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.............. गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकाको भउूपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनकेो �वधेयक 

�स्तावना : भ�ूम र भ�ूम �ोतको �दगो उपयोगको माध्यमबाट व्यविस्थत आवास तथा वातावरण संरक्षण गन�, 
भ�ूमको उपयोग तथा जग्गाको व्यवस्थापनलाई व्यविस्थत, पारदश� तथा वैज्ञा�नक बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक 
व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले,  

......................... गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको गाउँ सभा/नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
 

प�रच्छेद-१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम, �ारम्भ र �वस्तार : (१) यस ऐनको नाम “........... गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकाको भउूपयोग 
ऐन, २०७९” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ  हनुेछ । 

(३) यो ऐन .............. गाउँपा�लका⁄नगरपा�लका भर लागू हनुेछ। 

२. प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क)  “आवासीय के्ष�” भ�ाले मानवीय बासस्थानको ला�ग �योग भएका घर रहेको जग्गा 

तथा घरसँग जो�डएको वा नजो�डएको गोठ, भकार�, ग्यारेज, तवलेा, इनार, फलफूल 
बग�चा, करेसाबार�, आगँन वा त्यस्तै अरु कुनै काममा �योग ग�रएको जग्गा सम्झन ु
पछर् र सो शब्दले बसोबासको ला�ग �च�लत कानून बमोिजम तो�कएको कुनै के्ष�लाई 
समेत   जनाउँछ । 

(ख)  “औ�ो�गक के्ष�” भ�ाले कुनै प�न कायर्स्थल वा वस्त ुउत्पादन गन� उ�ोग तथा सो 
स�ालन गन� �योजनको ला�ग �नमार्ण ग�रएका भवन, घर, टहराले चच�को जग्गा 
लगायत सो �योजनको ला�ग छुट् याइएका जग्गा सम्झन ुपछर् र सो शब्दले कुनै 
�नि�त भौगो�लक के्ष�मा उ�ोग �व�र्न गन� उ�शे्यले �च�लत कानून बमोिजम 
तो�कएको �वशेष आ�थर्क के्ष�लाई समेत जनाउँछ । 

(ग)  “कायार्न्वयन स�म�त” भ�ाले दफा १७ बमोिजमको स्थानीय भउूपयोग कायार्न्वयन 
स�म�त सम्झन ुपछर् । 

(घ)  “कायर्पा�लका” भ�ाले गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको कायर्पा�लका सम्झन ुपछर् ।  

(ङ) “कृ�ष के्ष�” भ�ाले कृ�ष बाल� उत्पादन, पशपुालन, मत्स्यपालन, वागवानी वा 
वनबा�टकाको ला�ग �योग भएको वा हनुसक्ने जग्गा सम्झन ुपछर् । 

(च)  “खानी तथा ख�नज के्ष�” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम खानी तथा ख�नज पदाथर्को 
उत्खनन, उत्पादन, श�ुीकरण, �शोधन, स�य वा �ब�� �वतरणको कायर् गन� 
�योजनले छु�ाइएको के्ष� सम्झज ुपछर् । 

(छ) “गाउँपा�लका”/”नगरपा�लका” भ�ाले ........................ गाउँपा�लका/नरपा�लका 
सम्झन ुपछर्। 
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(ज) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयममा 
तो�कएको वा तो�कए बमोिजम सम्झन ुपछर् ।  

(झ)  “भउूपयोग” भ�ाले भ�ूमको उपयोग सम्झन ुपछर् ।  

(ञ)  “भउूपयोग के्ष�” भ�ाले दफा ४ बमोिजम वग�करण ग�रएको के्ष� सम्झन ुपछर् । 

(ट)  “भउूपयोग के्ष� नक्शा” भ�ाले दफा 5 बमोिजम तयार ग�रएको नक्शा सम्झन ुपछर्। 

(ठ)  “भउूपयोग योजना” भ�ाले भउूपयोगलाई व्यविस्थत गनर् दफा 6 बमोिजम तयार 
ग�रएको योजना सम्झन ुपछर् । 

(ड) “भ�ूम” भ�ाले पथृ्वीको सतह, सतहभन्दा �सधा तल पथृ्वीको केन्�सम्म र सतहभन्दा 
मा�थ पथृ्वीको गरुुत्वाकषर्णले भेट्ने सीमासम्मको भाग सम्झन ुपछर् । 

(ढ)  “वन–के्ष�” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम तो�कएको वनके्ष� सम्झन ुपछर् । 

(ण)  “व्यावसा�यक के्ष�” भ�ाले पसल, होटेल, �दशर्नी कक्ष, पे�ोल पम्प, गोदामघर, �सनेमा 
घर वा स्वास्थ्य, स�ार वा मनोर�न सम्बन्धी सेवा वा वस्तकुो ख�रद �ब�� हनु े
स्थान वा कुनै सा�हित्यक, वैज्ञा�नक वा �ा�व�धक सेवा, सूचना तथा परामशर् उपलब्ध 
गराउने संस्था वा अन्य कुन ैव्यावसा�यक �योजनको ला�ग �नमार्ण ग�रएका भवनले 
चच�को जग्गा तथा सो �योजनको ला�ग छुट् याइएका जग्गा तथा पयर्टक�य के्ष�ले 
चच�का जग्गा सम्झन ुपछर् र सो शब्दले कुन ै�नि�त भौगो�लक के्ष�मा बजार �बस्तार 
गन� गर� �च�लत कानून बमोिजम तो�कएको के्ष�लाई समेत जनाउँछ । 

