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सामाजजक, आर्थाक, व्र्वसातर्क र सरकारल े उर्िि ठहरर््ाएको प्रर्ोजनको लार्ग सरकारी जग्गा 
मलजमा उपलब्ध गराउन र सरकारी जग्गाको सरंक्षण र उपर्ोगलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारल े
मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लार्ग र्ो कार्ानीति जारी गरेको छ । 
 

१.  सकं्षिप्र् नाम र प्रारम्भः (१) र्स कार्ानीतिको नाम "सरकारी जग्गा दिाा िथा मलजमा उपलब्ध गराउने 
सम्बन्धी - दोस्रो सशंोधन_ कार्ानीति, २०७१" रहेको छ । 

(२) र्ो कार्ानीति िरुुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.  पररभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स कार्ानीतिमा,- 
(क) "सरकारी जग्गा" भन्नाल ेमालपोि ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) बमोजजमको 

जग्गा सम्झन ुपछा  । 
(ख) "मलज" भन्नाल ेभाडा रकम िोकी वा निोकी कुन ैसरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने कार्ा 

सम्झन ुपछा  ।  
(ग)  "मलज प्राप्ि किाा" भन्नाल े सरकारी जग्गा मलजमा प्राप्ि गने व्र्जति, ससं्था वा 

तनकार्लाई सम्झन ुपछा  ।  
(घ)  "मसफाररस सममति" भन्नाल ेदफा १० बमोजजमको मसफाररस सममति सम्झन ुपछा  ।  
(ङ)  "स्थानीर् तनकार्" भन्नाल े स्थानीर् स्वार्त्त शासन ऐन, २०५५ बमोजजमका तनकार् 

सम्झन ुपछा  । 
(ि)  "केन्रीर् तनकार्" भन्नाल ेमन्त्रालर्, सर्िवालर्, आर्ोग जस्िा तनकार् सम्झन ुपछा  । 
(छ)  "मन्त्रालर्" भन्नाल ेभमूमसधुार िथा व्र्वस्था मन्त्रालर् सम्झन ुपछा  ।  
(ज)  "ववभाग" भन्नाल ेभमूमसधुार िथा व्र्वस्थापन ववभाग सम्झन ुपछा  ।  
(झ)  "कार्ाालर्" भन्नाल ेसम्बजन्धि जजल्ला वा क्षेत्रको मालपोि कार्ाालर् सम्झन ुपछा  ।  



३.  सरकारी जग्गाको दर्ाा, शे्रस्र्ा अद्र्ावधधक र्था व्र्वस्थापनः (१) नेपाल सरकारका ववमभन्न तनकार्का 
भोग िलनमा रहेका दिाा हुन बााँकी सरकारी जग्गा मन्त्रालर्को सहमति मलई सम्बजन्धि तनकार्को नाम 
उल्लेख गरी कार्ाालर्ले नेपाल सरकारको नाममा दिाा गनेछ । 

  िर, सरकारी प्रकृति जतनई नाप नतशा भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दिाा शे्रस्िा  

 कार्म भैसकेपतछ मात्र कुनै तनकार्का नाममा दिाा गररनेछ । 
 

(२) नेपाल सरकारको नाममा रहेका सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका कुन ैतनकार्लाई आवश्र्क 
परेमा मसफाररस सममति र जग्गा माग गने तनकार्को केन्रीर् तनकार्को मसफाररस िथा मन्त्रालर्को 
सहमतिमा कार्ाालर्ल ेसम्बजन्धि तनकार्को नाममा दाखखल खारेज गनेछ ।  

(३) एउटा सरकारी तनकार्को नाममा दिाा रहेको जग्गा अको सरकारी तनकार्लाई आवश्र्क पने 
भएमा दिाावाला तनकार्को केन्रीर् तनकार्को सहमति र मसफाररस सममतिको मसफाररसमा कार्ाालर्ल े
साववक तनकार्को नामबाट जग्गा माग गने सरकारी तनकार्को नाममा दाखखल खारेज गनेछ । 

४.  लिजमा जग्गा उपिब्ध गराउन सककनेः (१) सरकारी जग्गा अनसुिूी-१ मा उजल्लखखि प्रर्ोजनको 
लार्ग मलजमा उपलब्ध गराउन सककनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भएिा पतन सावाजतनक वा सरकारी प्रर्ोजनको 
लार्ग आवश्र्क पने सरकारी जग्गा कुन ैव्र्जति,¸ तनकार् वा ससं्थालाई मलजमा ददइने छैन ।  

५.  लिजको प्रकार र अवधधः  मलजको प्रकार र अवर्ध देहार्  वमोजजम हुनेछः- 

(क) अल्पकालीन- पााँि वषासम्म 

(ख) मध्र्कालीन- बीस वषासम्म 

(ग) दीघाकालीन- िीस वषासम्म  

६.  लिजमा जग्गा उपिब्ध गराउने आधारिरः (१) देहार्को आधारमा सरकारी जग्गा मलजमा उपलब्ध 
गराउन सककनेछः- 

