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८. मालपोत (पााँचौ संशोधन) ऐन, २०५४     २०५४।८।२६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

९. गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून 

      संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

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

११.  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन  

 र खारेज गने ऐन, २०७४      २०७४।६।३० 

 

२०३४ सालको ऐन नं. २५ 

=.......... 

मालपोतसम्बन्धी व्यवस्था गनथ बनकेो ऐन 

प्रस्तावना : मालपोतको असूल तहसीलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र एकीकरण गनथ र जग्गा 
आबाद गने सम्बन्धमा केही थप व्यवस्था गनथ बाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्ममतले 
यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

                                                           

    यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदखेि लागू भएको । 

      यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदखेि लागू भएको । 

  गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
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पररच्छेद–१ 

प्रारम्म्भक 

१. संम्िप्त नाम, हवस्तार र प्रारम्भ :  (१) यस ऐनको नाम “मालपोत ऐन, २०३४” रहेकोछ । 

(२) यस ऐनको हवस्तार नपेाल =......... भर हनुेछ । 

(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाम्शत गरी तोकेको 
म्जल्लामा तोकेको मममतदेम्ख प्रारम्भ हनुेछ ।

 

 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “मालपोत कायाथलय” भन्नाले दफा ३ बमोम्जम स्थापना भएको कायाथलय 
सम्झन ुपछथ । 

(ख) “मालपोत” भन्नाले जग्गावालाले प्रचमलत नेपाल कानूनबमोम्जम नेपाल 
सरकारलाई मतनुथ पने मालपोत तथा सो सरहको अरु कुनै मतरोलाई सम्झन ु
पछथ र सो शब्दले यो ऐनबमोम्जमको म्यादमभर मालपोत नमतरे वापत लाग्न े
शलु्कलाई समेत जनाउाँछ । 

 (ख१) “मालपोत अमधकृत” भन्नाले नेपाल सरकारले मनयकु्त गरेको प्रमखु मालपोत 
अमधकृत, 

==........... मालपोत अमधकृत वा यस ऐनबमोम्जम मालपोत 
अमधकृतको अमधकार प्रयोग गनथ पाउने गरी नेपाल सरकारले मनयकु्त गरेको 
अन्य कुनै अमधकृत वा मालपोत कायाथलयका प्रमखुलाई सम्झन ुपछथ । 

 (ख२) “सरकारी जग्गा” भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वाममत्व, मनयन्रण वा 
अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल 
वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बटु्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा 
त्यसको मडल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पती जग्गा, खमनज वा खमनज पदाथथ, 
हहमाल, मभर, पहरा, डगर, बगर, सावथजमनक बगैंचा, सावथजमनक, सामदुाहयक, गठुी 
वा कुनै व्यम्क्तको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा सम्झन ुपछथ । 

                                                           
 गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
    ऐन लागू भएका खिखत र स्थान द्रष्टव्यिा उल्लेि गररएको छ । 

    चौथो संशोधनद्वारा थप । 


    पााँचौ संशोधनद्वारा खिककएको 
    केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, सिायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोखधत । 
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(ख३) “सावथजमनक जग्गा” भन्नाले सावथजमनक प्रयोजनको लामग रहेका  
परापूवथकालदेम्ख रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पाँधेरो, पानीघाट, इनार, 

पोखरी तथा त्यसको डील, गाईवस्त ु मनकाल्न े मनकास, गौचर, खकथ , 
अन्त्यष्टीस्थल, म्चहान, मसानघाट, समामधस्थल, कमिस्थान रहेको जग्गा, पाटी, 
पौवा, देवल, धाममथक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मम्न्दर, चैत्य, गमु्बा, स्तूप, 

मस्जीद, इदगाह, कव्रस्थान, मगजाथघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, 
हाट, मेला, सावथजमनक रूपमा मनोरञ्जन गने वा खेलकुद गने ठाउाँ रहेको 
जग्गा, सावथजमनक प्रयोजनको लामग कसैले प्रदान गरेको मनजी जग्गा वा नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी सावथजमनक जग्गा भनी 
तोहकददएको अन्य जग्गा सम्झन ुपछथ । 

(ख४) सामदुाहयक जग्गा भन्नाले कुनै समदुायले आफ्नो प्रयोगको लामग राखेको 
जग्गा सम्झन ुपछथ । 

(ग) “वषथ” भन्नाले आमथथक वषथ सम्झन ुपछथ । 

(घ) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगथत बनेको मनयममा 
तोहकएको वा तोहकएबमोम्जम सम्झन ुपछथ । 

 

पररच्छेद –२ 

मालपोत कायाथलयको स्थापना 
३. मालपोत कायाथलयको स्थापना :(१) नपेाल सरकारले प्रत्येक म्जल्लामा आवश्यकतानसुार 

मालपोत कायाथलयको स्थापना गनेछ । 

 (१क) मालपोत अमधकृतले आफनो सबै वा केही अमधकार आफनो मातहतको 
अमधकृत स्तरका कमथचारीलाई आफनो सामान्य रेखदेख र मनयन्रणमा रहने गरी प्रत्यायोजन 
गनथ सक्नेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत कायम रहेका माल अड्डा र कोष तथा तहसील 
कायाथलयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ स्वतः मालपोत कायाथलयहरुमा पररणत हनुेछन ्। 

                                                           
      केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, सिायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोखधत । 

    केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, सिायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप । 

    चौंथो संशोधनद्वारा संशोखधत । 


    चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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(३) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत तत्काल प्रचमलत नेपाल कानूनबमोम्जम माल अड्डा 
वा कोष तथा तहसील कायाथलयहरुले प्रारम्भ गरी पूरा हनु बााँकी रहेका काम यो ऐन प्रारम्भ 
भएपमछ मालपोत कायथलयहरुले जारी राख्नछेन ्। 