(त)  “सांस्कृ�तक तथा परुाताि�वक मह�वको के्ष�” भ�ाले धा�मर्क स्थल, धमर्शाला, 
परुाताि�वक महत्चका दरवार तथा �च�लत कानून बमोिजम सांस्कृ�तक तथा 
परुाताि�वक मह�वका भनी तो�कएका के्ष� सम्झन ुपछर् ।    

(थ)  “सावर्ज�नक उपयोगको के्ष�” भ�ाले �व�ालय, �व��व�ालय, छा�ावास, 

अन्त्य�े�स्थल, इनार, कुवा, चौतार�, पाट�, पौवा, गौशाला, उ�ान, बसपाकर् , �वमानस्थल, 

गौचर तथा अन्य सावर्ज�नक उपयोगको ला�ग �नमार्ण ग�रएका भवन, घर, टहरा, स्थान 
तथा त्यस्ता स्थानले चच�को जग्गा सम्झन ुपछर् र सो शब्दले कुन ै�नि�त भौगो�लक 
के्ष�मा सावर्ज�नक उपयोगको के्ष� भनी �च�लत कानून बमोिजम तो�कएको के्ष�लाई 
समेत जनाउँछ । 

(द)  “स्थानीय भउूपयोग प�रषद्” भ�ाले दफा 1५ बमोिजमको स्थानीय भउूपयोग प�रषद् 
सम्झन ुपछर् । 

 
प�रच्छेद–२ 

भउूपयोग कायर्�म स�ालन, भउूपयोग के्ष�, भ�ूमको वग�करण तथा भउूपयोग योजना 
 
३. भउूपयोग कायर्�म स�ालन गनर् सक्ने : (१)  भउूपयोग सम्बन्धी �च�लत स�ीय कानूनको अधीनमा 

रह� कायर्पा�लकाले भ�ूमको समिुचत उपयोग तथा सावर्ज�नक �हत समतेलाई ध्यानमा राखी  
गाउँपा�लका/नगरपा�लका �भ�को कुनै वा सबै के्ष�मा भउूपयोग कायर्�म स�ालन गनर् सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम कायर्�म स�ालन गनुर् पूवर् सावर्ज�नक सूचना �काशन गनुर् पन�छ 
। 

४. भउूपयोग के्ष� वग�करण : (१) यस ऐन बमोिजम भउूपयोग कायर्�म स�ालन भएका के्ष�को भबूनौट, 
भ�ूमको क्षमता तथा उपय�ुता, भ�ूमको मौजदुा उपयोग र आवश्यकता समतेका आधारमा भ�ूमलाई 
देहाय बमोिजम भउूपयोग के्ष�मा वग�करण  ग�रनेछ :- 

(क)  कृ�ष के्ष�, 

(ख)  आवासीय के्ष�, 

(ग)  व्यावसा�यक के्ष�, 

(घ)  औ�ो�गक के्ष�, 

(ङ)  खानी तथा ख�नज के्ष�,  
(च)  वन के्ष�,   
(छ)  सावर्ज�नक उपयोगको के्ष�,  

(ज)  सांस्कृ�तक तथा परुाताि�वक मह�वको के्ष�, 

(झ)  नेपाल सरकार तथा कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार तोकेका अन्य के्ष�। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम वग�करण ग�रएका के्ष�हरूलाई तो�कए बमोिजमका उपके्ष�हरूमा 
वग�करण गनर् स�कनछे । 

(३)  कायर्पा�लकाले गाउँपा�लका⁄नगरप�लका के्ष�मा उपदफा (१) बमोिजम वग�करण 
ग�रएको के्ष� बाहेकको अन्य कुन ैभउूपयोग के्ष�को रूपमा वग�करण गनर् आवश्यक देखेमा त्यस्तो 
के्ष�लाई भउूपयोग के्ष� वग�करणमा समावेश गनर् स�ीय भउूपयोग प�रषद् मा लेखी पठाउन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (3) बमोिजम लेखी पठाएकोमा स�ीय भउूपयोग प�रषद् ले थप वग�करण गनर् 
सहम�त �दएमा कायर्पा�लकाले सोह� बमोिजम थप वग�करण गनर् सक्नछे ।  

(5) स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले �च�लत स�ीय कानून तथा यस ऐन बमोिजम �नधार्�रत 
भउूपयोग के्ष� वग�करणका आधार, मापदण्ड तथा नेपाल सरकारले तयार गरेको कायर्�व�ध बमोिजम 
आफ्नो के्ष��भ�को भ�ूमलाई भउूपयोग के्ष�मा वग�करण गनुर् पन�छ । 

(6) उपदफा (5) बमोिजम के्ष� वग�करण गदार् स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले कुनै स�ीय वा 
�देश स्तरको योजना स�ालनमा रहेका वा स�ालन हनु ेभनी तो�कएका के्ष�हरूलाई सोह� बमोिजम 
वग�करण गनुर् पन�छ । 

(७) स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले भउूपयोग के्ष� वग�करण गरेको सूचना सवर्साधारणको 
जानकार�को ला�ग स्थानीय राजप�मा �काशन गनुर् पन�छ । 

(८) स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले वग�करण ग�रसकेको के्ष�मा नेपाल सरकार वा �देश 
सरकारले तो�कएको वग�करणभन्दा कुनै फरक योजना स�ालन गनुर् परेमा दफा 8 बमोिजम मौजदुा 
भउूपयोग प�रवतर्न गनुर् पन�छ । 

