बूमभ सम्फन्धी ऐन, २०२१ राई सॊ शोधन गनन फनेको विधे मक
प्रस्तािना् बूमभ सम्फन्धी ऐन, २०२१ राई सॊ शोधन गनन िाञ्छनीम बएकोरे ,
नेऩारको अन्तरयभ सॊ विधान, २०६३ को धाया ८३ फभोजजभ व्मिस्थावऩकासॊ सदको है मसमतभा सॊ विधानसबारे मो ऐन फनाएको छ।
१.

सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "बूमभ सम्फन्धी (छै ठौं
सॊ शोधन) ऐन, २०७2" यहेको छ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

२.

बूमभ सम्फन्धी ऐन, २०२१ को दपा ९ भा सॊ शोधन् बूमभ सम्फन्धी ऐन,
२०२१ (मसऩमछ "भूर ऐन" बमनएको) को दपा ९ को,(१)

उऩदपा (४) भा यहेका "तोवकएको अमधकायीको आदे शरे त्मस्तो
जग्गा जपत बै नेऩार सयकाय राग्नेछ।" बन्ने शब्दहरुको सट्टा
"तोवकएको अमधकायीको आदे श फभोजजभ त्मस्तो जग्गा जपत बई
सो जग्गा नेऩार सयकायको स्िामभत्िभा आउनेछ।" बन्ने शव्दहरु
याजिएका छन् ।

(२)

उऩदपा (६)को सट्टा दे हामको उऩदपा (६) याजिएको छ्"(६) उऩदपा

(४) िभोजजभ तोवकएको अमधकायीफाट

जग्गा जपत हुने गयी बएको मनणनम अजन्तभ बएभा तोवकएको

अमधकायीरे जपत बएको जग्गाको तोवकएको दयरे हुन आउने
भोरको ऩच्चीस प्रमतशत फयाियको यकभ ऩुयस्काय

फा ऩत सो

उऩदपा िभोजजभ जानकायी ददने व्मजिराई ददने छ ।"
३.

भूर ऐनको दपा १३ भा सॊ शोधन् भूर ऐनको दपा १३ को उऩदपा
(१) भा यहेको "सफै" बन्ने शब्दको सट्टा "अमधकतभ हदबन्दा िढी जग्गा
हुने" बन्ने शब्दहरु यािी उऩदपा

(१) को प्रमतफन्धात्भक िाकमाॉशको

िण्ड (ग) जझवकएको छ।
४.

भूर ऐनभा दपा १४क. थऩ् भूर ऐनको दपा १४ ऩमछ दे हामको दपा
१४क. थवऩएको छ्-
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"१४क. उजूय गनन सकने् (१) मस ऐन फभोजजभ जग्गािाराको है मसमतरे
याख्न ऩाउने जग्गाको अमधकतभ हद बन्दा फढी जग्गा बएको

कुनै व्मजि िा ऩरयिायरे दपा १३ फभोजजभ पाॉटिायी ऩेश गदान
जग्गा रुकाई पाॉटिायी ऩेश गये को जानकायी ऩाउने कुनैऩमन
व्मजिरे तोवकएको अमधकायी सभऺ उजूयी गनन सकनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बएको उजूयी जाॉचफुझ
गदान

भनामसि ठहये भा तोवकएको अमधकायीको आदे शरे त्मस्तो

जग्गा जपत बई नेऩार सयकायको स्िामभत्िभा आउनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ जपत बएको जग्गाको
तोवकएको दयरे हुन
यकभ त्मस्तो

आउने भोरको २५ प्रमतशत ियाियको

उजूयी गने व्मजिराई तोवकएको

अमधकायीरे

ऩुयस्काय फाऩत ददनेछ।"
५.

भूर ऐनको दपा १5 भा

सॊ शोधन् भूर

ऐनको

दपा

प्रमतफन्धात्भक िाकमाॊशको िण्ड (क) ऩमछ थप्ने बमनएको िण्ड

१5

को

(क१)

को सट्टा दे हामको िण्ड (क१) याजिएको छ्"(क१) अमधकतभ हदबन्दा

फढीको जग्गाभा भोही रागेको बए भोहीको

हक जमतको जग्गा नयभगयभ मभराइ छु ट्याई फाॉकी जग्गा नेऩार
सयकायको स्िामभत्िभा आउनेछ ।"
६.