 

४. भमूम प्रशासनको काम भमूमसधुार अमधकारी तथा मालपोत कायाथलयमा सने : (१) यो ऐन 
प्रारम्भ हुाँदाका बखत कायम रहेका भमूम प्रशासन कायाथलयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ स्वतः 
भमूमसधुार कायाथलयहरुमा र भमूम प्रशासकहरु भमूमसधुार अमधकारीहरुमा पररणत हनुेछन र 
यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ भमूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तगथतको काम सोही ऐनबमोम्जम 
भमूमसधुार कायाथलय वा भमूमसधुार अमधकारीले गनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत भमूम प्रशासन ऐन, २०२४ बमोम्जम भमूम प्रशासन 
कायाथलय वा भमूम प्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हनु बााँकी रहेका भमूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ 
बमोम्जमका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ भमूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोम्जम भमूमसधुार 
कायाथलय वा भमूमसधुार अमधकारीले जारी राख्नछे । 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत भमूम प्रशासन ऐन, २०२४ बमोम्जम भमूमप्रशासन 
कायाथलय वा भमूम प्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हनु बााँकी रहेका उपदफा   (२) मा 
लेम्खएदेम्ख बाहेक अन्य काम यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ यस ऐनबमोम्जम मालपोत कायाथलयले 
जारी राख्नछे । 

 

५. अन्य नपेाल कानूनबमोम्जम माल अड्डा, कोष तथा तहसील कायाथलय वा भमूम प्रशासन 
कायाथलयले गने काम मालपोत कायाथलयले गने : यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाको बखत तत्काल 
प्रचमलत अन्य नेपाल कानूनबमोम्जम माल अड्डा, कोष तथा तहसील कायाथलय वा भमूम प्रशासन 
कायाथलयले गने काम यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ दफा ४ को अधीनमा रही मालपोत कायाथलयले 
गनेछ र माल अड्डाको हाहकम, कोष तथा तहसील कायाथलयको प्रमखु वा भमूम प्रशासकले गने 
काम मालपोत कायाथलयको प्रमखुले गनेछ र ती कानूनमा त्यस्तो कायाथलय वा अमधकारीको 
उल्लेख भएको ठाउाँमा मालपोत कायाथलय वा मालपोत कायाथलयको प्रमखुको उल्लेख भएको 
सम्म्झनेछ । 
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पररच्छेद–३ 

जग्गाको दताथ र रम्जिेशन गने काम 

६. जग्गाको दताथ : (१) मालपोत कायाथलयले म्जल्लामभरको प्रत्येक जग्गा तोहकएबमोम्जम दताथ 
गरी राख्नछे । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग जग्गाको दताथ हकताब खडा गदाथ जग्गा नाप 
जााँच भएको ठाउाँमा सो नाप जााँचबाट तयार भएको जग्गाधनी दताथ से्रस्ता बमोम्जम र 
जग्गाधनीदताथ शे्रस्ता तयार नभएको वा जग्गा नाप जााँच नभएको ठाउाँमा आफनो कायाथलयमा 
रहेको लगत वा भमूमसधुार कायाथलय वा अन्य कायाथलयबाट प्राप्त लगतबमोम्जम खडा गनुथ 
पनेछ । 

तर, दताथवाला मरी वा मनजबाट हक हस्तान्तरण भई अरुको हक हनु आएको 
जग्गामा त्यस्तो हक भएका व्यम्क्तको नाउाँमा जग्गा दताथ गनथ मालपोत कायाथलयले आवश्यक 
भएमा डोर समेत खटाई अद्यावमध लगत खडा गनुथ पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम जग्गा दताथ हकताब खडा गदाथ प्रत्येक मालपोत 
कायाथलयले सम्बम्न्धत जग्गावालाहरुसंग तोहकए बमोम्जमको हववरण माग गनथ सक्नेछ र 
यसरी माग गरेको हववरण उपलब्ध गराउन ुप्रत्येक जग्गावालाको कतथव्य हनुेछ । 

 

७. जग्गाको दताथसम्बन्धी हवशषे व्यवस्था : (१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्जम दताथ 
हकताब खडा गदाथ जग्गा (नाप जााँच) ऐन, २०१९ अन्तगथत नापी हुाँदा कुनै जग्गाको नापी 
नक्सा गनथ छूट हनु गएकोमा मालपोत कायाथलयले नापी हवभागको सहममत मलई तोहकएको 
समममतको मसफाररशमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दताथ गनथ सक्नेछ । 

 (१क) यस ऐनको अन्य दफाहरुमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन नेपाल 
सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यम्क्त, वगथ वा िेरको जग्गा दताथ गने प्रयोजनको मनममत्त 
उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दताथसम्बन्धी मनणथय गनथको लामग नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाम्शत गरी एकजना अध्यि र बढीमा चारजनासम्म सदस्यहरु भएको 

                                                           

    चौथो संशोधनद्वारा थप । 

    चौथो संशोधनद्वारा संशोखधत । 

    चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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आयोग वा समममत गठन गनथ सक्नेछ र सो समममत वा आयोगको काम, कतथव्य र अमधकार 
सो आयोग वा समममतको गठन हवमधमा तोके बमोम्जम हनुेछ । 

 (२) जग्गा (नापजााँच) ऐन, २०१९ बमोम्जम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दताथ गनथ 
सम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको सामबक दताथ, मतरो र भोग समेतको आवश्यक छानमबन 
गरी तोहकए बमोम्जमको समममतको मसफाररसमा तोहकएको प्रकृया अपनाई मालपोत 
कायाथलयले त्यस्तो जग्गा दताथ गनथ सक्नेछ । त्यस्तो दताथ सम्बन्धमा मालपोत कायाथलयले 
मनवेदन परेको मममतले दईु वषथमभर अम्न्तम टुङ्गो लगाई सक्नपुनेछ । 