(९) भउूपयोग के्ष� वग�करण गन� आधार र मापदण्ड अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोिजम  हनुेछ 
। 
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५. भउूपयोग के्ष� नक्शा तयार गनुर्पन�  : (१) स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले �च�लत स�ीय कानून बमोिजम 
हस्तान्तरण भई आएको गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको भउूपयोग के्ष� नक्सामा आवश्यकता अनसुार 
प�रमाजर्न गर� अ�ाव�धक गराई रा� ुपन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भउूपयोग के्ष� नक्शा अ�ाव�धक गदार् स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले 
�ाकृ�तक �वपद्को सम्भावना रहेका जोिखमय�ु के्ष�को प�हचान गर� भउूपयोग के्ष� नक्शामा त्यस्तो 
के्ष� जनाउन ुपन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम भउूपयोग के्ष� नक्सामा प�रमाजर्न गरेको अवस्थामा त्यसको 
जानकार� नेपाल सरकार, भ�ूम व्यवस्था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्�ालयलाई �दन ुपन�छ। 

६. भउूपयोग योजना तजुर्मा : (१) कायर्पा�लकाले भउूपयोग योजना तजुर्मा गनुर् अिघ भ�ूमको वस्तिुस्थ�त, 
जनसङ्ख्या वृ��दर, खा� तथा आवासको आवश्यकता, आ�थर्क �वकास तथा पूवार्धार �नमार्णको ला�ग 
भ�ूमको मागमा हनु ेव�ृ� लगायतका �वषयमा अध्ययन गर� द�घर्काल�न भउूपयोग योजनाको आधारप� 
तयार गनुर् पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार ग�रएको आधारप�, भउूपयोग के्ष� नक्सा तथा आफ्नो 
के्ष��भ�को आ�थर्क, सामािजक, पूवार्धार �वकास लगायतका �वषय समेतको आधारमा स�ीय र �देश 
स्तर�य भउूपयोग योजनासँग ��तकूल नहनु ेगर� कायर्पा�लकाले स्थानीय भउूपयोग योजना तयार गनुर् 
पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम तयार ग�रएको भउूपयोग योजना स्थानीय भउूपयोग प�रषद् बाट 
स्वीकृत गराई लागू गनुर् पन�छ । 

(४) कायर्पा�लकाले उपदफा (२) बमोिजम भउूपयोग योजना तयार गदार् आवश्यकता अनसुार 
�ामीण र सहर� के्ष�को बेग्ला-बेग्लै योजना तजुर्मा गनर् सक्नेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोिजम भउूपयोग योजना तयार गदार् देहायका के्ष� देिखने गर� तयार 
गनुर् पन�छ :- 

(क)  औ�ो�गक क�रडोर,  
(ख) �वशेष आ�थर्क के्ष�,  

(ग)    रा��य प�रयोजना,  
(घ)  अन्तर �देश तथा अन्तर स्थानीय तह फै�लएका प�रयोजना,  
(ङ)  संरक्षण योग्य रा��य मह�वका �ाकृ�तक तथा भौ�तक सम्पदाहरू,  

(च)  अन्तरार्��य प�हचान र मानवीय आस्था बोकेका धा�मर्क, सांस्कृ�तक मह�वका 
स्थानहरू,  

(छ) �व�ालय के्ष�, 
(ज)    रा��य सरुक्षाको दृ��ले संवदेनशील स्थानहरू,  

(झ)    वातावरणीय स्वच्छता तथा जै�वक �व�वधता संरक्षणको ला�ग सरुिक्षत के्ष�,  

(ञ) स्थानीय गौरवका आयोजना, 
(ट)   अन्य आवश्यक के्ष� । 

(6) भउूपयोग योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ ।   



 

5 
 

 
प�रच्छेद–३ 

जग्गाधनी �ेस्ता र �माण पजुार् अ�ाव�धक तथा भउूपयोग प�रवतर्न 

७. जग्गाधनी �ेस्ता र �माण पजुार् अ�ाव�धक गनुर् पन� : (१) कायर्पा�लकाले भउूपयोग के्ष� वग�करण 
बमोिजम आफ्नो के्ष��भ�को जग्गाको जग्गाधनी �ेस्ता र �माण पजुार्मा तत ्तत ्के्ष� देिखने गर� 
अ�ाव�धक गनुर्  पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अ�ाव�धक ग�रएको कायर्मा िच� नबझु्ने जग्गाधनीले त्यस्तो 
कायर् भएको �म�तले प�तीस �दन�भ� गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकाको स्थानीय न्या�यक स�म�तमा �नवदेन 
�दन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (३) बमोिजमको �नवदेन उपर न्या�यक स�म�तले गरेको �नणर्य सम्बिन्धत 
जग्गाधनीलाई िच� नबझेुमा त्यस्तो �नणर्यको भएको जानकार� पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� िजल्ला 
अदालत समक्ष उजरु� �दन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको उजरु� उपर िजल्ला अदालतले गरेको �नणर्य अिन्तम हनुेछ। 

८. भउूपयोग प�रवतर्न गनर् नहनुे : (१) दफा 4 बमोिजम एउटा �योजनको ला�ग वग�करण ग�रएको 
जग्गा अक� �योजनमा �योग गन� गर� भउूपयोग प�रवतर्न गनर् पाइने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुन ैव्यि�ले �नजको हकभोगमा 
रहेको जग्गा �नधार्�रत �योजनमाभन्दा फरक �योजनमा �योग गनुर् पन� भएमा सो को आधार र कारण 
खलुाई स्थानीय भपूयोग प�रषद् मा �नवदेन �दन ुपन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �नवदेन �ा� भएमा वा आफ्नो के्ष��भ�को कुनै जग्गाको �नधार्�रत 
भउूपयोग प�रवतर्न गनुर् पन� भएमा स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले सोको आधार र कारण खलुाई �ादेिशक 
भउूपयोग प�रषद् मा लेखी पठाउन ुपन�छ । 