(क)  मलजमा जग्गा मलनकुो उद्देश्र्, और्ित्र् र कार्ार्ोजना, 
(ख)  मलज माग गरेको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, 
(ग) मलजमा ददईने जग्गाको ववषर्मा स्थानीर् तनकार् वा वामसन्दाको प्रतिकिर्ा, 
(घ) जग्गाको सरंक्षणको सतुनजश्िििा, 
(ङ) ऐतिहामसक, परुािाजत्वक, धाममाक, सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरुको मौमलकिामा 

असर नपने कुराको प्रत्र्ाभतूि, 
(ि)  भाडा रकम मलने गरी जग्गा मलजमा ददने भए मलज वापि जग्गा उपलब्ध 

गराउाँ दा प्राप्ि हुने रकम ।  

७. तनवेदन सम्बन्धी व्र्वस्थाः (१) दफा ४ को प्रर्ोजनको लार्ग मलजमा मलन िाहने व्र्जति, ससं्था, 
तनकार्ल ेएक हजार रुपरै्ा तनवेदन दस्िरु साथ देहार् बमोजजमको कागजािहरुको प्रतिमलवप सलंग्न गरी 
कार्ाालर्मा तनवेदन ददनपुनेछः- 

(क)  नागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रतिमलवप, 



(ख) ससं्था/उद्र्ोग/सहकारी/समहू दिााको प्रमाण पत्र, ववधान/प्रबन्ध-पत्र/तनर्मावलीको 
प्रतिमलवप, 

(ग)  जग्गा मलजमा माग गने ववषर्मा भएको तनणार्को प्रतिमलवप, 
(घ)  जग्गा मलजमा मलनकुो प्रर्ोजन र सो सम्बन्धी कार्ार्ोजना, 
(ङ)  स्थानीर् तनकार्को मसफाररस, 
(ि)  ववदेशी कुटनीतिक तनर्ोग िथा सरं्तुि राष्ट्रसघंका तनकार्हरु लगार्ि नेपाल 

पक्ष रहेका अन्िरसरकारी सगंठनको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालर्को मसफाररस, 
(छ)  सम्बजन्धि जजल्लाको ववषर्गि कार्ाालर्को मसफाररस । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेखखएको भएिा पतन जजल्ला सदरमकुाम, महानगरपामलका, 
उपमहानगरपामलका िथा नगरपामलका क्षते्रको कुन ै जग्गा मलजमा मलन िाहने व्र्जति, तनकार् वा 
ससं्थाल ेसो जग्गा मलजमा मलने सम्बन्धमा देहार्का तनकार्को मसफाररस समेि तनवेदन साथ पेश गनुा 
पनेछः- 

(क)  त्र्स्िो जग्गा प्रकोप उद्धार िथा व्र्वस्थापनको लार्ग आवश्र्क नपने भन्ने 
सम्बन्धमा गहृ मन्त्रालर्को मसफाररस, 

(ख)  त्र्स्िो जग्गा स्थातनर् तनकार्बाट सम्पादन गररने कार्ाहरुका लार्ग आवश्र्क 
नपने भतन सम्बजन्धि स्थातनर् तनकार्को मसफाररस। 

(३) सरकारी तनकार् र ववदेशी कुटनीतिक तनर्ोग िथा सरं्तुि राष्ट्रसघंका तनकार् िथा नेपाल 
पक्ष रहेका अन्िरसरकारी सगंठनले तनवेदन ददाँदा तनवेदन दस्िरु लाग्ने छैन । 

८.  छानववनः (१) दफा ७ बमोजजम कागजाि सदहिको तनवेदन प्राप्ि भएमा कार्ाालर्ल े मलजमा माग 
भएको जग्गाको ककत्ता स्पष्ट्ट देखखने नतसा, कफल्डवकु र रेश नतसा सम्बजन्धि कार्ाालर्वाट प्राप्ि गरी 
माग भएको ककत्ता जग्गाको वववरण कार्ाालर्को अमभलेखसगं मभड्ने नमभड्ने सम्बन्धमा छानववन गनुा 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) वमोजजम छानववन गदाा सो जग्गा नतसा कफल्डवकु सगं मभड्ने देखखएमा 
कार्ाालर्ल े सो जग्गाको सम्बन्धमा जजल्ला प्रशासन, स्थानीर् तनकार् र नापी कार्ाालर्हरुका 
प्रतितनर्धहरुको रोहवरमा स्थलगि सरजममन र तनरीक्षण समेि गराउन ुपनेछ ।  

 ९. सलमतर्मा पेश गननः दफा ८ बमोजजमको प्रकृर्ा अवलम्बन गदाा सो जग्गा मलजमा ददन उपर्तुि 
देखखएमा कार्ाालर्ल ेआफ्नो रार् मसफाररस सममतिमा पठाउन ुपनेछ ।  

१०. लसफाररस सलमतर्ः(१) मलजमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मसफाररस गना प्रत्रे्क जजल्लामा देहार् 
बमोजजमको एक मसफाररस सममति रहनेछः- 