 (२क) ...................  
(३) जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा मनजको बाब,ु बाजे, पमत वा ससरुाको नाम 

थर वा जग्गाको हकत्ता नम्बर, िेरफल वा हकमसम फरक परेकोमा वा दोहोरो दताथ हनु 
गएकोमा मालपोत कायाथलयले आवश्यक जााँचबझु गरी सो कुरा सच्याई दताथ कायम गनथ 
सक्नेछ । 

 

-७क. एउटै जग्गाधनी संकेत नम्बर ददन सक्ने : मालपोत हवभागले जग्गाधनीलाई नेपाल 
=............ मभर मनजको नाममा रहेको सबै जग्गाको एउटै जग्गा धनी संकेत नम्बर ददन े
गरी आवश्यक व्यवस्था गनथ सक्नेछ । 

 
८. रम्जिेशन, नामसारी, दाम्खल खारेज र लगत कट्टा गने काम : (१) प्रचमलत कानून बमोम्जम 

मलखतको रम्जिेशन, नामसारी, दाम्खल खारेज र लगत कट्टा गने काम मालपोत कायाथलयले 
गनेछ । 

(२) रम्जिेशन हनुे मलखतमा थैली अंक कायम गने प्रयोजनको लामग तोहकएको 
समममतले सम्बम्न्धत िेरको जग्गाको न्यनुतम मूल्य मनधाथरण गनेछ । 

(३) प्रचमलत कानून बमोम्जम भएको ममलापरको आधारमा मालपोत कायाथलयले 
जग्गा दताथ वा दाम्खल खारेज गदाथ सम्बम्न्धत जग्गाको सामबक दताथ, मोठ वा नम्बरीसंग 
मभड्न आएमा मार त्यस्तो जग्गाको दताथ वा दाम्खल खारेज गनेछ । 

                                                           

    पााँचौ संशोधनद्वारा थप । 

         पााँचौ संशोधनद्वारा संशोखधत । 

     पााँचौ संशोधनद्वारा खिककएको 

 

 गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
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(४) व्यम्क्त हवशेषको जग्गा सावथजमनक प्रयोजनको लामग दताथ गनथ सम्बम्न्धत 
व्यम्क्तको मनवेदन परेमा तोहकएको समममतको मसफाररसमा मालपोत कायाथलयले त्यस्तो 
जग्गाबाट सो व्यम्क्तको नाम कट्टा गनथ सक्नेछ । 

(५) मोही लागेको वा हदबन्दीमा कारवाही भएको जग्गाको शे्रस्तामा हेरफेर भएमा 
सो कुराको जानकारी मालपोत कायाथलयले भमूमसधुार कायाथलयलाई ददनपुनेछ । 

 

८क. नापी नक्सा अद्यावमधक गने : (१) दफा ७ र ८ बमोम्जम कायम भएको दताथ से्रस्ता अनरुुप 
नापी नक्सामा संशोधन गनुथ पने भएमा मालपोत कायाथलयले सम्बम्न्धत मेम्न्टनने्स नापी 
शाखामा लेखी पठाउन ुपनेछ र त्यसरी लेखी आएपमछ मेम्न्टनेन्स नापी शाखाले पमन नापी 
नक्सामा आवश्यक संशोधन गनुथ पनेछ । 

(२) जग्गाको वास्तहवक म्स्थमत र नापी नक्सामा एकरुपता नभएको देम्खएमा 
मालपोत कायाथलयले नापी नक्सामा सधुार गनथ नापी हवभागमा लेखी पठाउन ुपनेछ र त्यसरी 
लेखी आएपमछ नापी हवभागले नापी नक्सामा आवश्यक सधुार गनुथ गराउन ुपनेछ । 

 

८ख. घर जग्गा रोक्का वा फुकुवा गने : (१) कुनै घर जग्गामा हववाद परी वा अरु कुनै कारणले 
रोक्का राख्न आवश्यक देम्खएमा मालपोत कायाथलयले त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्नेछ । 

(२) प्रचमलत कानून बमोम्जम कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कायाथलयबाट कुनै घर 
जग्गा रोक्का राख्न ण्वा त्यस्तो रोक्का राम्खएको घर जग्गा फुकुवा गनथ लेखी आएमा मालपोत 
कायाथलयले लेखी आए बमोम्जम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का वा फुकुवा गररददन ुपछथ । 

(३) प्रचमलत कानून बमोम्जम स्थाहपत कुनै बैंक, हवत्तीय संस्था वा स्थानीय तहले 
आफनो आमथथक कारोवारको मसलमसलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यसरी रोक्का 
राम्खएको घर जग्गा फुकुवा गनथ लेखी पठाएमा मालपोत कायाथलयले तोहकए बमोम्जम त्यस्तो 
घर जग्गा रोक्का राख्न ुवा फुकुवा गनुथ पनेछ । त्यसरी रोक्का राख्दा वा फुकुवा गदाथ बैंक वा 
हवत्तीय संस्थाको हकमा मालपोत कायाथलयले तोहकए बमोम्जमको दस्तरु मलनछे ।  

 

                                                           

    तेश्रो संशोधनद्वारा थप । 


     चौथो संशोधनद्वारा थप । 


     पााँचौ संशोधनद्वारा थप । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोखधत । 
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पररच्छेद–४ 

मालपोतको असूलीसम्बन्धी व्यवस्था 
९. मालपोत असूल गने अमधकार : (१) मालपोत असूल गने काम, कतथव्य तथा अमधकार 