(4) उपदफा (३) बमोिजम लेखी पठाइएकोमा सोह� व्यहोरा बमोिजम भउूपयोग प�रवतर्न 
गनर् �ादेिशक भउूपयोग प�रषद् बाट अनमु�त �ा� भएमा कायार्न्वयन स�म�तको �सफा�रस समेत �लई 
स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले �व�मान भउूपयोग प�रवतर्न गनर् सक्नेछ ।   

(५) उपदफा (२) बमोिजम स्थानीय भउूपयोग प�रषदमा �दने �नवदेनको ���या तो�कए 
बमोिजम हनुेछ। 

९. भउूपयोग प�रवतर्न गनर् स�कने  : (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
कायर्पा�लकाले आफ्नो के्ष��भ�को कुनै स्थान वा बस्ती कुनै �वपद् वा �ाकृ�तक �कोपको कारण 
असरुिक्षत भएमा त्यस्तो के्ष�लाई असरुिक्षत वा अव्यविस्थत स्थान घोषणा गर� त्यस्तो स्थानमा बसोबास 
गरेको प�रवार वा समदुायलाई सरुिक्षत तथा व्यविस्थत स्थानमा बसोबासको व्यवस्था �मलाउन 
भउूपयोग प�रवतर्न गनर् सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम भउूपयोग प�रवतर्न गराउँदा अन्य� जग्गा उपलब्ध हनु नसकेको 
अवस्थामा मा� कृ�ष के्ष�मा बसोबासको व्यवस्था �मलाउने गर� भउूपयोग प�रवतर्न गनर् स�कनेछ । 
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१०. जग्गाको खण्डीकरण �नयन्�ण तथा चक्लाबन्द� गन� : (१) जग्गाको खण्डीकरण �नयन्�ण तथा 
�क�ाकाट गन� कायर्लाई �नयमन गनर् आवश्यक आधार र मापदण्ड स�ीय कानूनमा उल्लेख भए 
बमोिजम हनुेछ । 

(२) कायर्पा�लकाले कृ�षको आध�ुनक�करण, यान्�ीकरण, व्यवसायीकरण, सहकार� खेती, 
सामू�हक खेती तथा सावर्ज�नक खेती गन� �योजनको ला�ग सम्बिन्धत जग्गाधनीको सहम�तमा साँध 
सीमाना जो�डएको �क�ा जग्गाको एक�करण गर� चक्लाबन्द� कायर्�म सञ् चालन गनर् सक्नेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोिजम कृ�ष भ�ूममा चक्लाबन्द� गदार् कायर्पा�लकाले �नधार्रण गरेको 
मापदण्ड बमोिजम सम्बिन्धत जग्गाधनीको सहम�तमा �च�लत कानूनको अधीनमा रह� जग्गाको 
ज्या�मतीय आकार �मलाउने गर� नक्सा �ेस्तामा आवश्यक संशोधन गनर् स�कनेछ । 

(४) कायर्पा�लकाले सम्बिन्धत जग्गाधनीको आपसी सहम�तमा सहकार� खेती र सामू�हक 
खेतीको ला�ग समेत जग्गाको  स्वा�मत्वमा असर नपन� गर� चक्लाबन्द�को कायर्�म सञ् चालन गनर् 
स्वीकृ�त �दन सक्नेछ। 

(5) कायर्पा�लकाले यस दफा बमोिजम सञ् चालन गरेको चक्लाबन्द� कायर्�मको �ववरण 
स�हतको �लिखत जानकार� अ�भलेखीकरणको ला�ग नेपाल सरकार र �देश सरकारको भ�ूम व्यवस्था 
सम्बन्धी �बषय हेन� मन्�ालयमा पठाउन ुपन�छ। 

(६) चक्लाबन्द� कायर्�म स�ालन गन� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ ।  

११. नयाँ घर �नमार्ण वा बसोबासका पूवार्धारहरू थप वा �बस्तार गनर् नस�कने : (१) यो ऐन �ारम्भ 
हुँदाका बखत कृ�ष के्ष�मा रहेको घरमा सा�वक बमोिजम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर �नमार्ण 
वा बसोबासका पूवार्धारहरू थप वा �बस्तार गनर् स�कने छैन । 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सा�वक बमोिजम बसोबास ग�रआएको 
घर कुनै कारणले भत्केको वा परुानो भई नयाँ बनाउन ुपन� अवस्था भएमा घर �नमार्णको ला�ग �नजको 
अन्य� कुनै जग्गा नभएमा कृ�ष के्ष�मा नयाँ घर �नमार्ण गनर् बाधा पन� छैन ।  

१२. घडेर� �वक�सत गनर् नपाइने : यस ऐन बमोिजम आवासीय �योजनको ला�ग वग�करण ग�रएको के्ष� 
बाहेकका गाउँपा�लका/नगरपा�लकाका अन्य के्ष�मा कुनै प�न �योजनले व्यावसा�यक रूपमा घडेर� 
�वक�सत गनर् र सोको �ब�� �वतरण गनर् पाइन ेछैन । 

१३. जग्गाको मूल्या�न र करको �नधार्रण : कायर्पा�लकाले आफ्नो के्ष��भ�को जग्गाको मूल्या�न गदार् र 
भ�ूम सम्बन्धी करको �नधार्रण गदार् भउूपयोगके्ष� वग�करणलाई समते आधार मा�ु पन�छ । 