(क) प्रमखु जजल्ला अर्धकारी     -सरं्ोजक 
(ख) स्थानीर् ववकास अर्धकारी    -सदस्र् 
(ग) वन कार्ाालर्को अर्धकृि प्रतितनर्ध   -सदस्र् 
(घ) सम्बजन्धि जजल्ला वा क्षेत्रको नापी कार्ाालर्को प्रमखु  -सदस्र् 



(ङ) सम्बजन्धि जजल्ला वा क्षेत्रको मालपोि कार्ाालर्को प्रमखु -सदस्र्-सर्िव 
(२) सममतिल े आवश्र्किा अनसुार स्थानीर् तनकार्का प्रतितनर्ध, ववषर्गि कार्ाालर्का 

प्रतितनर्ध लगार्ि अन्र् पदार्धकारीलाई बठैकमा आमन्त्रण गना सतनेछ । 
(३) सममतिल ेबठैक सम्बन्धी आफ्नो कार्ाववर्ध आफै तनधाारण गनेछ । 

११. लसफाररस सम्बन्धी व्र्वस्थाः (१) कार्ाालर्बाट तनवेदन सदहिको कागजाि प्राप्ि भएपतछ मसफाररस 
सममतिल ेसो सम्बन्धमा आवश्र्क जााँिवझु गनेछ । र्सरी जााँिबझु गदाा मलजमा माग भएको जग्गा 
सरकारी वा सावाजतनक प्रर्ोजनको लार्ग आवश्र्क नपने भई मलजमा ददन उपर्तुि देखखएमा देहार् 
वमोजजमका कुराहरु खुलाई  मसफाररस गनेछः- 

(क) मलजमा ददन ेजग्गाको क्षेत्रफल, 
(ख) मलज अवर्ध, 
(ग) अनसुिूी-१ मा उल्लेख भए वमोजजमको रकममा नघटाई मलज वापिको वावषाक 

रकम, 
(घ)  मलज वापिको रकम कति वषामा कति प्रतिशिल ेवदृ्र्ध हुने हो सो कुरा, 
(ङ) मलजमा मलनेल ेपालना गनुापने शिाहरु, 
(ि) मलजमा जग्गा ददन उपर्तुि देखखएका पर्ााप्ि आधार र कारण । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेखखएको भएिा पतन नाफामलूक व्र्वसातर्क कारोवारका 
लार्ग मलजमा जग्गा ददने मसफाररस गनुा अतघ मसफाररस सममतिल ेसो जग्गाको मलज रकम सम्बन्धमा 
अनसुिूीमा िोककएको रकममा नघटाई प्रतिस्पधाा गराई जसल े वढी रकम तिना कवलु गदाछ सोही 
व्र्जति, तनकार् वा ससं्थालाई मलजमा जग्गा उपलब्ध गराउन मसफाररस गनेछ । 

(३) उपदफा (२) वमोजजम मलजको रकम प्रतिस्पधाा गना मसफाररस सममतिल ेस्थानीर् िहमा 
प्रकामशि हुने पत्रत्रकामा कजम्िमा पतैिस ददनको म्र्ाद सदहिको सिूना ददई सो व्र्होरा सरकारी 
कार्ाालर्मा समेि टााँस गनुापनेछ । 

(४) नाफामलूक व्र्वसातर्क कारोवार वाहेक अन्र् प्रर्ोजनका लार्ग एउटै जग्गा एकभन्दा वढी 
व्र्जति, ससं्था वा तनकार्ले माग गरेको भए मसफाररस सममतिल ेऔर्ित्र्को आधारमा त्र्स्िो जग्गा 
जसलाई ददन उपर्तुि हुन्छ सो को आधार र कारण खुलाई मसफाररस गनुापनेछ ।  

१२.  स्वीकृतर् सम्बन्धी व्र्वस्थाः (१) दफा ११ बमोजजम मसफाररस सममतिबाट कुन ैजग्गा मलजमा ददने 
मसफाररस भएमा कार्ाालर्ले मसफाररस सममतिको तनणार्को प्रतिमलवप सदहि आवश्र्क कागजाि ववभागमा 
पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम कार्ाालर्बाट लखेख आएमा ववभागल े आफ्नो रार् सदहि 
मन्त्रालर्मा पेश गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम ववभागबाट लखेी आएमा मन्त्रालर्ल े स्वीकृतिको लार्ग नेपाल 
सरकार, मजन्त्रपररषद् समक्ष प्रस्िाव पेश गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम प्रस्िाव पेश भएपतछ नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद्ले जग्गा मलजमा 
उपलब्ध गराउन ेसम्बन्धमा तनणार् गना सतनेछ । 



(५) जग्गा मलजमा उपलब्ध गराउने तनणार् भएपतछ जग्गाको मसमाङ्कन िथा रेखाङ्कन गने 
कार्ा सम्बजन्धि मालपोि र नापी कार्ाालर्ल ेगनुा पनेछ । 

