नगने पिको 
कुनै उजूर िा दािी लाग्ने छैन । 
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िर जग्गाधनीले वकसानलाई डर रास देखाई िा कुनै वकमसमको जिरजस्िी गरी 
वििरण पर पेश गनन ददएको मथएन भने्न कुराको उजूर परी सो कुरा प्रमाक्षणि भएमा यस 
उपदफाको कुनै कुरा लागू हनुे छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोक्षजम प्रकाक्षशि भएको सूचनाको कुनै व्यहोरामा क्षचत्त नबझु्ने 
व्यक्षिले सो सूचना प्रकाक्षशि भएको मममिले एक्काईस ददन मभर आफूसंग जो भएको सबूद 
प्रमाण समेि सामेल राखी िोवकएको अमधकारीका समि उजूर गनन सक्नेछ र कुनै जग्गाको 
सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी क्षखचौला उठेमा सो अमधकारीले यस उपदफा र उपदफा (१) 
बमोक्षजम प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सो सम्बन्धी मममसल कागजाि इन्साफका मनममत्त दफा 
७ बमोक्षजम नेपाल सरकारद्वारा िोवकएको अदालिमा पठाईददन ुपछन । 

िर उपदफा (१) बमोक्षजम वििरण पेश गनुन पने व्यक्षिले सो उपदफा िा उपदफा 
(३) मा िोवकएको म्याद मभर पेश नगरेमा मनजले यस उपदफा बमोक्षजम उजूर गनन पाउने 
छैन । 

 

६. दण्ड सजाय : (१) दफा ५ बमोक्षजम वििरण पर पेश गदान कुनै पिले अको पिको हकमा 
मकान पने गरी जानी जानी िठुो वििरण िा जाली सबूद प्रमाण पेश गरेमा मनजलाई रु. 
१०००।– एक हजारसम्म जररिाना िा िीन मवहनासम्म कैद िा दिैु सजाय हनु सक्नेछ । 

(२) यस ऐन बमोक्षजमको कुनै काम कारिाई गनन लागेको कुनै अमधकार प्राप्त 
अमधकारीलाई कसैले सो काम गनन नददन कुनै बाधा विरोध गरेमा िा सो गनन कसैलाई 
दरुुत्साहन ददएमा सो बाधा विरोध गने िा दरुुत्साहन ददने व्यक्षिलाई िोवकएको अमधकारीको 
आदेशले रु. ५००।– पाँचसयसम्म जररिाना िा एक मवहनासम्म कैद िा दिैु सजाय हनु 
सक्नेछ । 

(३) कुनै जग्गाका सम्बन्धमा दफा ५ बमोक्षजम पेश गनुन पने वििरण सो दफा 
बमोक्षजमको म्यादमभर कुनै पमन पिले पेश नगरेमा सो जग्गाको सम्बन्धमा जग्गाधनी र 
वकसान दिैुको हक समाप्त भै नेपाल सरकार लाग्नेछ र सो जग्गा नेपाल सरकारले कुनै 
प्रकारले फेरी बन्दोबस्ि गनन सक्नेछ । 

 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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७. मदु्दा माममलाको कारिाई : दफा ५ को उपदफा (४) र दफा ९ बमोक्षजमको मदु्दा 
माममलाको कारिाई गरी वकनारा िोवकएको अदालिले गनेछ । 

 

८. कारिाई र पनुरािेदन : (१) दफा ७ बमोक्षजम िोवकएको अदालि र दफा ६ को उपदफा 
(२) बमोक्षजम िोवकएको अमधकारीले विशेष अदालि ऐन, २०५९ अन्िगनिको कायनविमध 
अपनाई कारिाई गनन र मदु्दा माममलामा आिश्यकिा अनसुार दौडाहा इजलास कायम गनन 
िथा गाउँपावकला िा नगरपामलकाको सदस्यलाई रोहिरमा राखी प्रचमलि काननुबमोक्षजम 
सरजमीन गनन गराउन सक्नेछ । 