१४. भ�ूम बै�: भ�ूम बै� सम्बन्धी व्यवस्था स�ीय कानून बमोिजम हनुेछ।  
 

प�रच्छेद-४ 

स्थानीय भउूपयोग प�रषद् तथा भउूपयोग कायार्न्वयन स�म�त 

१५. स्थानीय भउूपयोग प�रषद् : (१) भउूपयोग के्ष� तथा भउूपयोग योजनाको कायर्न्वयनका ला�ग एक 
स्थानीय भउूपयोग प�रषद् रहनेछ । 
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(२) कायर्पा�लकाले स्थानीय भउूपयोग प�रषद्को रूपमा कायर् गन�छ । 

(३) स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले आफ्नो कायर् सम्पादनको �ममा �वषय �वज्ञको सहयोग �लन 
सक्नेछ । 

(४) स्थानीय भउूपयोग प�रषदको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(५) स्थानीय भउूपयोग प�रषद्को बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध प�रषद् आफैले �नधार्रण गरे 
बमोिजम हनुेछ । 

१६. स्थानीय भउूपयोग प�रषद्को काम कतर्व्य र अ�धकार : यस ऐनमा अन्य� उिल्लिखत काम, कतर्व्य 
र अ�धकारका अ�त�र� स्थानीय भउूपयोग प�रषद्को काम कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम  हनुेछ 
:- 

(क) स्थानीय भउूपयोग योजना स्वीकृत गन�, 
(ख)  भ�ूम सम्वन्धी लगत स�लन, �व�षेण र उपयोग गन�, 
(ग)  आफ्नो तहको भउूपयोग के्ष� नक्शा तयार गराउने, 
(घ) आफ्नो तहको भउूपयोग के्ष� वग�करण गन�, 
(ङ)  भउूपयोग के्ष� वग�करण सम्बन्धी सूचना सरोकारवालाको पहुँचमा परु् याउन 

स्थानीय भउूपयोग कायार्न्वयन स�म�तलाई �नद�शन �दने, 
(च)  गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको भउूपयोग योजना कायार्न्वयनका ���या र 

मापदण्ड तयार गर� लागू गन�, 
(छ)  भउूपयोग योजना कायार्न्वयनको अनगुमन गन�, 
(ज)  भउूपयोग प�रवतर्नको ला�ग स्प� आधार र कारण स�हत �सफा�रस गन�, 
(झ)  तो�कएको उपयोग भन्दा फरक उपयोग गरेकोमा कारबाह� गन�, 
(ञ)  भउूपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गन� व्यि� प�रवार वा संस्थालाई परुस्कृत 

गन�, 
(ट)  धा�मर्क, ऐ�तहा�सक, सांस्कृ�तक, परुाताि�वक, सावर्ज�नक, सामदुा�यक, 

स्थलहरूको संरक्षण गन�, 
(ठ) स्थानीय स्तरको भउूपयोग सम्बन्धी आवश्यक नी�तहरू तजुर्मा गर� पा�रत 

गन� । 

१७. कायार्न्वयन स�म�त : (१) स्थानीय भउूपयोग प�रषद्को कायर्मा सहयोग गनर् देहाय बमोिजमको एक 
भउूपयोग कायार्न्वयन स�म�त रहनेछ :- 

(क) कायर्पा�लकाको उपाध्यक्ष वा उप�मखु  -अध्यक्ष 

(ख) सम्विन्धत वडाको वडा अध्यक्ष -सदस्य 

(ग) कायर्पा�लकाका कृ�ष, वन, भ�ूम, शहर� �वकास र भौ�तक 
पूवार्धारसँग सम्विन्धत शाखाका �मखुहरू -सदस्य 

(घ)
  

सरोकारवाला मध्येबाट स्थानीय भउूपयोग प�रषद्ले तोकेको 
एक जना म�हला स�हत दईु जना 

 

-सदस्य 

(ङ) कायर्पा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत      -सदस्य सिचव 
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजम तो�कएका सदस्यहरूको पदाव�ध पाँच वषर्को 
हनुेछ । 

(३)  कायार्न्वयन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुछे :- 
(क)  स्थानीय भउूपयोग प�रषद् बाट स्वीकृत भउूपयोग योजना कायार्न्वयन गन�, 
(ख)  वग�कृत के्ष�को सूचना तो�कए बमोिजम सरोकारवालाको जानकार�को ला�ग 

सावर्ज�नक गन�, 
(ग)  �त्येक वडाको वडास्तर�य भउूपयोग योजना तयार गन�, 
(घ)  वडा स्तर�य भउूपयोग योजना वडा स�म�तवाट अनमुोदन गराई सोका 

आधारमा गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकाको सम��गत भउूपयोग योजना तयार पार� 
स्थानीय भउूपयोग प�रषदमा पेश गन�, 

(ङ)  कायार्न्वयनको �ममा देिखएका समस्याहरू समाधानको ला�ग �वकल्प स�हत 
स्थानीय भउूपयोग प�रषद् मा पेश गन�, 

(च)  भ�ूमको संरक्षण र �दगो उपयोगको ला�ग सचेतना अ�भव�ृ� गन�, 
(छ)  तो�कएको उपयोगभन्दा फरक उपयोग गरेकोमा कारबाह�को ला�ग स्थानीय 

भउूपयोग प�रषद् मा �सफा�रस गन�, 
(ज)  कृ�षयोग्य ज�मन बाँझो रहे नरहेको अनगुमन गन�, 
(झ)  सामदुा�यक भ�ूमको प�हचान गर� साम�ुहक �हतमा उपयोगको व्यवस्था 