मालपोत कायाथलयको हनुछे । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी मालपोत कायाथलयले असलु गदै आएको मालपोत कुनै 

सरकारी कायाथलय वा स्थानीय तहद्वारा असूल गनथ पाउने गरी अमधकार समु्पन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोम्जम स्थानीय तहले असलु गरेको मालपोतको रकम 
आफनो कोषमा जम्मा गनुथ पनेछ । 

 

१०. मालपोत बझुाउन ुपने : नेपाल सरकारमा मालपोत बझुाउन ुपने प्रत्येक जग्गाको जग्गावालाले 
सो जग्गाको प्रचमलत नेपाल कानून बमोम्जम मनधाथररत भएको मालपोत प्रत्येक वषथ बझुाउन ु
पनेछ । 

 

१०क. मालपोत दर मनधाथरण गने : दफा १० मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापमन यस ऐन 
बमोम्जम जग्गावालाले प्रत्येक वषथ बझुाउन ुपने मालपोतको दर नेपाल सरकारले मनधाथरण गनथ 
वा त्यस्तो मालपोतको दर स्थानीय तहले मनधाथरण गने गरी तोक्न  सक्नेछ ।  

 

११. मालपोत बझुाउन ेम्याद : जग्गावालाले बझुाउन ुपने मालपोत प्रत्येक वषथ जेष्ठ मसान्तसम्ममा 
बझुाउन ुपनेछ । 

 

१२.  मालपोतमा छुट ददन े: माघ मसान्तसम्ममा सो वषथको मालपोत बझुाउने जग्गावालालाई सो 
वषथको लाग्ने मालपोतको पााँच प्रमतशत छुट ददइनेछ । 

 

                                                           
              पााँचौ संशोधनद्वारा संशोखधत । 
       केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोखधत । 

         पााँचौ संशोधनद्वारा थप । 

       पखहलो संशोधनद्वारा संशोखधत । 
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१३. मालपोत नबझुाएमा लाग्न ेशलु्क : दफा ११ बमोम्जमको म्याद नाघेपमछ सो वषथको आषाढ 
१५ गतेसम्ममा मालपोत बझुाएमा पााँच प्रमतशत शलु्क समेत लगाई मालपोत असूल  
गररनेछ । 

 

१४. मालपोत असूल हनु बााँकी जग्गाको फााँटवारी : दफा १३ बमोम्जमको म्यादमभर पमन 
मालपोत नबझुाई बााँकी रहेको जग्गाको तोहकए बमोम्जमको फााँटवारी मालपोत कायाथलयले 
आषाढ मसान्तसम्ममा तयार गनेछ ।  सरकारी कायाथलय वा स्थानीय तहले मालपोत 
उठाएको भए त्यस्तो फााँटवारी सरकारी कायाथलय वा स्थानीय तहले सो अवमधमभर तयार 
गरी मालपोत कायाथलयमा पठाउन ुपनेछ । सो फााँटवारी बमोम्जमको मालपोत बााँकी रहेको 
जग्गा मललाम मबक्री गररने भएमा मालपोत कायाथलयले तोकेको ठाउाँहरुमा आम्िन 
मसान्तसम्ममा सूचना प्रकाम्शत गनेछ । 

 

१५. मालपोत बााँकी भएको जग्गा रोक्का गनथ सहकन े : दफा १४ बमोम्जमको फााँटवारीबाट 
देम्खएको मालपोत बााँकी भएको जग्गावालाको जग्गा बााँकी मालपोत चमु्क्त नबझुाएसम्म वा 
बााँकीमा मललाम मबक्री नभएसम्म मालपोत कायाथलयले रोक्का राख्न सक्नेछ । 

  तर, त्यसरी रोक्का रहेको जग्गामा साहवक बमोम्जम खेती गनथ पाउनेछ । 

 

१६. जग्गा मललाम गने : (१) दफा १४ बमोम्जमको फााँटवारीबाट देम्खएको मालपोत बााँकी 
भएको जग्गामध्ये मालपोत असूल उपर गनथ मालपोत बााँकी रहेको हकत्ता जग्गा मालपोत 
कायाथलयले तोहकए बमोम्जम मललाम मबक्री गनथ सक्नेछ । 

 (२) यस दफा बमोम्जम जग्गा मललाम मबक्री गररने भएमा त्यस्तो मललाम मबक्रीको 
काम मंसीर महीना देम्ख शरुु गररनेछ । 

                                                           

    पखहलो संशोधनद्वारा संशोखधत । 

     पााँचौ संशोधनद्वारा थप । 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोखधत । 
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(३) उपदफा (१) बमोम्जम मललाम मबक्री गदाथ कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो 
जग्गाको स्वाममत्व नेपाल सरकारमा सनेछ र नेपाल सरकारको स्वाममत्वमा आएको जग्गा 
तोहकए बमोम्जम मबक्री हवतरण गनथ सहकनेछ । 

तर त्यस्तो जग्गाको स्वाममत्व नेपाल सरकारमा सरे पमन सो जग्गामा रहेको मोहीको 
मोहीयानी हक कायमै रहनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजम मललाम मबक्रीबाट आएका रकम मध्ये बााँकी मालपोत र 
त्यसको पचास प्रमतशत शलु्क समेत कटाई बााँकी रहेको रकम सम्बम्न्धत जग्गावालालाई 
हफताथ ददइनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोम्जम नेपाल सरकारको स्वाममत्वमा आएको जग्गा मबक्री 
हवतरण नभएसम्म त्यसको रेखदेख र अन्य व्यवस्था तोहकए बमोम्जम हनुेछ । 

