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उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०२१।१०।१२
सं िोधि
उखडा सम्बन्धी (प्रथम सं िोधि) नियमहरू, २०२२

२०२२।२।१८

उखडा सम्बन्धी (दोस्रो सं िोधि) नियमहरू, २०२२

२०२२।७।२

उखडा सम्बन्धी (तेस्रो सं िोधि) नियमहरू, २०२४

२०२४।११।२१

उखडा सम्बन्धी (चौथो सं िोधि) नियमहरू, २०४२

२०४२।९।२२

उखडा सम्बन्धी ऐि, २०२१ को दफा १० ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी
िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरू बिाएको छः–
१.

सं शिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको िाम “उखडा सम्बन्धी नियमहरू,
२०२१” रहे को छ ।
(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषाः (१) विषय िा प्रसं गले अको अथथ िलागेमा यी नियमहरूमाः–
(क)

“ऐि” भन्नाले उखडा सम्बन्धी ऐि २०२१ सम्झिु पछथ ।

(ख)

“उखडा
िेपाल

सम्बन्धी
राजपत्रमा

अनधकारी”
सू चिा

भन्नाले
प्रकाशित

िेपाल

सरकारबाट

गरी

तोवकददएको

अनधकारी सम्झिु पछथ ।
(२) यी नियमहरूमा प्रयोग गररएका तर पररभाषा िगररएका िब्द तथा
िाक्ांसको अथथ ऐिमा ददए बमोशजम हुिेछ ।
३.

उखडा जग्गाको लगत नलिेः (१) जग्गा धिीले आफूले कमाउि ददएको र
वकसािले आफूले कमाएको उखडा जग्गाको ऐि बमोशजमको वििरअ अिुसूची–१
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मा तोवकएको ढााँचामा आफू छे उ दाशखला गिथ पन्र ददिको म्याद तोकी उखडा
सम्बन्धी अनधकारीले सू चिा प्रकाशित गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा गाउाँ विकास सनमनतका अध्यि
छे उ पठाइिेछ र अध्यिले त्यस्तो सूचिा आफ्िो िेत्रनभत्र सबैले दे ख्ने ठाउाँहरूमा
टााँसी त्यस्तो विस्तृत रूपमा सबैले थाहा पाउिे गरी प्रचार गिुथ पछथ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको सू चिा टााँस भएको नमनतले पन्र ददि नभत्र
जग्गा धिीले र वकसाि दुिैले िा निजहरू िाबालक िा बौलाहा भए निजका
अविभािकहरूले वििरअ दाशखल गिुप
थ छथ ।
तर वििरअ दाशखल गिुप
थ िे व्यशिले वििरअ दाशखल गिे म्याद बढाउि
नलशखत अिुरोध गरे मा िा उखडा सम्बन्धी अनधकारीले त्यस्तो वििरअ दाशखल
गिे म्याद बढाउि आिश्यक दे खेमा उखडा सम्बन्धी अनधकारीले वििरअ दाशखल
गिे बढीमा सात ददि सम्मको म्याद बढाउि सक्िेछ र त्यसरी म्याद बढाइएको
सबैले थाहा पाउिे गरी प्रचार
४.

गिुप
थ छथ ।

सू चिामा खुलाउिु पिेः वििरअ दाशखल गिुथ पिे कतथव्य भएका जग्गा धिी र
वकसाि मध्ये कुिै एकले मात्र यी नियमहरू बमोशजम वििरअ दाशखल गरे मा र
अको पिले वििरअ दाशखल िगरे मा ऐिको दफा ५ को उपदफा (३) बमोशजम
हुिे कुरा उखडा सम्बन्धी अनधकारीले नियम ३ को उपनियम (१) बमोशजम
प्रकाशित गररिे सू चिामा खुलाउिु पछथ ।

५.

वििरअ सू चिा प्रकाशित गिुथ पिेः जग्गाधिी र वकसाि मध्ये कुिै एक पिले
मात्र वििरअ दाशखल गरे मा उखडा सम्बन्धी अनधकारीले अिुसूची –२ मा
तोवकएको ढााँचाको सू चिा प्रकाशित गिुप
थ छथ र त्यस्तो सूचिा सम्बशन्धत गाउाँ
विकास सनमनतको अध्यि छे उ पठाइिेछ र अध्यिले त्यस्तो सूचिा आफ्िो िेत्र
नभत्रका सबैले दे ख्ने ठाउाँहरूमा टााँसी त्यस्तो विस्तृत रूपमा सबैले थाहा पाउिे
गरी प्रचार गिुथ पछथ ।
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६.