भूर ऐनको दपा १८ भा सॊ शोधन् भूर ऐनको दपा १८ को उऩदपा
(२) भा यहेका "रु.१,०००।–एक हजायसम्भ जरयिाना" बन्ने शब्दहरुको

सट्टा "रु.५०,०००।-ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयिाना " बन्ने शब्दहरु
याजिएका छन्।
7.

भूर ऐनको दपा २६घ१. भा सॊ शोधन् भूर ऐनको दपा २६घ१. भा
यहेका "मो दपा प्रायम्ब बएको मभमतरे छ भवहनामबत्र" बन्ने शब्दहरुको
सट्टा "नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोवकददएको
अिमधमबत्र" बन्ने शब्दहरु याजिएका छन्।

8.

भूर ऐनको दपा २६घ३. भा सॊ शोधन् भूर ऐनको दपा २६घ३. भा
यहेका "मो दपा प्रायम्ब बएको मभमतरे दुइन िर्नमबत्र" बन्ने शब्दहरुको सट्टा
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"नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोवकददएको
अिमधमबत्र" बन्ने शब्दहरु याजिएका छन्।
9.

भूर ऐनभा दपा २६घ४. थऩ् भूर ऐनको दपा २६घ३. ऩमछ दे हामको
दपा २६घ४. थवऩएको छ्"२६घ४. टोरी िटाउन सकने् (१) दपा २६घ२. फभोजजभ जग्गाधनी य
भोहीफीच मछटो छरयतो रुऩभा जग्गा फाॉडपाॉड गननको रामग
तोवकएको अमधकायीरे ठोस कामनमोजना फनाइन कामन सम्ऩादन
गनुन

ऩनेछ

य

सो

कामन

सम्ऩन्न

गने

प्रमोजनको

मनमभत्त

आिश्मकता अनुसाय आफ्नो जजल्रामबत्रको कुनै ठाउॉभा टोरी
िटाई कामन सम्ऩादन गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ िवटएको टोरीरे जग्गा
फाॉडपाॉड गने सम्फन्धभा अऩनाउनु ऩने मस ऐनभा रेजिएदे जि
फाहेक अन्म कामनविमध तोवकए फभोजजभ हुनेछ।"
१०.

भूर ऐनको दपा ५१ङ. भा सशोधन : भूर ऐनको दपा ५१ङ को सट्टा
दे हामको दपा ५१ङ. याजिएको छ्"५१ङ. बूमभको िगीकयण तथा बू-उऩमोग कामनक्रभको स ञ्चारन : (१)
नेऩार सयकायरे बूमभको सभुजचत उऩमोगको रामग बूमभराइन दे हाम
फभोजजभ फगीकयण गनेछ:(क) कृवर् ऺेत्र

(ि) आिासीम ऺेत्र
(ग) व्मािसावमक ऺेत्र
(घ) औद्योमगक ऺेत्र
(ङ) िानी तथा िमनज ऺेत्र
(च) मनभानण साभाग्री (ढुॊ गा, िारुिा, मगट्टी) उत्िनन् ऺेत्र
(छ) साॉस्कृमतक य ऩुयाताजत्िक भहत्िको ऺेत्र
(ज) नदीनारा य तार तरै मा ऺेत्र
(झ) िन ऺेत्र
(ञ) सािनजमनक उऩमोग (िुरा तथा अन्म) ऺेत्र
(ट) जोजिभ ऺेत्र
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(ठ) तोवकए फभोजजभका अन्म ऺेत्र ।
(२) नेऩार सयकायरे उऩदपा

(१) फभोजजभ बूमभको

फगीकयण सािनजमनक वहत तथा बूमभको बौगमबनक फनोट,

प्रकृमत,

ऺभता य भौजुदा प्रमोगको अिस्थाको आधायभा गनेछ ।
(३)

उऩदपा (१) फभोजजभ जग्गा फगीकयण

गरयसकेऩमछ तोवकएको अमधकायीरे कुन जग्गा कस्तो फगीकयण
अन्तगनत ऩये को हो सो को सािनजमनक सूचना प्रकाशन
गनुऩ
न नेछ ।

(४) सम्िजन्धत मनकामरे नेऩार सयकायफाट स्िीकृत

नीमतको अमधनभा यही बू-उऩमोग कामनक्रभ सञ्चारन गनुऩ
न नेछ ।"
११.