(६) मसमाङ्कन िथा रेखाङ्कन गदाा लाग्ने राजश्व/शलु्क सम्बजन्धि मलज माग गने व्र्जति¸ 
ससं्था वा तनकार्ल ेव्र्होनुा पनेछ । 

१३.  सरकारी तनकार्िाई लिजमा हदनेः (१) एक सरकारी तनकार्को नाममा रहेको जग्गा अको सरकारी 
तनकार्लाई मलजमा ददन सककने छ । र्स्िो जग्गा मलजमा दददंा कुन ैमलज रकम तिनुा नपने गरी अन्र् 
शिा र बन्देजहरु राख्न सककने छ । 

(२) उपदफा (१) वमोजजम एक सरकारी तनकार्को नाममा रहेको जग्गा अको सरकारी 
तनकार्लाई मलजमा उपलब्ध गराउाँ दा सममतिको मसफाररसमा सम्बजन्धि मालपोि कार्ाालर्ल ेतनणार् गरी 
उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

(३) उपदफा (२) वमोजजम जग्गा मलजमा उपलब्ध गराउाँ दा सम्बजन्धि सरकारी तनकार्को 
केन्रीर् तनकार्को मसफाररस मलनपुने छ ।  

(४)  र्स दफामा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेखखएको भएिा पतन नेपाल सरकारको नाममा दिाा  

    शे्रस्िा कार्म नभएसम्म कुनै पतन जग्गा मलजमा ददइने छैन । 
 

१४.  लिज रकम तनधाारणः (१) मलजकिााल ेवावषाक रुपमा वझुाउन ुपने न्र्नुिम मलज रकम अनसुिूी-१ मा 
उल्लेख भए वमोजजम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) वमोजजम मलज रकम तनधाारण गदाा मालपोि कार्ाालर्ल े रजजष्ट्रेशन 
प्रर्ोजनको लार्ग िोकेको िाल ुआर्थाक वषाको न्र्नूिम मलू्र्ाङ्कनका आधारमा गररने छ । 

(३) एउटै व्र्जति, ससं्था वा तनकार्ल ेएक भन्दा वढी प्रर्ोजनका लार्ग जग्गा मलजमा मलने 
भए वा प्रर्ोगमा ल्र्ाए छुट्टा छुट्टै प्रर्ोजनका लार्ग िोककएको सव ैरकम वझुाउन ुपनेछ ।  

१५. लिज सम्झौर्ाः नेपाल सरकारबाट दफा १२ वमोजजम मलजमा जग्गा ददने तनणार् भएमा तनणार् हुाँदा 
िोककएका शिा समेि उल्लेख गरी कार्ाालर्को प्रमखुले मलजमा मलने व्र्जति, तनकार् वा ससं्थासगं 
मलज सम्झौिा गनुा पनेछ । 

१६. लिज सम्झौर्ाको प्रमाण पत्रः दफा १५ वमोजजम मलज सम्झौिा भएपतछ कार्ाालर्ल ेअनसुिूी-२ को 
ढााँिामा मलज सम्झौिाको प्रमाणपत्र मलज प्राप्ि किाालाई उपलब्ध गराउने छ । 

१७.  लिज रकम दाखििा गननापननः (१) मलजमा जग्गा प्राप्ि गनेले प्रत्रे्क बषाको मलज रकम आर्थाक वषा 
समाप्ि भएको पन्र ददनमभत्र नेपाल सरकारको राजश्व खािामा जम्मा गरी सो को जानकारी सम्बजन्धि 
कार्ाालर्लाई साि ददनमभत्र ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको म्र्ादमभत्र मलज रकम नवझुाएमा सो अवतघ पश्िाि देहार् 
वमोजजम थप मलज रकम लाग्नेछः- 

(क) म्र्ाद नाघेको िीन मदहनामभत्र रकम वझुाएमा लाग्ने मलज रकम सदहि थप पच्िीस 
प्रतिशि, 



(ख)  खण्ड (क) वमोजजमको म्र्ाद नाघेको छ मदहनामभत्र रकम वझुाएमा लाग्ने 
मलज रकम सदहि थप पिास प्रतिशि, 

(ग)  खण्ड (ख) वमोजजमको म्र्ाद नाघेको छ मदहनामभत्र रकम वझुाएमा लाग्ने 
मलज रकम सदहि थप शि प्रतिशि, 

(घ)  खण्ड (ग) वमोजजमको म्र्ाद नाघेको एक वषा मभत्र रकम वझुाएमा लाग्ने 
मलज रकम सदहि थप दईु सर् प्रतिशि । 

१८.  लिजमा जग्गा लिनेको कर्ाव्र् र्था दातर्त्वः (१) मलज प्राप्ि किााले जग्गा मलजमा मलदंा सम्झौिामा 
िोककएको शिाहरु पालना गनुापनेछ ।  

(२) मलज प्राप्ि किााले मलज मलाँदा िोककएका शिाहरु पालना नगरेमा नेपाल सरकारल ेजुनसकैु 
वखि त्र्स्िो मलज सम्झौिा रद्द गना सतनछे ।  