 (६) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन आषाढ १६ गतेदेम्ख जग्गा 
मललाम मबक्री नभएसम्म मालपोत दाम्खल हनु आएमा त्यस्तो जग्गावालाबाट मालपोत 
कायाथलयले मालपोतको वाहषथक दश प्रमतशतका दरले शलु्क समेत लगाई मालपोत असूल 
गनेछ । 

तर, यो उपदफा प्रारम्भ हनुभुन्दा अम्घको मालपोत बााँकीमा पैंतीस प्रमतशत शूल्क 
लगाई मालपोत असूल गररनेछ । 

 

१७. मालपोत बझुाउन ेम्याद बढाउन सहकन े: (१) दफा ११ मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापमन सो दफामा तोहकएको म्यादमभर कुनै वषथ कुनै म्जल्ला वा म्जल्लाका कुनै िेर वा 
कुनै व्यम्क्तको मालपोत बझुाउन नसक्ने पररम्स्थमत छ भने्न कुरा लागेमा नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाम्शत गरी मालपोत बझुाउने म्याद बढाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम म्याद थप भएकोमा सो थप भएको म्जल्लाको कुनै 
िेरमा सो थप म्याद भकु्तान भएपमछ मार दफा १३, १४, १५ र १६ बमोम्जमको कारवाई 
गररनेछ र त्यस्तोमा जमत ददनको म्याद थप भएको छ त्यमत ददन सो दफाहरुमा हवमभन्न काम 
कारवाई गने भनी उल्लेख भएको म्यादहरुमा समेत सोही बमोम्जम थप गरी म्याद कायम 
गररनेछ । 

                                                           

    पखहलो संशोधनद्वारा संशोखधत । 

   अथथ सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४७ द्वारा संशोखधत । 
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१८. रसीद ददन े : मालपोत कायाथलय वा मालपोत असूल गने  सरकारी कायाथलय वा स्थामनय 
तहले बमु्झमलएको मालपोतको रसीद मालपोत बझुाउनेलाई ददन ुपनेछ । 

 

१९. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको मालपोत असूल गने सम्बन्धमा : भमूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ 
बमोम्जम राख्न पाउने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सम्बम्न्धत अमधकारीले प्राप्त गरी मबक्री 
हवतरणबाट हस्तान्तरण नभएसम्ममा साहवकबमोम्जम नेपाल सरकारलाई मालपोत बझुाउने 
गरी साहवक जग्गावालाको भोग चलनमा रहेको जग्गाको मालपोत सो जग्गावालाबाट असूल 
उपर गररनेछ । 

तर, त्यस्तो जग्गाको मालपोत बााँकीमा जग्गा मललाम नगरी सो जग्गावालाले 
पाउने िमतपूमतथबाट बााँकी मालपोत कट्टा गररनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

मालपोत ममन्हासम्बन्धी व्यवस्था 
२०. नदीकाट, बालबुजुथ भएमा वा पहहरो गएमा मालपोत ममन्हा ददन े: (१) मालपोत लाग्ने कुनै 

जग्गा कुनै वषथ नदी खोलाले काटेमा वा बालबुजुथ भएमा वा पहहरो गएमा वा पहहरोले परुी 
मखु्य बाली हनु नसकेमा सम्बम्न्धत जग्गावालाले तोहकएको म्यादमभर तोहकएको ढााँचामा 
हववरण खोली मालपोत कायाथलयमा दरखास्त ददन ुपनेछ । 

तर, बाली लागेको जग्गाको हकमा उपदफा (२) बमोम्जम जााँचबझु हनुभुन्दा अगावै 
सो बाली काट्न ुहुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम पनथ आएको दरखास्तमा उल्लेम्खत कुराहरुको 
जााँचबझुगनथ मालपोत कायाथलयको प्रमखुले तीस ददनमभर आफैं  गई वा डोर खटाई जााँचबझु 
गनथ गराउन ुपनेछ । सो बमोम्जमको जााँचबझु गदाथ गराउाँदा सो वषथ मालपोत ममन्हा गनुथ पने 
देम्खएमा कमत प्रमतशतसम्म मालपोत ममन्हा ददन ु पने हो मालपोत कायाथलयले यकीन गरी 
ममन्हा ददई मालपोत हवभागमा सात ददनमभर जानकारी ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको जााँचबझुबाट कुनै जग्गा सधैको मनममत्त वेसाबूद वा 
बेकम्मा भएको देम्खएमा सो जग्गाको लगत कट्टा गनथ मालपोत कायाथलयले नेपाल सरकारमा 

                                                           
              पााँचौ संशोधनद्वारा संशोखधत । 
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जाहेर गनेछ र नेपाल सरकारले मनुामसव देखेमा सो जग्गाको लगत कट्टा गनथ मालपोत 
कायाथलयलाई आदेश ददनछे । 

 

२१. सकु्खा वा अन्य दैवी प्रकोपले बाली हनु नसकेमा मालपोत ममन्हा हनु े: (१) कुनै वषथ सकु्खा 
वा अमसना परी वा सलह लागी वा बाढी आइ वा अरु कुनै दैवी प्रकोपले कुनै िेरमा  मखु्य 
बाली नोक्सानी भएमा आवश्यक जााँचबझु गरी आंम्शक वा पूरा मालपोत ममन्हा ददनपुने 
लागेमा आफनो राय सहहत मालपोत कायाथलयले नेपाल सरकारमा जाहेर गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम जाहेर भई आएमा वा कुनै तवरले त्यस्तो अवस्थाको 
जानकारी नेपाल सरकारलाई भएमा ......... आवश्यक देम्खए जमत मालपोत नेपाल 
सरकारले ममन्हा गनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