उजरु गिे िारे ः नियम ५ बमोशजमको सूचिा प्रकाशित भएपनछ सो सू चिामा शचत्त
िबुझ्िेले सो सम्बन्धमा आफूसाँग भएको सबूद प्रमाअ समेत सामेल राखी उखडा
सम्बन्धी अनधकारी छे उ उजुर गिथ सक्िेछ ।

७.

िागररकताको प्रमाअपत्र पेि गिुथ पिेः िेपालको िागररकताको सम्बन्धमा शखचोला
उठेमा उखडा सम्बन्धी अनधकारीले बढीमा सात ददिमा िबढ्िे गरी तोवकददएको
म्याद नभत्र वकसािले िेपालको िागररकताको प्रमाअपत्र दाशखल गिुप
थ छथ र उि
प्रमाअपत्र दाशखल िभएमा वकसािका िाममा जग्गा दताथ हुिे छै ि ।



७क. अदालत तोक्िेः (१) ऐिको दफा ७ को प्रयोजिको निनमत्त अदालतमा शजल्ला
अदालतलाई तोवकएको छ ।
(२) ऐिको दफा ८ को उपदफा (२) र (३) को प्रयोजिको लानग
अदालतमा “उच्च अदालत” लाई तोवकएको छ ।


(३) ऐिको दफा ८क. को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजिको लानग

सम्बशन्धत शजल्ला अदालत र उपदफा (३) को प्रयोजिको लानग सम्बशन्धत उच्च
अदालत तोवकएको छ ।
८.

हक बेहक सम्बन्धी नमनसल कागजात

शजल्ला अदालतमा पठाउिे र जग्गा



दताथको प्रमाअपत्र ददिेः (१) नियम ३ र ५ बमोशजम पेि भएको वििरअ र
नियम ६ बमोशजम पिथ आएको उजुरीको जााँचबुझ गरी सबूद प्रमाअबाट ठहर हुि
आएको जग्गाको िनतपूनतथ वकसािले एकमुष्ट िा ऐि बमोशजमको वकस्ताबन्दीमा
नतिथ मन्जूर गरे मा उखडा सम्बन्धी अनधकारीले त्यसको कबूनलयत गराउिु
पछथ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम वकसािले एकमुष्ट िा वकस्ताबन्दीमा िनतपूनतथ
ददि मन्जूर गरे को कुराको सूचिा उखडा सम्बन्धी अनधकारीले जग्गा धिीलाई
ददिु पछथ ।


तेस्रो सं िोधिद्वारा थप ।

 चौथो सं िोधिद्वारा थप । (यो उपनियम नमनत २०४२।७।२० दे शख प्रारम्भ भएको मानििे)
 तेस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(३) उपनियम (१) मा कबुल गरे बमोशजम जग्गाधिीलाई बुझाएको
रुपैयााँको भरपाई िा इलाका मालमा धरौट राखेको निस्सा सात ददिनभत्र वकसािले
पेि गरे मा उखडा सम्बन्धी अनधकारीले त्यस्तो जग्गा वकसािको िाममा दताथ गरी
अिुसूची–३ बमोशजमको प्रमाअपत्र ददिु पदथछ ।
(४)

उखडा

सम्बन्धी

अनधकारीले

नियम

(३)

बमोशजम

जग्गा

दताथ

गररएको जिाउ अिुसूची–४ बमोशजमको ढााँचामा इलाकाका माल अडडलाई ददई
त्यसको िक्कल जग्गाधिीलाई ददिु पछथ ।
(५) कुिै जग्गाधिीको सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी शखचोला उठेमा सो
सम्बशन्धत नमनसल उखडा सम्बन्धी अनधकारीले

शजल्ला अदालतमा पठाई ददई



त्यसको सूचिा सम्बशन्धत व्यशिलाई ददिु पछथ ।
ु ै लेशखएको भए तापनि उपनियम (५)
(६) प्रचनलत िेपाल कािुिमा जेसक



बमोशजम पिथ आएको मुद्दाको कोटथवफ िली



शजल्ला अदालतले कारिाई वकिारा

गिुप
थ छथ ।
९.