(३) मलज प्राप्ि किाासगं मलन बााँकी रकम नेपाल सरकारल ेसरकारी बााँकी सरह असलु उपर 
गनेछ । 

१९.  लिज अवधध थप गना सकनेः  मलज अवर्ध समाप्ि भएपतछ मलज प्राप्ि किााको माग र और्ित्र्को 
आधारमा मसफाररस सममतिको मसफाररस समेि मलई नेपाल सरकारल ेमलज सम्झौिाको अवर्ध थप गना 
सतनेछ ।  

 

२०. लिजको सम्झौर्ा रद्द िननेः (१) देहार्को अवस्थामा नेपाल सरकारल े मलजको सम्झौिा रद्द गना 
सतनेछः- 

(क) मलज प्राप्ि किााले दफा १८ बमोजजम किाव्र् िथा दातर्त्व परुा नगरेमा, 
(ख) मलज प्राप्ि किााल ेजुन उद्देश्र्, प्रर्ोजनका लार्ग जग्गा मलएको हो सो प्रर्ोजनका 

लार्ग जग्गा प्रर्ोग नगरेमा,  
(ग) मलज किााले नेपाल सरकारलाई हानीनोतसानी हुने कुन ैकार्ा गरेमा, 
(घ) मलज वापि वझुाउन ुपने रकम दफा १७ वमोजजमको अवर्धमभत्र नवझुाएमा ।  

(ङ) र्स कार्ानीति ववपररि वा गैर कानूनी रुपमा मलजमा जग्गा उपलब्ध गराएको 
प्रमाखणि भएमा । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजजमका कुन ैकार्ा मलज प्राप्ि किााबाट भए गरेको 
सम्बन्धमा कसकैो उजुरी परी छानववन गदाा मनामसव देखखएमा कार्ाालर्ल े सोही व्र्होरा मसफाररस 
सममति समक्ष पेश गनुापनेछ । मसफाररस सममतिले सो सम्बन्धमा छानववन गरी आफ्नो रार् ववभाग 
माफा ि मन्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) मलज सम्झौिा रद्द गने अर्धकार नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद्लाई हुनेछ ।   
(४) उपदफा (३) बमोजजम मलज सम्झौिा रद्द गने तनणार् भएमा मलजकिााल े नेपाल 

सरकारसगं कुन ैपतन प्रकारको क्षतिपतूि ा रकम दावी गना पाउने छैन । 



(५) मलज सम्झौिा रद्द भएपतछ मलजमा मलएको जग्गामा रहेका सरंिना नेपाल सरकारलाई 
उपर्ोगी भएमा त्र्स्िो सरंिना समेि नेपाल सरकारल े प्राप्ि गनेछ ।जग्गामा तनममाि सरंिनाको कुन ै
पतन रकम मलजमा प्राप्ि गनेले दावी गना पाउने छैन । 

(६) मलज प्राप्ि किााले जग्गा पवूावि अवस्थामा नल्र्ाई नेपाल सरकारलाई आर्थाक भार पने 
भएमा त्र्स्िो आर्थाक भारको रकम तनजबाट सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

२१.  भोगाधधकारमा हदएको सरकारी जग्गा लिजमा पररणर् गननापननः (१) र्ो कार्ानीति प्रारम्भ हुन ुअतघ 
भोगार्धकारको रुपमा सरकारी जग्गा प्राप्ि गने व्र्जति, ससं्था वा तनकार्ले त्र्स्िो सरकारी जग्गाको 
भोगार्धकारलाई र्स ैकार्ानीति बमोजजम मलजमा पररणि गनुा पनेछ । 

    िर. र्ो प्रतिबन्धात्मक वातर्ांश लागू हुन अतघ कुन ैसरकारी तनकार्ले भोगार्धकारमा 
प्राप्ि गरेको जग्गा दफा ३ को उपदफा (२) बमोजजमको प्रकिर्ा पूरा गरी त्र्स्िो सरकारी 
तनकार्को नाममा दिाा गररनेछ । 

(२) भोगार्धकारमा ददएको जग्गा मलजमा पररणि गने प्रर्ोजनको लार्ग ववभागले छ 
मदहनाको अवर्ध िोकी सावाजतनक सिूना प्रकामशि गनेछ । 

िर, कुनै व्र्जति, संस्था वा तनकार्ले भोगार्धकारमा मलएको जग्गा मलजमा पररणि 
गना बााँकी छ भन्ने लागेमा  ववभागले र्ो प्रतिबन्धात्मक वातर्ांश प्रारम्भ भएपतछ एक पटकको 
लार्ग छ मदहनाको म्र्ाद ददई मलजमा पररणि गराउन पुनः सूिना प्रकाशन गना सतनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम िोककएको म्र्ादमभत्र भोगार्धकार पाउने व्र्जति, ससं्था वा 
तनकार्ल ेत्र्स्िो जग्गा मलजमा पररणि गने सम्बन्धमा मलजमा मलनपुने प्रर्ोजन र मलज अवर्ध समेि 
खुलाई भोगार्धकारको सतकल प्रमाण साथ ैराखी सम्वजन्धि कार्ाालर्मा तनवेदन ददनपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) वमोजजम तनवेदन ददाँदा भोगार्धकारमा जग्गा मलाँदा शिा गरे अनरुुप 
वझुाउनपुने रकम सरकारी कोषमा जम्मा गरेको तनस्सा समेि पेश गनुापनेछ ।  