मालपोत असूल गने काम, कतथव्य र दाहयत्वसम्बन्धी व्यवस्था 
२२. यस ऐन बमोम्जमको अमधकार प्रयोग गनथ सक्न े : दफा ९ को उपदफा (२) बमोम्जम कुनै 

सरकारी कायाथलय वा स्थानीय तहले यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनकेो मनयम बमोम्जम 
मालपोत असलु गदाथ सो सम्बन्धमा जग्गा मललाम मबक्री गने बाहेक मालपोत कायाथलयलाई 
प्राप्त सम्पूणथ अमधकारहरू त्यस्तो सरकारी कायाथलय वा स्थानीय तहले समेत प्रयोग गनथ 
पाउनेछन ्। 

 २३. हानी नोक्सानीको मबगो व्यहोनुथ पने : कसैले मालपोत असूल गदाथ जानीजानी वा बदमनयतसाथ 
यो ऐन वा प्रचमलत कानूनको बम्खथलाप हनुे काम गरी नेपाल सरकार वा अरु कसैलाई कुनै 
हकमसमको हानी नोक्सानी पयुाथएमा सो हानी नोक्सानीको मबगो र अन्य दाहयत्व मालपोत 
असलु गने काममा खहटएको व्यम्क्तले व्यहोनुथ पनेछ । त्यसरी मालपोत असलु गरेको रकम 
हानी नोक्सानी भएकोमा मनज उपर प्रचमलत कानून बमोम्जम कारवाही समेत हनुेछ । 

 

                                                           

    तेश्रो संशोधनद्वारा संशोखधत । 
    अथथ सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४७ द्वारा खिककएको । 


    पााँचौ संशोधनद्वारा संशोखधत । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोखधत । 

 
         पााँचौ संशोधनद्वारा संशोखधत । 
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पररच्छेद–७ 

जग्गा आवाद गने सम्बन्धी व्यवस्था 
२४. सरकारी, सावथजमनक वा समदुाहयक जग्गा दताथ गनथ वा आवाद गनथ नहनु े : (१) सरकारी, 

सावथजमनक वा सामदुाहयक जग्गा व्यम्क्त हवशेषका नाउाँमा दताथ वा आवाद गनथ गराउन   
हुाँदैन ।  

तर नेपाल सरकारले सावथजमनक जग्गा सावथजमनक प्रयोजनको लामग, सरकारी जग्गा 
नेपाल सरकारबाट उम्चत ठहयाथएको कुनै कामको लामग र सामदुाहयक जग्गा सम्बम्न्धत 
समदुायले उम्चत ठहयाथएको कुनै कामको लामग व्यवस्था गनथ यस उपदफाले बाधा पयुाथएको 
मामनने छैन ्। 

(२) कसैले यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्दा अम्घ वा पमछ सरकारी, सावथजमनक वा 
सामदुाहयक जग्गा व्यम्क्त हवशेषको नाउाँमा दताथ गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दताथ स्वतः 
बदर हनुेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यम्क्त हवशेषका नाउाँमा रहेको दताथ लगत समेत मालपोत 
कायाथलय वा नेपाल सरकारले तोकेको अमधकारीले कट्टा गनेछ । 

(३) सरकारी, सावथजमनक वा सामदुाहयक जग्गा सम्बम्न्धत मालपोत कायाथलयले दताथ 
गरी तोहकए बमोम्जमको अमभलेख अद्यावमधक राख्न ुपनेछ ।  

 

२५. दताथ नभएको जग्गा आवाद गनथ नहनु े : दताथ नभएको जग्गा कसैले आवाद गनुथ गराउन ु 
हुाँदैन । 

तर, दफा २६ बमोम्जम तोहकएको समममतले जग्गा आवाद गनथ स्वीकृमत ददएपमछ वा 
पनुवाथससम्बन्धी प्रचमलत नेपाल कानून बमोम्जम जग्गा मबक्री हवतरण भएपमछ त्यस्तो जग्गा 
आवाद गनथ यस दफाले बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन । 

 

२६. स्वीकृमत मलई दताथ नभएको जग्गा आवाद गने : (१) दताथ नभएको जग्गा आवाद गनथ 
तोहकएको समममतबाट स्वीकृमत मलन ुपनेछ । 

(२) दताथ नभएको जग्गा आवाद गनथ स्वीकृमतको मनममत्त तोहकएको समममतमा 
दरखास्त ददन ुपनेछ । 

                                                           
   केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, सिायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोखधत । 
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(३) मोही वा जग्गावालाको हैमसयतले तोहकएको हदसम्म आफनो जग्गा नभएको 
व्यम्क्तले मार उपदफा (२) बमोम्जम दरखास्त ददन पाउनेछ । 

(४) तोहकएको समममतले यो ऐन र यस ऐन अन्तगथत बनेको मनयम तथा अन्य 
प्रचमलत नपेाल कानूनको अधीनमा रही उपदफा (३) बमोम्जमका व्यम्क्तलाई दताथ नभएको 
जग्गा आवाद गनथ स्वीकृमत ददन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम तोहकएको समममतले स्वीकृमत ददंदा त्यस्तो जग्गा आवाद 
गनथ पाउने शतथहरु तथा सो बापतको दस्तूर तोहकएबमोम्जम हनुेछ । 

तर, 

(क) यस दफामा लेम्खएको कुनै कुराले दफा २४ को उपदफा (१) बमोम्जम 
आवाद वा दताथ गनथ नहनुे जग्गा आवाद गनथ स्वीकृमत ददने अमधकार त्यस्तो 
समममतलाई हनुे छैन । 

(ख) कुनै कारणले कुनै व्यम्क्तको नाममा हाल आवादी दताथ हनु नसक्न ेजग्गा सो 
व्यम्क्तलाई तोहकएको समममतले आवाद गनथ स्वीकृमत ददने छैन । 