भूर ऐनको दपा ५१च. भा सॊ शोधन् भूर ऐनको दपा ५१च. को,–
(१) उऩदपा (१) को सट्टा दे हामको उऩदपा (१) याजिएको छ्"(१) बू-उऩमोग सम्िन्धी नीमतराई कामानन्िन गने सम्िन्धी काभभा
सभन्िम गननका

रामग

दे हाम िभोजजभका अध्मऺ तथा

सदस्महरु यहेको बू-उऩमोग ऩरयर्द् गठन हुनेछ्(क)
(ि)

नेऩार सयकायरे तोकेको व्मजि
सदस्म,

- अध्मऺ

याविम मोजना आमोग

(बूमभसुधाय तथा व्मिस्था भन्त्रारम
हेने)

- सदस्म

सजचि, अथन भन्त्रारम

(घ)

सजचि, उद्योग भन्त्रारम

- सदस्म

(ङ)

सजचि, उजान भन्त्रारम

- सदस्म

(च)

सजचि, कानून, न्माम, सॊ विधानसबा तथा

(ग)

सॊ सदीम भामभरा भन्त्रारम
(छ)

सजचि, कृवर् विकास भन्त्रारम

(ज)

सजचि,गृह भन्त्रारम

(झ)

सजचि, बौमतक ऩूिानधाय तथा मातामात

(ञ)

- सदस्म

- सदस्म
- सदस्म
- सदस्म

भन्त्रारम

- सदस्म

सजचि, यऺा भन्त्रारम

- सदस्म
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(ट)

सजचि, िन तथा बू-सॊ यऺण भन्त्रारम

(ठ)

सजचि,विऻान प्रविमध तथा िाताियण
भन्त्रारम

(ड)

- सदस्म
- सदस्म

सजचि, सहकायी तथा गरयिी मनिायण
भन्त्रारम

- सदस्म

(ढ)

सजचि, शहयी विकास भन्त्रारम

- सदस्म

(ण)

सजचि, मसॊ चाई भन्त्रारम

- सदस्म

(त)

सजचि, सॊ घीम भामभरा तथा स्थानीम

(थ)
(द)

विकास भन्त्रारम

- सदस्म

उड्डमन भन्त्रारम

- सदस्म

सजचि, सॊ स्कृमत, ऩमनटन तथा नागरयक
बू-उऩमोग

सम्िन्धी विशेर्ऻहरुभध्मे

नेऩार सयकायफाट भनोनीत कम्तीभा
एकजना भवहरा सवहत तीन जना
(ध)

सजचि,

बूमभसुधाय तथा व्मिस्था

- सदस्म
सदस्म-

भन्त्रारम

सजचि

(२) उऩदपा (१) को िण्ड

(क) य

(द) फभोजजभ

तोवकएको अध्मऺ य सदस्मको ऩदािमध चाय िर्नको हुनेछ ।

(३) उऩदपा (५) ऩमछ दे हामको उऩदपा (६) थवऩएको

छ:
"(६) ऩरयर्द्का अध्मऺ य सदस्महरुको सेिा य शतन
१२.

सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए फभोजजभ हुनेछ।"

भूर ऐनको दपा ५१छ. भा सशोधन : भूर ऐनको दपा ५१छ. को सट्टा
दे हामको दपा ५१छ. याजिएको छ्"५१छ. अन्म उऩमोगभा रगाउन नहुने : (१) मस ऐन फभोजजभ एउटा
प्रमोजनको रामग फगीकयण गरयएको जग्गा तोवकएको समभमतरे
ददएको प्राविमधक प्रमतिेदन य बू-उऩमोग ऩरयर्द्को मसपारयस
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सभेतको आधायभा नेऩार सयकायको स्िीकृमत

मफना अको

प्रमोजनको रामग उऩमोगभा रगाउन ऩाइने छै न ।"
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राविमधक प्रमतिेदन ददने

प्रमोजनका रामग भाटोविद् , कानूनविद् , बू-गबनविद्, कृवर्विद्, बूउऩमोग मोजनाविद्, िाताियणविद्, शहयी मोजनाविद्, िन विशेर्ऻ,
सभाजशास्त्री, नाऩीविद् सभेत बएको समभमत गठन गरयनेछ ।
१३.

भूर ऐनको दपा ५१ट. भा सॊ शोधन् भूर ऐनको दपा ५१ट. भा यहेका
"दश हजाय रूऩैमाॉसम्भ जरयिाना" बन्ने शब्दहरूको

सट्टा "एक राि

रूऩैमाॉसम्भ जरयिाना" बन्ने शब्दहरू याजिएका छन् ।

प्रभाणीकयण मभमत् २०७२/६/१४
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