(५) उपदफा (३) बमोजजम तनवेदन प्राप्ि भएमा जुन प्रर्ोजनका लार्ग उपलब्ध गराइएको हो 
सो प्रर्ोजन वमोजजम प्रर्ोग भए वा नभएको र त्र्स्िो जग्गा मलजमा ददन उपर्तुि हुने वा नहुने 
सम्बन्धमा कार्ाालर्ले छानववन गनुा पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोजजम छानववन गदाा त्र्स्िो जग्गा साववक भोगार्धकारवालालाई मलजमा 
ददन  उपर्तुि देखखएमा सोही ब्र्होराको रार् मसफाररस सममति समक्ष पशे गनुा पनेछ । 

 (७) र्स दफा बमोजजम मलजमा जग्गा ददने सम्बधमा अवलम्बन गनुा पने कार्ाववर्ध िथा 
अन्र् ब्र्वस्था मलजमा जग्गा मलने अन्र् ब्र्जति, ससं्था वा तनकार्को हकमा भएको ब्र्वस्था बमोजजम 
हुनेछ । 

 (८) उपदफा (२) बमोजजमको म्र्ाद मभत्र र्स कार्ानीति लाग ूहुन ुभन्दा अतघ भोगार्धकार 
प्राप्ि ब्र्जति, ससं्था वा तनकार्ल े मलजमा पररणि गना तनवेदन नददएमा सो म्र्ाद समाप्ि भए पतछ 
त्र्स्िो भोगार्धकार स्वि: समाप्ि भएको मातननेछ र भोगार्धकारमा ददएको जग्गा नेपाल सरकारल ेभोग 
वा कब्जा गनेछ । 



 (९) र्स दफा वमोजजम भोगार्धकार समाजप्ि भएमा सोको सिूना कार्ाालर्ल ेसम्वजन्धि 
पक्षलाई  ददनपुनेछ ।  

(१०) भोगार्धकारमा प्राप्ि जग्गा मलजमा पररणि भएको पतछल्लो आर्थाक वषादेखख मलज 
रकम लाग्नेछ ।  

(११) मन्त्रालर्ले भोगार्धकारबाट मलजमा पररणि भएको र र्स कार्ानीति बमोजजम 
मलजमा उपलव्ध गराईएको जग्गाको वववरण सवासाधारणको जानकारीको लार्ग समब्जन्धि 
कार्ाालर्को सूिना पाटीमा सूिना टााँस गनुाका साथ ैमन्त्रालर्, ववभाग र कार्ाालर्को वेबसाईटमा 
समेि राख्न वा राख्न लगाउनु पनेछ । 

२२.  लिजमा उपिब्ध गराइएको जग्गा अन्र्िाई हदन सककनेः मलजमा प्राप्ि गरी भोग गरेको जग्गा कुन ै
सरकारी िथा सावाजतनक सरंिना (जस्िःै ववद्र्िु रान्सफमार, ववद्र्िु पोल, टेमलफोन टावर, सरुक्षा 
र्तुनट, खानेपानी ट्र्ांकी आदद) तनमााण गना अतनवार्ा भई अन्र् ववकल्प नदेखखएमा आवश्र्किा 
अनसुारको त्र्स्िो जग्गा सो प्रर्ोजनको लार्ग उपलब्ध गराउन सककनेछ । 

२३.  अननगमन र्था तनरीिणः (१) कार्ाालर्ल ेमलजमा उपलव्ध गराएका जग्गाको अमभलेख अद्र्ावर्धक गरी 
राख्न े छ । 

(२) मलजमा उपलव्ध गराईएका जग्गा शिा बमोजजम प्रर्ोग गरे नगरेको ववषर्मा कार्ाालर्ल े
वषामा कम्िीमा एक पटक अतनवार्ा रुपल ेअनगुमन िथा तनरीक्षण गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (२) वमोजजम अनगुमन िथा तनरीक्षण गदाा शिा बमोजजम गरेको नपाइएमा 
कार्ाालर्ल ेशिा वमोजजम कार्ा सञ्िालन गना तनदेशन ददन वा सिेि गराउन सतनेछ ।  

(४) उपदफा (३) वमोजजम तनदेशन ददएको वा सििे गराएको ववषर्को जानकारी कार्ाालर्ल े
ववभाग र मन्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ । 

(५) मलजमा उपलब्ध गराएका जग्गाको ववषर्मा मन्त्रालर् र ववभागल े जुनसकैु वखि 
अनगुमन िथा तनरीक्षण गना सतनेछ ।  

२३क. उजूरी गना सकनेः- (१) कुनै सरकारी जग्गा गैर कानूनी वा र्स कार्ानीतिको उद्देश्र् ववपरीि  