(ग) कुनै एकै जग्गा आवाद गनथ स्वीकृमतको लामग एकभन्दा बढी व्यम्क्तहरुको 
दरखास्त परेमा तोहकए बमोम्जमको प्राथममकता अनसुार अनमुमत  ददइनेछ । 

(६) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापमन कुनै िेरको जग्गामा बसोबास 
गराउने भएमा नेपाल सरकारले तोकेको हदसम्मको जग्गा पनुवाथससम्बन्धी प्रचमलत नेपाल 
कानून बमोम्जम मबक्री हवतरण गराउन सक्नेछ । 

(७) तोहकएको समममतले जग्गा आवाद गनथ स्वीकृमत ददंदा वा उपदफा (६) बमोम्जम 
बसोबासको मनममत्त जग्गा मबक्री हवतरण गदाथ तोहकएको समममत वा सम्बम्न्धत अमधकारीले 
त्यस्तो जग्गा दताथ गनथ लगाउन ुपनेछ । 

(८) यस दफा अन्तगथत सम्बम्न्धत समममत वा अमधकारीले गरेको मनणथय वा 
आदेशलाई मालपोत कायाथलयले तोहकए बमोम्जम कायाथम्न्वत गनेछ । 

 

 

 

 

                                                           

    पााँचौ संशोधनद्वारा संशोखधत । 
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पररच्छेद–८ 

हवहवध 

२७. म्जममदारसंगको बक्यौता असूल गने : म्जममदारी उन्मूलन हुाँदाका बखत म्जममदारसंग पेट 
बााँकी रहन गएको मालपोत प्रचमलत नेपाल कानून बमोम्जम सरकारी बााँकी सरह म्जममदारी 
शे्रस्ता बमोम्जम असूल उपर गररनेछ । 

 

२८. मालपोत असूल तहसील गने काममा बाधा हवरोध गनेलाई सजाय : कसैले मालपोत असूल 
तहसील गने काममा बाधा हवरोध पयुाथएमा सो बाधा हवरोध गने व्यम्क्तलाई मालपोत 
कायाथलयका प्रमखुले पााँचसय रुपैंयााँसम्म जररवाना गनथ सक्नेछ । 

 

२९. सरकारी वा सावथजमनक जग्गा दताथ वा आबाद गरेमा हनु े सजाय : कसैले सरकारी वा 
सावथजमनक जग्गा दताथ वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसूर गने गराउने व्यम्क्तलाई तीन 
वषथसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ ।  

 

२९क. झटु्टा हववरण पेश गरेमा हनु े सजाय : प्रचमलत कानून बमोम्जम मालपोत कायाथलयबाट 
सम्पादन हनुे काम कारबाहीको मसलमसलामा कसैले जानी जानी झटु्टा हववरण पेश गरेको 
देम्खन आएमा तत्सम्बधी मनणथय गदाथ मालपोत कायाथलयले सो हववरण पेश गने व्यम्क्तलाई 
एकहजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनथ सक्नेछ । 

 

३०. स्वीकृमत मबना जग्गा आवाद गनेलाई सजाय : कसैले दफा २६ को उपदफा (४) बमोम्जम 
स्वीकृमत प्राप्त नगरी दताथ नभएको कुनै जग्गा आवाद गरेमा वा गनथ लगाएमा मनजलाई सो 
जग्गा आवाद गरेकै वषथदेम्खको प्रचमलत नेपाल कानून बमोम्जमको मालपोतको मबगोको दश 
दोब्बरसम्म जररवाना गरी मालपोत कायाथलयको प्रमखुले सो जग्गा जफत गनेछ, त्यसरी 
जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा तोहकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

                                                           
   केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, सिायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोखधत । 

    पााँचौ संशोधनद्वारा संशोखधत । 
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३१. पनुरावेदन : यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख., २८, २९ र ३० बमोम्जम मालपोत कायाथलयले 
गरेको मनणथय उपर म्जल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

तर दफा ७ बमोम्जम मालपोत कायाथलयले हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न उठाई 
अदालतबाट मनणथय गनुथ पने गरी गरेको मनणथय उपर म्जल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्न े
छैन ।  

 

३२. अदालतलाई भए सरहको अमधकार हनु े: यस ऐन अनसुारको काम कारवाई गदाथ बयान मलन, 

पि म्झकाउन, प्रमाण बझु्न,े कागजपर दाम्खल गराउने सम्बन्धमा मालपोत कायाथलयको 
प्रमखुलाई प्रचमलत नेपाल कानून बमोम्जम अदालतलाई भए सरहको अमधकार हनुेछ । 

 

३२क.हवभागीय कारवाई हनु े : यस ऐन बमोम्जम मालपोत कायाथलयबाट गनुथ पने कारवाई 
बदनीयतपूणथ ढंगबाट भए गरेको देम्खएमा सम्बम्न्धत अमधकृत वा कमथचारीलाई हवभागीय 
सजाय हनुेछ । 

 

३२ख. काम कारबाही बदर गनथ सक्न े: यस ऐन बमोम्जम मालपोत अमधकृतबाट जग्गाको नामसारी, 
दाम्खल खारेज तथा दफा ७ को उपदफा (३) मा उम्ल्लम्खत हववरणहरुमा संशोधन गदाथ 
प्रचमलत कानून बमोम्जम गम्भीर रटुी भएको छ भने्न कुरा अदालतमा उजरु पनुथ अम्घ कसैको 
मनवेदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हनु आएमा मालपोत हवभागको महामनदेशकले उक्त 
मनणथय बदर गरी कानून बमोम्जम पनुः मनणथय गनथ  सक्नेछ ।  

 