�मलाउने, 
(ञ)  भउूपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गन� व्यि� प�रवार वा संस्थालाई परुस्कृत 

गनर् �सफा�रस गन� । 

(४) कायार्न्वयन स�म�तको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुछे । 

१८. भउूपयोग योजनाको पनुरावलोकन : कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार भउूपयोग योजनाको 
पनुरावलोकन गनर् सक्नेछ । 

१९. स�ुवधा र �ोत्साहन : कृ�षयोग्य ज�मनको अ�धकतम उपयोग गन� कृषकलाई �ोत्साहन गनर् 
कायर्पा�लकाले �व�भ� कायर्�महरू स�ालन गन�छ। 

 
प�रच्छेद–6 

�व�वध 
 

 
२०. कसूर तथा सजाय : भउूपयोग समबन्धी कसूर, सजाय तथा सोको कारबाह� र �कनारा सम्बन्धी 

व्यवस्था स�ीय कानून बमोिजम हनुेछ।  

२१. �नयम बनाउने अ�धकार : यस ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् कायर्पा�लकाले आवश्यक �नयम बनाउन 
सक्नेछ ।   

२२. �नद� िशका वा कायर्�व�ध बनाउन सक्न े: यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयमको अधीनमा रह� 
कायर्पा�लकाले आवश्यक �नद� िशका वा कायर्�व�ध बनाई लागू गनर् सक्नेछन ्। 
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मस्यौदा अिन्त प�रमाजर्न २०७५।१। 
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अनसूुची 

(दफा ४ को उपदफा (९) सँग सम्बिन्धत) 

भउूपयोग के्ष� वग�करणका आधार, मापदण्ड  तथा के्ष�फल 
 

भउूपयोग के्ष� वग�करणका आधार तथा मापदण्ड देहाय बमोिजम हनुेछन ्: 

(क) कृ�ष के्ष� : देहाय बमोिजम �योग भएको जग्गालाई कृ�ष के्ष�मा वग�करण ग�रनेछ :- 

(१)  अ�वाल�, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बाल� लगायतको खे�तपातीको ला�ग उपयोग भैरहेको 
जग्गा, 

(२) फलफूलको बग�चा वा नसर्र�, तरकार�, सागपात, व्यवसा�यक फूलको खे�त, सोको नसर्र� 
लगायतको जग्गा, 

(३) पशपंुक्षी पालन वा पश ुपंक्षीको आहाराको ला�ग �योग हनुे दाना, घाँस वा बनस्प�त उत्पादन 
लगायतको ला�ग उपयोग भएको जग्गा, 

(४) सरकार� र सावर्ज�नक वनके्ष� वाहेकका आवाद� के्ष��भ� भएका खरवार�,  घाँसे मैदान, चरन 
के्ष� तथा रूख वा झाडी भएको जग्गा, 

(५) �नजी जग्गामा वन पैदावार वा जडीबडुी उत्पादन गन� उ�ेश्यले हकुार्इएका वनस्प�त वा 
ज�डबटु� भएको जग्गा, 

(६) �नजी वा सरकार� साबर्ज�नक जग्गामा कृ�तम पोखर� बनाई माछापालन ग�रएको जग्गा, 

(७) कृ�ष उत्पादनको रेखदेख गनर्, भण्डार गनर्, सकुाउन तथा �शोधन गनर् वा पशपुालनको ला�ग 
�योग भएको कुनै प�न भौ�तक संरचना वा घर, टहरा आ�द भएको जग्गा, 

(८) खनजोत गर� खेती लगाउन तयार ग�रएको जग्गा वा खेती लगाउन उपय�ु हनु सक्न ेआवाद 
लायक पत� वा बाँझो जग्गा, 

(९) बसोबास, व्यावसा�यक के्ष� वा अन्य उपयोग भएको के्ष�सँग जो�डएको भए ताप�न �क�ाको 
के्ष�फल पाँच हजार वगर् �मटरभन्दा वढ� भई खेती ग�रएको वा खनजोत ग�रएको वा प�तर् 
बाँझो जग्गा, 

(१०) एकै स्थानमा �व�भ� �क�ाहरू जो�डएर एक हेक्टर वा सो भन्दा वढ� के्ष�फलमा खेती 
ग�रएका वा खनजोत ग�रएका वा प�तर् बाँझो खेतीयोग्य जग्गा । 

 (ख) आवासीय के्ष� : देहाय बमोिजम �योग भएको जग्गालाई आवासीय के्ष�मा वग�करण ग�रनेछ :- 

(१) कृ�ष उपजको रेखदेख, भण्डारण तथा �शोधन, पशपुालन वा उ�ोग कलकारखाना स�ालनको 
�योजन वाहेक नाग�रक आवासको रुपमा �योग भएको भवन, घर, टहरा वा सो भएको जग्गा, 
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(२) व्यि�गत घर र सोसँग जो�डएका बग�चा, ग्यारेज, आगँन र सो �योजनको ला�ग �योग हनुे 
व्यि�गत वाटो आ�द रहेको जग्गा, 

(३) एकभन्दा धेरै प�रवारहरु बस्ने �वक�सत अपाटर्मने्ट, बहतुले भवन वा आवासीय फ्ल्याट रहेको 
जग्गा, सो �योजनको ला�ग छु�ाइएको वाटो,  सामू�हक ग्यारेज,  पा�कर् � स्थल,  बग�चा,  चौर, 
मनोर�नस्थल लगायत रहेको जग्गा, 