 मलजमा उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा जोसुकैले पतन कार्ाालर्, ववभाग वा मन्त्रालर् समक्ष उजूरी ददन  

 सतनेछ ।    

(२) उपदफा (१) वमोजजम कसैले त्र्स्िो उजूरी कार्ाालर् वा  ववभागमा ददएमा साि ददन 

मभत्र 

 त्र्स्िो उजूरी मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वमोजजम परेको उजूरीको छानववन गरी मसफाररस गना देहार् बमोजजमको 
एक 

 सममति रहनेछः- 

(क) मन्त्रालर्को भूमम व्र्वस्थापन महाशाखा प्रमुख   -सर्ोजक 

(ख) कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् माममला मन्त्रालर्को प्रतितनर्ध  -सदस्र् 

(ग) मन्त्रालर्को कानून अर्धकृि     -सदस्र् 



(घ) नापी ववभागको प्रमुख नापी अर्धकृि    -सदस्र् 

(ङ) मन्त्रालर्को जग्गा प्रशासन शाखाको प्रमुख    -सदस्र् सर्िव 

 

(४) उपदफा (३) वमोजजमको सममतिले आफ्नो कार्ाववर्ध आफै व्र्वजस्थि गनेछ ।  
(५) उपदफा (१) बमोजजम उजूरी प्राप्ि भएपतछ सममतिले  गैर कानूनी वा र्स कार्ानीति 
ववपररि  

सरकारी जग्गा मलजमा उपलब्ध गराउन मसफाररस गरे वा नगरेको वा सो बमोजजम मलजमा 
 जग्गा उपलब्ध गराए वा नगराएको सम्बन्धमा छानववन गरी आफ्नो रार् मन्त्रालर्मा पेश 
गनेछ ।  

(६) उपदफा (५) वमोजजमको सममतिले गैर कानूनी वा र्स कार्ानीति ववपररि मलजमा  

 जग्गा उपलब्ध गराएको रार् पेश गरेमा मन्त्रालर्ले सो ववषर् नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद् 
समक्ष पेश गरी मजन्त्रपररषद्को तनणार् बमोजजम मलज सम्झौिा रद्द गनेछ ।  

(७) उपदफा (५) वमोजजम मजन्त्रपररषदबाट मलज सम्झौिा रद्द भएमा त्र्सरी मलजमा 
जग्गा  

उपलब्ध गराउन मसफाररस गने राष्ट्रसेवकलाई प्रिमलि कानून बमोजजम ववभागीर् कारवाही 
हुनेछ । 
 

२४.  प्रगतर् प्रतर्वेदनः (१) मलजमा ददएको जग्गाको बावषाक प्रतिवेदन सम्बजन्धि कार्ाालर्ल े ववभागमा पेश 
गनुा पनेछ । 

(२) मलजमा ददएको जग्गाको एकककृि वावषाक प्रगति प्रतिवेदन ववभागल े मन्त्रालर्मा पेश गनुा   
पनेछ । 

२५.  अलभिेि सम्बन्धी व्र्वस्थाः (१) कार्ाालर्ल े मलजमा उपलब्ध गराएको जग्गाको जजल्लागि छुट्टै 
अमभलेख खडा गरी अद्र्ावर्धक गरी राख्नुपनेछ र त्र्स्िो अमभलखे ववभागमा पठाउन ुपनेछ । 

(२) ववभागमा छुट्टै शाखा स्थापना गरी मलज सम्बन्धी अमभलेख राखखनेछ ।  

२६.  िारेजीः सरकारी जग्गाको भोगार्धकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्ानीति, २०६२ खारेज गररएको छ । 



अननसचूी-१ 

(कार्ानीतिको दफा ४ र १४ साँग सम्बजन्धि) 

 

लस.नं. लिजमा उपिब्ध गराउने प्रर्ोजन न्रू्नर्म वावषाक लिज रकम 
१. कृवष/पशनपािन व्र्वसार्    

(क) फलफूल, िरकारी खेिी, अन्नबाली, दलहन, िलेहन खेिी   0.25% 

(ख) इन्धन उत्पादन वनस्पति (जस्ि ैजेरोपा) खेिी 0.25% 

(ग) पशुपंक्षी, माछा िथा अन्र् जलिर, मौरीपालन व्र्वसार् र कृवष िथा पशुजन्र् 

उत्पादनको प्रशोधन  

0.25% 

(घ) कपडा िथा कागज उत्पादन गने कच्िा पदाथा सम्बन्धी खेिी, घााँस खेिी 0.25% 

(ङ) औषर्ध, मसला र नगदेवाली सम्बन्धी खेिी 0.25% 

(ि) अमिसो, अलैिी, दालर्िनी, र्िर्ा, ककफ, िजेपत्ता, लोतिा, जडडबूटी, रवर, पुष्ट्प खेिी 
आदद 