३३. मनयम बनाउन े अमधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायाथम्न्वत गनथ नेपाल सरकारले मनयमहरु 
बनाउन सक्नेछ । 

 

                                                           

    पााँचौ संशोधनद्वारा संशोखधत । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोखधत । 

     पााँचौ संशोधनद्वारा थप । 

     चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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३४. बाधा अड्काउ फुकाउन े अमधकार : यो ऐन कायाथन्वयन गदाथ कुनै बाधा अड्काउ परेमा 
नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लामग नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाम्शत गरी 
आवश्यक आदेश जारी गनथ सक्नेछ । 

 

३५. मनष्कृय तथा खारेज हनु े: यो ऐन प्रारम्भ भएका म्जल्लामा देहायका नेपाल कानूनहरु मनष्कृय 
हनुेछन ् र यो ऐन नेपाल ............ भर प्रारम्भ भएपमछ उक्त नेपाल कानूनहरु स्वतः 
खारेज हनुेछन ्:– 

(क) भमूम प्रशासन ऐन, २०२४, 

(ख) मालपोत (हवशेष व्यवस्था) ऐन, २०१८, 

(ग) मालपोत (ममन्हा) ऐन, २०१९, 

(घ) मधेश मालको सवाल, 

(ङ) पहाड माल सवाल । 

  

 

  

                                                           
    गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
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रष्टव्य :– (क)  ऐन प्रारम्भ भएको मममत र म्जल्लाहरु :– 

(१) देहायका २७ म्जल्लाहरुमा मममत २०३५।१।१ देम्ख लागू हनुे गरी तोहकएको (नेपाल 
राजपर – २०३४।१२।१४) :– 

इलाम, झापा, मोरङ, सनु्सरी, उदयपरु, सप्तरी, मसराहा, मसन्धलुी, धनषुा, महोत्तरी, सलाथही, रौतहट, 

बारा, पसाथ, म्चतौन, भक्तपरु, लमलतपरु, काठमाडौं, नवलपरासी, रुपन्देही, कहपलवस्त,ु दाङ, सखेुत, 

बााँके, बददथया, कैलाली र कञ्चनपरु । 

(२) देहायका ५ म्जल्लाहरुमा मममत २०३५।४।१ देम्ख लागू हनुे गरी तोहकएको (नेपाल 
राजपर – २०३५।२।३०):– 

   पााँचथर, धनकुटा, रामेछाप, तनहुाँ र मसु्ताङ । 

(३) देहायका ६ म्जल्लाहरुमा मममत २०३६।१।१ देम्ख लागू हनुे गरी तोहकएको (नेपाल 
राजपरमा – २०३५।१२।६) :– 

   डडेल्धरुा, तेह्रथमु, काभ्रपेलाञ्चोक, धाददङ, पाल्पा र म्याग्दी । 

(४) देहायका ३ म्जल्लाहरुमा मममत २०३६।८।१५ देम्ख लागू हनु े गरी तोहकएको (नेपाल 
राजपर – २०३६।८।१७) :– 

   मकवानपरु, नवुाकोट र कास्की । 

(५) रसवुा म्जल्लामा मममत २०३८।५।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर – 

२०३८।५।१) :– रसवुा । 

(६) देहायका ३ म्जल्लाहरुमा मममत २०४०।४।१ देम्ख लागू हनुे गरी तोहकएको (नेपाल 
राजपर – २०४०।४।१):– 

   सल्यान, वाग्लङु र भोजपरु । 

(७) देहायका ३ म्जल्लाहरुमा मममत २०४१।४।१ देम्ख लागू हनुे गरी तोहकएको (नेपाल 
राजपर – २०४१।४।१):– 

   गोरखा, गलु्मी र स्याङजा । 

(८) देहायका ३ म्जल्लाहरुमा मममत २०४३।४।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर 
– २०४३।३।९) :– 

   पवथत, अधाथखााँची र दाच ुथला । 

(९) देहायका २ म्जल्लाहरुमा मममत २०४५।४।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर 
– २०४५।३।२७):– 

   लमजङु्ग र खोटाङ्ग । 

(१०) देहायका २ म्जल्लाहरुमा मममत २०४६।४।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर 
– २०४६।३।२६) :– 

   डोटी र ताप्लेजङु्ग ।  
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(११) देहायका ५ म्जल्लाहरुमा मममत २०४७।४।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर 
– २०४७।४।१) :– 

   ओखलढुङ्गा, मसन्धपुाल्चोक, मनाङ, जाजरकोट र प्यूठान । 

(१२) देहायका २ म्जल्लाहरुमा मममत २०४८।४।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर 
– २०४८।४।१) :– 

   अछाम र बैतडी ।  

(१३) देहायका २ म्जल्लाहरुमा मममत २०५१।४।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर 
– २०५१।४।१) :– 

   वाजरुा र दैलेख । 

(१४) देहायका म्जल्लामा मममत २०५२।५।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर – 

२०५२।५।१) :– 

   संखवुा–सभा । 

(१५) देहायका  म्जल्लामा मममत २०५३।७।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर – 

२०५३।७।१) :– 

   सोलखुमु्ब ु। 

(१६)  देहायका ८ म्जल्लाहरुमामा मममत २०५४।४।१ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल 
राजपर – २०५४।४।३०) :– रुकुम, रोल्पा, बझाङ्ग, कालीकोट, हमु्ला, मगु,ु डोल्पा र दोलखा 
। 

(१७) देहायका  म्जल्लामा मममत २०५६।८।१५ देम्ख लागू हनुेगरी तोहकएको (नेपाल राजपर – 

२०५६।८।१५) :– 

   जमु्ला । 

(ख) रूपान्तरण :–  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गररएका शब्दहरूः–  

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

 

 

 

 

 