प्राप्त िनतपूनतथको भरपाई ददिु पिेः एकमुष्ट िा ऐि बमोशजम पवहला वकस्तामा
बुझाउिु पिे िनतपूनतथको रुपैयााँ जग्गाधिीले वकसािबाट बुझेको भए त्यसरी
बुशझनलएको रुपैयााँको भरपाई वकसािलाई ददिु पछथ ।

१०.

अशन्तम निअथय िभएसम्म जग्गा दताथ िहुिेः कुिै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक
सम्बन्धी शखचोला उठेमा अशन्तम निअथय िभएसम्म त्यस्तो जग्गा वकसािको
िाउाँमा दताथ गररिे छै ि ।



११. जग्गाधिीको

िाममा

जग्गा

दताथ

हुिःे

दे हायका

अिस्थामा

दे हायको

जग्गा

सम्बशन्धत जग्गा धिीको िाममा दताथ हुिेछः–
(क)

ऐिको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजम
पवहलो वकस्ता िबुझाइएको जग्गा, िा

 तेस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।


पवहलो सं िोधिद्वारा थप ।

 दोसो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(ख)

ऐिको

दफा

४

बमोशजम

तोवकएको

वकस्ताको

रकम

म्यादनभत्र िबुझाए बापत नललाम बढाबढ हुाँदा कसैले सकार
िगरे को जग्गा ।
१२.

िनतपूनतथ नलि आउिे सू चिा ददिु पिेः वकसािले वििरअ पेि गदाथ जग्गा धिी
भिी लेशखददएको व्यशिले वििरअ पेि िगरे मा र िनतपूनतथ िापत पाइिे एकमुष्ट
िा पवहला वकस्ताको रुपैयााँ बुझी िनलएमा नियम ८ को उपनियम (१) बमोशजम
कबुनलयत भएको नमनतले सात ददिनभत्र वकसािले त्यस्तो रुपैयााँ इलाकाका माल
अड्डामा जम्मा गरी ददिुपछथ र माल अडडाले ऐिको दफा (४) बमोशजम गिुथ
पछथ ।

१३.

वकसािले वकस्ताबन्दीको रुपैयााँ िबुझाएमा सूचिा ददिु पिेः ऐि बमोशजम बुझाउिु
पिे

वकस्ताबन्दीको

रुपैयााँ

म्यादनभत्र

वकसािले

जग्गा

धिीलाई

िबुझाएमा

जग्गाधिीले त्यस्तो नलशखत जिाउ इलाकाका माल अड्डालाई ददिु पछथ र माल
अड्डाले त्यस्तो जिाउ प्राप्त भएका नमनतले सात ददि नभत्र सो सम्बन्धमा ऐि
बमोशजम कारिाई गिुथ पछथ ।

द्रष्टव्यः– (१) न्याय प्रिासि ऐि, २०४८ द्वारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः–
"िेनत्रय अदालत" िा "अञ्चल अदालत" भन्ने िब्दहरुको सट्टा "पुिरािेदि अदालत" ।
(२) केही िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।

(३) न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः–
"पुिरािेदि अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत" ।
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अिुसूची –१
ाँ सम्बशन्धत)
(नियम ३ (१) सग
१.

२.

३.

(क)

जग्गाधिीको िाम, थर, िति ..........

(ख)

िागररकता .........

(क)

वकसािको िाम, थर, िति ..........

(ख)

िागररकता ..........

जग्गाको वििरअ ..........
(क) जग्गा भएको शजल्ला
(ख) तप्पा िा प्रगन्ना
(ग) मौजा
(घ)

वकत्ता

जग्गा कुिै िामबाट सम्बोधि

चार

िं.

गररएको भए सो िाम

वकल्ला

४.

विगाहा

जग्गा सम्बशन्धत प्रमाअको नलखत अथिा रसीद
(क)
(ख)
(ग)
6

कठ्ठा

धुर

िेत्रफल

कैवफयत
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५.

प्रमाअ सम्बशन्धत कुिै नलखत अथिा रसीद िभए सोको कारअ

जग्गाधिी िा निजको अविभािकको

वकसाि िा निजको अविभािकको

हस्तािर िा सही छाप

हस्तािर िा सही छाप
नमनत २०२
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अिुसूची –२
ाँ सम्बशन्धत)
(नियम ५ सग
१.