(४) �ामीण के्ष�मा बनेको घर, आगँन, चोक, घरसँगै रहेको गोठ, चप�, करेसावार�, बग�चा लगायतले 
चच�को जग्गा, 

(५) बसोबास ला�ग आवश्यक आधारभतू भौ�तक पूवार्धार,  सडक,  �व�तु, खानेपानी वा ढल �नकास 
लगायतको व्यवस्था भएको के्ष� मा रहेको एक हजार वगर् �मटर भन्दा साना �क�ाका जग्गा, 

(६) बसोवास के्ष�मा उपयोग गनर् आवश्यक न्यूनतम पूवार्धारको �वकास भएको �क�ा जग्गा रहेको 
ठाउँवाट सय �मटरको अधर्व्यासको के्ष�मा एक सय पचास एकात्मक प�रवार आवास इकाई 
वा दशभन्दा वढ� संय�ु प�रवार आवास इकाई भएको जग्गा । 

(ग) व्यावसा�यक के्ष�: देहाय बमोिजम �योग भएको जग्गालाई व्यावसा�यक के्ष�मा वग�करण ग�रनेछ:- 

(१) सामू�हक रूपमा वस्त ुवा सेवाको ख�रद �ब�� हनुे स्थल रहेको घरजग्गा तथा सो �योजनको 
ला�ग छु�ाइएको जग्गा, 

(२) �ब�भ� �क�समका व्यापा�रक, व्यवसा�यक र मनोर�नस्थल रहेको के्ष� तथा सो �योजनको 
ला�ग उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो �योजनको ला�ग छु�ाइएको जग्गा, 

(३) �नजी के्ष�वाट स�ालन ग�रएको िशक्षा, स्वास्थ्य, स�ार लगायत सेवा उपलब्ध गराउने स्थल 
वा सो ला�ग �योग भएको घर र घरले चच�को जग्गा, 

(४) कुनै वस्त ुवा यन्� उपकरणको ममर्तसम्भार वा सफा ग�रने स्थल वा भण्डारण ग�रएको स्थल 
वा  सो �योजनका ला�ग �योग भएको घर र घरले  चच�को जग्गा, 

(५) कुनै व्यावसा�यक ��याकलाप स�ालन नभए ताप�न सोको पूवार्धार समते उपलब्ध भएको र 
सो घर वा जग्गा रहेको स्थानवाट एकसय मीटरको अधर्व्यासमा क�रव पचास व्यावसा�यक 
कारोवार रहेको स्थल, सोको ला�ग �योग भएको घर र �तनले चच�को जग्गा, 

(६) सरकार�, सावर्ज�नक वा �नजी के्ष� समेतले सेवा �दान गनर् स्थापना गरेको कायार्लय तथा 
�तनले चच�का जग्गा वा भ�वष्यमा �नमार्णको ला�ग छु�ाइएको जग्गा, 

(७) पयर्टक�य ग�त�व�धमा उपयोग भै रहेको के्ष�ले चच�को जग्गा । 

(घ) औ�ो�गक के्ष�: देहाय बमोिजम �योग भएको जग्गालाई औ�ो�गक के्ष�मा वग�करण ग�रनेछ :- 

(१) कुनै वस्त ुवा कच्चा पदाथर् उत्पादन गन� उ�ोग वा वकर् शप रहेको स्थल, सो �योजनका ला�ग 
�नमार्ण भएका घर वा टहरा तथा उ�ोग स�ालनको ला�ग �योग भएको जग्गा, 
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(२) खा�ा� �शोधन, उपभोग्य वस्त,ु पेय पदाथर् उत्पादन, तथा �शोधन स्थल तथा सो �योजनका 
ला�ग छु�ाइएको जग्गा, 

(३) �ब�भ� मे�सनर� औजार, यन्� उपकरण, सवार� साधन �नमार्णस्थल, तथा सोको ला�ग 
छु�ाइएको जग्गा, 

(४) कपडा तथा पोशाक उत्पादन स्थल तथा सो �योजनको ला�ग छु�ाइएको जग्गा, 

(५) सजावट साम�ी, �नमार्ण साम�ी, काठजन्य उ�ोग लगयात स�ालनमा रहेको वा स्थल तथा 
सो �योजनको ला�ग छु�ाइएको जग्गा,  

(६) कुनै उ�ोग स�ालन तथा रेखदेख गनर् आवश्यक घर, टहरा तथा वकर् शपले चच�को जग्गा तथा 
कच्चा पदाथर् भण्डारण गनर् उपयोग ग�रएको जग्गा, 

(७) उ�ोगवाट उत्पा�दत फोहरजन्य पदाथर्को �वसजर्न गन� �योजनका ला�ग �योग भएको जग्गा, 

(८) नेपाल सरकारले घोषणा गरेका औ�ो�गक के्ष�, �वशेष आ�थर्क के्ष� लगायत सो के्ष�ले चच�को 
जग्गा । 

(ङ) खानी तथा ख�नज के्ष�: देहाय बमोिजमको के्ष�लाई खानी तथा ख�नज के्ष�मा वग�करण ग�रनेछ:- 

(१) जमीनको सतहमा (ढंुगा, �ग�ी, बालवुा समेत) वा जमीन मनुी (फलाम, जस्ता, तामा समेत) 
�ब�भ� �क�समका खानी भएको के्ष�, 

(२) जमीन मनुी �ब�भ� �क�समका ख�नज पदाथर् (पे�ो�लयम पदाथर्, ग्याँस, सनु, चाँद� वा अन्य 
बहमूुल्य धात)ु फेला परेको के्ष�,  