िर पूपनिको मसलमसलामा अमभयिुलाई थनुामा राख्न े अमधकार िोवकएको 
अमधकारीलाई हनुेछैन । 

(२) दफा ६ को उपदफा (२) अन्िगनि िोवकएको अमधकारीले ददएको आदेश उपर 
िोवकएको अदालिमा पनुरािेदन लाग्नेछ । 

(३) उपदफा (२) अन्िगनि दफा ६ को उपदफा (१) अन्िगनि िोवकएको अदालिले 
गरेको सजाय उपर उच्च अदालिमा पनुरािेदन लाग्नेछ । 

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

 

८क. विशषे व्यिस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ हनु ुभन्दा अगािै उखडा जग्गा दिान गने सम्बन्धमा 
िोवकएको अदालिमा सम्बक्षन्धि पिले म्याद िारेख गजुारी मडसममस भएको िा नागररकिाको 
प्रमाणपर पेश गनन नसकेकोले खारेज भएको िा िामेलीमा रहेको िा एक पिले म्याद िारेख 
गजुारी अको पिको हकमा समेि खारेज भएको िा िामेलीमा रहेको मदु्दा पनुेः जगाई 
कारिाई गराउन चाहने व्यक्षिले नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि गरी 
िोवकददएको म्याद मभर िोवकएको अदालिमा मनिेदन ददएमा, िोवकएको अदालिले त्यसरी 
मडसममस िा खारेज भएको िा िामेलीमा रहेको मदु्दा पनुेः जगाई कारिाही र वकनारा गनन 
सक्नेछ । 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत  

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधधत । 
 
  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा प्रधतबन्धात्मक वाकयांश धिककएको । 
  तेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

 चौथो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(२) कुनै जग्गाधनी िा वकसानले दफा ५ को उपदफा (१) बमोक्षजमको वििरण 
म्यादमभर पेश नगरेको कारणबाट उखडा जग्गा दिान हनु नसकेकोमा िोवकएको अदालिले 
म्याद िोकी सो म्यादमभर दफा ५ को उपदफा (१) बमोक्षजमको वििरण प्राप्त हनु आएमा 
सो वििरणको आधारमा समेि िोवकएको अदालिले उखडा जग्गा दिान गने सम्बन्धी 
कारिाही गनन सक्नेछ । 

(३) यो दफा प्रारम्भ हनु ुभन्दा अगािै िोवकएको अदालिले उखडा जग्गा दिान गने 
सम्बन्धमा गरेको फैसला उपर नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि गरी 
िोवकददएको म्याद मभर िोवकएको अदालिमा पनुरािेदन लाग्नेछ । 

 

९. मछन्न बाकँी मदु्दा माममला सने : यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अक्षघ सिोच्च अदालिमा बाहेक 
अन्य कुनै अड्डा अदालि िा अमधकारीका समि दायर भै मछन्न बाँकी रहेको उखडा जग्गाका 
वकसान र जग्गाधनीको हक बेहक सम्बन्धी मदु्दा माममला यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ दफा ७ 
अन्िगनि गदठि िोवकएको अदालिमा सनेछ र सो िोवकएको अदालिबाट कारिाही र 
वकनारा गररनेछ । 

 

१०. मनयम बनाउन ेअमधकार : यो ऐनको उदे्दश्य कायानक्षन्िि गनन नेपाल सरकारले मनयम बनाउन 
सक्नेछ । 

 

११. बचाउ :  यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनकेा मनयममा लेक्षखएका कुराहरूमा सोही बमोक्षजम र 
अरूमा प्रचमलि नपेाल काननुबमोक्षजम गनुनपछन । 

                                                           
         चौथो संशोधनद्वारा संशोधधत । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि 

रष्टव्य : १. विशेष अदालि ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :– 

  “विशेष अदालि ऐन, २०३१” को सट्टा “विशेष अदालि ऐन, २०५९” । 

 ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्धारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :  

“पनुराबेदन अदालि“ को सट्टा “उच्च अदालि” । 

२. केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :– 

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