0.25% 

(छ) अगाातनक मल उत्पादन र व्र्वस्थापन  0.25% 

(ज) सहकारी िथा करार खेिी, कृवष बजार, पशु बधशाला  0.25% 

(झ) कृवष सम्बन्धी अनुसन्धान   0.25% 

२
  

धाममाक, सामाजजक (सेवामूलक उद्देश्र्ले स्थापना हुने वदृ्धाश्रम, वालगहृ, मशशु स्र्ाहार 

केन्र, अनाथालर्, मदहला िथा वालवामलका आश्रर् केन्र, पुनःस्थापना केन्र, र्ोग, 

व्र्ार्म, खेलकुद आदद) कार्ा  

०.२५% 

३ सेवा/सामनदातर्क व्र्वसार्    

(क) आरु्वेद केन्र   ०.25% 

(ख) र्ोग, व्र्ार्ाम, खेलकुद, वदृ्धाश्रम, वालगहृ, मशशु स्र्ाहार केन्र ०.5% 

(ग) महाववद्र्ालर्, ववश्वववद्र्ालर्, िामलम केन्र, प्रतिष्ट्ठान आदद ०.5% 

(घ) सबै ककमसम र िहका संस्थागि ववद्र्ालर्   ०.5% 

(ङ) तनजी मेडडकल कलेज, नमसाङ होम, स्वास््र् अनुसन्धान केन्र, पोमलजतलतनक 1.0% 

(ि) सामुदातर्क अस्पिाल र सामुदातर्क ववद्र्ालर्    ०.25% 

(छ) सामुदातर्क संघ संस्थाको लार्ग भवन तनमााण कार्ा  0.75% 

४ उद्र्ोग, आधथाक र्था औद्र्ोधगक िेत्र, व्र्ापाररक र्था पर्ाटन उद्र्ोग व्र्वसार्   

(क) उद्र्ोग     ०.५0% 

(ख) आर्थाक िथा औद्र्ोर्गक क्षेत्र,   ०.2५% 

(ग) पाका , औद्र्ोर्गक पाका  िथा औद्र्ोर्गक प्रदाशनी स्थल  ०.2५% 

(घ) मनोरञ्जन स्थल  ०.५0% 

(ङ) ररसोटा वा पर्ाटन व्र्वसार्   1.0% 

(ि) व्र्ापाररक मल    1.५0% 

५ ववदेशी कुटनीतिक तनर्ोग िथा संरु्ति राष्ट्रसंघका तनकार्हरु लगार्ि नेपाल पक्ष रहेका 
अन्िरसरकारी संगठनको कार्ाालर्   

1.0% 

६ राजष्ट्रर् जीवनमा महत्वपूणा र्ोगदान पु-र्ाएका व्र्जतिका नाममा स्थापना भएका (कुनै 
पतन ककमसमका नाफामूलक कारोवार नगने) प्रतिष्ट्ठान, सममति 

०.2५% 

7 स्थानीर् िहको भवन तनमााण र पूवााधार ववकास सम्बन्धी कार्ा नलाग्ने 
८ पूवााधार तनमााणसाँग सम्बजन्धि कार्ा (खानेपानी, ववद्रु्ि, संिार टावर आदद) ०.2५% 

९ र्स अनुसूिीमा नपरेका अन्र् ववषर्हरुको हकमा  0.२५ %  

 

 



 

अनुसूिी-२ 
(कार्ानीतिको दफा १६ संग सम्बजन्धि) 

नेपाल सरकार 
भूममसुधार िथा व्र्वस्था मन्त्रालर् 
भूममसुधार िथा व्र्वस्थापन ववभाग 

मालपोि कार्ाालर्............................ 
लिज सम्झौर्ाको प्रमाणपत्र 

 

श्री .................................... 
........................................ 

दिाा नं.     प्र्ान नं./भ्र्ाट दिाा नं.  
 

नेपाल सरकार/ववभाग ....................................को ममति 
.........................को तनणार्ानुसार नेपाल सरकारको नाममा कार्म रहेको देहार् अनुसारको जग्गा 
देहार् अनुसारको शिा वन्देजहरु पालना गने गरी मलजमा प्रर्ोग गना ददने तनणार् भएकोले र्ो प्रमाणपत्र ददइएको छ ।  
 

१. लिजमा उपिव्ध गराइएको जग्गाको वववरण  
मस.नं प्रमाण 

संकेि 
जजल्ला न.पा./गा.वव.स. वाडा.नं. कक.नं. नतसा/मसट 

नं. 
क्षेत्रफल रोपनी/ववगाहा/ 

हेतटर/वगा 
ममटर 

कैकफर्ि 

          

          

          

          

          

कुल जम्मा   

२. मलजको ककमसमः- अल्पकामलन/मध्र्कामलन/दीघाकामलन 
३. मलज बहाल रहने अवर्ध....................देखख.....................सम्म 
४. पालना गनुापने शिा िथा वन्देजहरः- 

क.  
ख.  
ग. 
घ. 

कार्ाालर्को छाप        प्रमाण पत्र ददने अर्धकारीको,- 
        सहीः 
        नाम, थरः 
        पदः 
        कार्ाालर्को नामः 
        ममतिः 
 

 
 