(क)

जग्गाधिीको िाम, थर र ितिः

(ख)

जग्गा धिीले प्रेवषत गरे को वििरअको व्यहोराः–

जग्गा भएको शजल्ला

प्रगन्ना मौजा

तप्पा
वकत्ता िं.

२.

जग्गा कुिै िामबाट सम्बोधि

चार वकल्ला

गररएको भए सो िाम

विगाहा

(क)

वकसािको िाम, थर, र ितिः–

(ख)

वकसािले प्रेवषत गरे को वििरअको व्यहोराः–

जग्गा भएको शजल्ला
वकत्ता िं.

३.

कठ्ठा

धुर

तप्पा प्रगन्ना

जग्गा कुिै िामबाट सम्बोधि

चार वकल्ला

गररएको भए सो िाम

विगहा

िेत्रफल

कैवफयत

मौजा
कठ्ठा

धू र

िेत्रफल

कैवफयत

जग्गा सम्बशन्धत प्रमाअको नलखत अथिा रसीदः–
(क)

M–

(ख)

M–

(ग)

M–

जग्गाधिी िा वकसािले मानथ लेशखए बमोशजमको वििरअ प्रेवषत गरे कोले सो वििरअमा
जग्गाधिी िा वकसािको शचत्त िबुझेमा ऐिका म्याद नभत्र सबूद प्रमाअ सं लग्ि राखी सो
सम्बन्धमा उजुर ददि सू शचत गररन्छ ।
उखडा सम्बन्धी अनधकारीः–
स्थािः–
नमनतः–
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अिुसूची –३
ाँ सम्बशन्धत)
(नियम ८ (३) सग
िेपाल सरकार
अथथ मन्त्रालय
..............................

शजल्ला

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

गाउाँमा

बस्िे

.................................... िानत÷िानतिी ........................... छोरा÷छोरी .........
िषथ ............ को .................................................... को िाममा निम्ि नलशखत
जग्गा दताथ गररएकोले उखडा सम्बन्धी नियमहहरू, २०२१ को नियम ८(३) अन्तगथत
यो प्रमाअपत्र ददइएको छः–
शजल्ला तथा क्रम

वकत्ता

जग्गाको िाम

सं ख्या गाउाँको िाम

िं.

भए सो िाम

अड्डाको छाप

चार वकल्ला

विगाहा

कठ्ठा

धुर

िेपाल सरकारको तफथबाट उखडा सम्बन्धी
अनधकारी
नमनतः –
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अिुसूची –४
ाँ सम्बशन्धत)
(नियम ८(४) सग
िेपाल सरकार
अथथ मन्त्रालय
श्री हावकम
.............. माल, अड्डा ।
तपसीलमा

लेशखए

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

मौजा

बमोशजमको
बस्िे

जग्गा

विगाहा

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

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

.....

िानत÷िानतिी...............

........................ छोरा÷छोरी िषथ ............ को ................................

...................... को िाममा दताथ गरी ऐि सिाल बमोशजम मालपोत असूल तहसील
गिुथ होला ।
तपसील
(१)

जग्गा भएको शजल्लाः–

(२)

तप्पा÷प्रगन्नाः–

(३)

मौजाः–

(४)

जग्गाको वकत्ता िम्बर र िाम भए सोः–

(५)

जग्गाको ४ वकल्लाः–

(६)

जग्गा विगाहाः–

अड्डाको छाप

िेपाल सरकारको तफथबाट उखडा
अनधकारी
नमनतः

10

सम्बन्धी

www.lawcommission.gov.np
िोटः– (क)

उपयुि
थ

वकसािले

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

रुपैयााँ

नमनत

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

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

मा

पवहलो

जग्गाधिी

वकस्ताको

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

लाई

बुझाएकोले सूशचत गररन्छ ।
(ख)

उपयुि
थ
वकसािले ................... नमनतमा सबै रुपैयााँ ..............................
एकमुष्ट जग्गाधिी .................................. लाई बुझाएकोले सूशचत गशन्छ ।

िोटः–

ऐि

बमोशजम

बुझाउिु

पिे

वकस्ताबन्दीको

रुपैयााँ

म्यादनभत्र

वकसािले

जग्गाधिीलाई िबुझाएमा जग्गाधिीले त्यसको नलशखत जिाउ इलाका मालमा
ददिु ।
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