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जग्गा प्राप्ति प्तियमहरु, २०२६ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित प्तमप्तत 

२०२७।३।२२ 

संिोधि 

१.  जग्गा प्राप्ति (पहहलो संिोधि) प्तियमावली, २०३१  २०३१।५।१७ 

२.  जग्गा प्राप्ति (दोश्रो संिोधि) प्तियमहरु, २०३४   २०३४।२।३ 

३.  जग्गा प्राप्ति (तेस्रो संिोधि) प्तियमहरु, २०७०   २०७०।१।३० 

 जग्गा प्राप्ति ऐि, २०१८ को दफा २७ ले ददएको अप्तधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले 
देहायका प्तियमहरु बिाएको छ । 

१.  संशिि िाम र प्रारम्भः (१) यी प्तियमहरुको “जग्गा प्राप्ति प्तियमहरु, २०२६” रहेको छ। 

  (२) यी प्तियमहरु तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यी प्तियमहरुमा– 

  “ऐि” भन्नाले जग्गा प्राप्ति ऐि, २०१८ सम्झि ुपछथ । 

३. अप्तधकारी ताकिःे (१) ऐिको दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजिको लाप्तग 
सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला अप्तधकारीलाई अप्तधकारी तोहकएको छ । 

(२) ऐिको दफा ५, ६, १२, १३, १४, १५, १९, २०, २३ र २५ को प्रयोजिको 
लाप्तग प्तिम्ि प्तलशखत अध्यि र सदस्य भएको सप्तमप्ततलाई अप्तधकारी तोहकएको छः– 

   (क) सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला अप्तधकारी   - अध्यि 

   (ख) सम्बशन्धत मालको हाहकम वा भपू्तम प्रिासक  - सदस्य 

   (ग) िेपाल सरकारले तोहकददएको व्यशि  - सदस्य 

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा संिोप्तधत । 

  तेस्रो संिोधिद्वारा संिोप्तधत । 
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(३) उपप्तियम (२) बमोशजमको सप्तमप्ततले ऐिको पररप्तध प्तभत्र रही आफ्िो 
कायथहवप्तध व्यवशस्र्त गिथ सकिेछ ।  

४. िप्ततपूप्ततथको अङ्क कायम गिनः (१) ऐिको दफा १९ बमोशजम जग्गाको िप्ततपूप्ततथको अङ्क 
कायम गदाथ सो जग्गा प्राि गदाथको प्तमप्ततमा सााँध संप्तधयार सरह त्यस बखतको प्रचप्तलत 
स्र्ािीय खरीद प्तबक्रीको दर समेतलाई हवचार गिुथ पछथ । 

तर जिुसकैु िेत्रको जग्गाको िप्ततपूप्ततथको अंक कायम गदाथ िेपाल सरकारले 
मागथ दिथि ददि सकिे र यस्ता िेत्रहरु जप्ततको जग्गाको िप्ततपूप्ततथ कायम गदाथ सो मागथ 
दिथिको समेत हवचार गरी िप्ततपूप्ततथ ददि ुपिनछ ।  

(२) ऐिको दफा १९ को अधीिमा रही िेपाल सरकारले समय समयमा स्र्ायी 
भवि, इमारत, पखाथल आददको िप्ततपूप्ततथको अङ्क कायम गिन कुरामा एकरुपता ल्याउि पर् 
प्रदिथिको प्तिप्तमत्त अिसूुची १ अिसुारको दर प्रकाशित गरेको छ । िेपाल राजपत्रमा 
सूचिा प्रकाशित गरी िेपाल सरकारले समय समयमा उि अिसूुचीमा आवश्यक फेर 
बदल गिथ सकिेछ वा पूरा अिसूुची िै बदल्ि सकिेछ ।     

५. ह्रास (प्तिहप्रप्तसएिि) कट्ीः प्तियम ४ बमोशजम िप्ततपूप्ततथको अङ्क कायम गदाथ अिसूुची २ 
बमोशजम ह्रास (प्तिहप्रप्तसएिि) कट्ी गररिेछ । 

६. परामिथ प्तलि ु पिनः ऐप्ततहाप्तसक अर्वा पूराताशत्वक दृहिकोणबाट महत्वपूणथ देशखएको 
जग्गाको हकमा ऐि बमोशजम िप्ततपूप्ततथको अङ्क कायम गिुथ पदाथ िेपाल सरकार, शििा 
मन्त्रालय परुातत्व हवभागको परामिथ प्तलि ुअप्तिवायथ हिुेछ । 

७. खारेजीः जग्गा प्राि (अप्तधकारी तोकिे) प्तियमहरु, २०१८ खारेज गरेको छ ।  

 

 
                                                           
  दोस्रो संिोधिद्वारा र्प । 

द्रिव्यः– १. प्तमप्तत २०२७।६।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचिाद्वारा बागमती अञ्चलको हकमा आवास तर्ा 
भौप्ततक पररयोजिा हवभागको इशन्जिीयर तर्ा अन्य अञ्चलको हकमा सावथजप्तिक प्तिमाथण कायाथलयको 
इशन्जिीयरलाई प्तियम ३ को उपप्तियम (२) को खण्ि (ग) को प्रयोजिको प्तिप्तमत्त िेपाल सरकारले 
सदस्य तोकेको । 

  २. केही िेपाल कािूि संिोधि गिन ऐि, २०६३ द्धारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः 
             “श्री ५ को सरकार” को सट्ा “िेपाल सरकार” । 
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अिसूुची – १ 

(ऐिको दफा १८ र प्तियम ४ साँग सम्बशन्धत) 

स्र्ायी भवि, इमारत, पखाथल आददको िप्ततपूप्ततथको दरको ताप्तलका 

 

(क) आर.सी.सी. फे्रम स्रकचरको    रु. ४०।– प्रप्तत वगथ हफट 

(ख) आर.सी.सी. र आर.वी. प्तसमेन्ट जोिाइको   रु. ४०।–        ” 

(ग) आर.सी.सी.आर.वी. बज्रको जोिाइको   रु. ३५।–         ” 

(घ) आर.सी.सी.आर.वी. माटोको जोिाइको   रु. ३०।–         ” 

(ङ) बज्रको जोिाइको       रु. ३०।–         ” 

(च) बज्र र माटो प्तमप्तसएको जोिाइको    रु. २५।–         ” 

(छ) माटोको जोिाइको      रु. २०।–         ” 

(ज) काठको घर       रु. २५।–         ” 
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अिसूुची – २ 

 

घरको बिोट प्रप्तत वषथ 
कट्ी गिन 
प्रप्ततित 

बढीसे बढी 
कट्ी गिन 
प्रप्ततित 

बढीसे बढी 
कट्ी गिथ 
पाउिे वषथ 

कैहफयत 

(क) आर.सी.सी. फे्रम स्रकचर 

(ख) आर.सी.सी.आर.वी. प्तसमेण्टको जोिाई 

(ग) आर.सी.सी. र आर.वी. बज्रको जोिाई 

(घ) आर.सी.सी. र आर.वी. माटोको जोिाई 

(ङ) बज्रको जोिाई   

(च) माटोको मात्र   

(छ) काठको   

०.५० 

०.७५ 

१.२५ 

१.५० 

१.५० 

१.०० 

२.५० 

४० 

४५ 

५० 

६० 

६० 

७५ 

७५ 

८० 

६० 

४० 

४० 

४० 

३७.५० 

३० 

 

 

     

  

  

  

  

  

 