(३) खानी वा ख�नज पदाथर् उत्खनन भैरहेको वा भैसकेको र हाल खाल� रहेको वा फेला परेको 
के्ष�। 

 (च) वनके्ष�: �च�लत कानून बमोिजम वन के्ष� भ�न प�रभाषा ग�रएको र देहाय बमोिजम �योग भएको  
जग्गालाई वनके्ष�मा वग�करण ग�रनेछ:- 

(१) पूणर् वा आंिशक रुपले रुख तथा वनस्प�तले ढा�कएको जग्गा, 

(२) सरकार�, सामदुा�यक, कव�ुलयती, धा�मर्क लगायत सबै �कारका वन जंगल भएको जग्गा । 

(३) रुख तथा वनस्प�त वृक्षारोपण ग�रएका सरकार� वा सावर्ज�नक जग्गा, 

(४) रुख तथा वनस्प�त नभएको भएताप�न अन्य �योजनको रुपमा वग�करण नभएका झाडी, 
ब�ुान आ�द भएको जग्गा, 

(५) �ाकृ�तक चरन, रा��य �नकु�, वन्यजन्त ुआरक्ष,  िशकार आरक्ष, मध्यवत� के्ष� तथा संरिक्षत 
के्ष� रहेको जग्गा, 
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(६) पानीको महुानलाई संरक्षण गनर् हकुार्इएका वा जोगाइएका रुख तथा वनस्प�तले ढाकेको 
सरकार� वा सावर्ज�नक जग्गा, 

(७) नद� उकासबाट �ा� गर� �नजी जग्गा बाहेकका वनके्ष�का ला�ग तो�कएको जग्गा। 

(८) �च�लत वन सम्बन्धी कानून बमोिजम वन के्ष� ज�नएको जग्गा । 

(छ) नद�, खोला, ताल, �समसार के्ष�: देहाय बमोिजमको के्ष�लाई नद�, खोला, ताल, �समसार के्ष�मा वग�करण 
ग�रनेछ:- 

(१) नद�, खोला तथा सोको जल�वाहको के्ष�, �कनारा डील र बगर के्ष� समेत, 

(२) नहर तथा सोको �डल, 

(३) �ाकृ�तक ताल, पोखर� तथा सोको �डल, 

(४) सा�बकको नद� वा खोला बगेको र हाल नद�, खोला उकास भई बगर वा ढंुग्यान कायम 
भएको के्ष�, 

(५) बग्ने पानी नभए प�न पानी जमेको वा जम्ने सम्भावना भएको �समसार वा रामसार के्ष� । 

(ज) सावर्ज�नक उपयोगको के्ष�: देहाय बमोिजम �योग भएको जग्गालाई सावर्ज�नक उपयोगको के्ष�मा वग�करण 
ग�रनेछ :- 

(१) �ब�भ� �क�समका यातायात पूवार्धार (जस्तै वन्दरगाह, बसपाकर् , कारपाकर् , सडक पेट�, सडक, 
बाटो, रेलवे, पलु, �वमानस्थल समेत) सावर्ज�नक रूपमा उपयोग हनुे के्ष�ले ओगटेको जग्गा, 

(२) शहर� के्ष�को खलुा ह�रत के्ष�, बग�चा, पाकर् , िच�डयाखाना, �पक�नक स्पट, खेल पूवार्धार तथा 
मैदान लगायत रहेको सावर्ज�नक स्थल, 

(३) सावर्ज�नक आवागमन हनुे �ाकृ�तक वा मानव �न�मर्त सम्पदा वा पूवार्धार रहेको स्थल र 
सोले चच�को जग्गा, 

(४) सावर्ज�नक रूपमा उपयोग हनुे मनोर�न स्थल, चौर, फाँट, चौतारा, टँु�डखेल, हाटबजार लाग्न े
स्थान, अन्त्ये��स्थल, फोहर व्यवस्थापन स्थल लगायतर सोले चच�को जग्गा, 

(५) सरकार� सावर्ज�नक र सामदुा�यक �व�ालय,  �व��व�ालय, लगायत िशक्षण संस्थाले चच�को 
जग्गा । 

  (झ) सांस्कृ�तक तथा परुाताि�वक मह�वको के्ष�: देहाय बमोिजमको के्ष�लाई सांस्कृ�तक तथा परुाताि�वक 
मह�वको के्ष�मा वग�करण ग�रनेछ:- 

(१) �ब�भ� समदुायले धा�मर्क, सांस्कृ�तक, वा परम्पतरागत रूपमा पूजा, अचर्ना वा उपासना गन� 
स्थल, 

(२) �व� सम्पदा सूचीमा रहेका ऐ�तहा�सक, धा�मर्क, सांस्कृ�तक के्ष�, 
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(३) �ब�भ� ऐ�तहा�सक दरवार, भवन, �कल्ला, गढ�, स्तम्भ लगायत ढाँचा, �नमार्ण वा अन्य स्थल, 

(४) नेपाल सरकार वा कायर्पा�लकाले परुाताित्वक महत्वको भनी प�रभा�षत गरेको वा संरक्षण गन� 
भनी तोकेका के्ष� । 

(ञ) नेपाल सरकार वा कायर्पा�लकाबाट आवश्यकता अनसुार तो�कएका अन्य के्ष�: 

(१) खण्ड (क) देिख (झ) सम्ममा उिल्लिखत के्ष��भ� नपन� �बिश� �क�समको भउूपयोग के्ष�, 

(२) स्थानीय आवश्यकता अनसुार छु�याउन ुपन� अन्य कुनै भउूपयोग के्ष� । 

 


