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प्रस्तावना : भलूम र भलूम स्रोतको दिगो उपयोगको माध्यमबाट व्यवस्स्थत आवास तथा वातावरण संरक्षण गने, 
भलूमको उपयोग तथा जग्गाको व्यवस्थापनिाई व्यवस्स्थत, पारिर्शी तथा वैज्ञालनक बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक 
व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोिे,  

थिुङु िधुकोर्शी गाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेि-१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नाम, प्रारम्भ र ववस्तार : (१) यस ऐनको नाम “थिुङु िधुकोर्शी गाउँपालिकाको  भमुी व्यवस्थापन 
ऐन¸ २०७९” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ  हनुेछ । 

(३) यो ऐन थिुङु िधुकोर्शी गाउँपालिका भर िागू हनुछे। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 
(क)  “आवासीय क्षते्र” भन्नािे मानवीय बासस्थानको िालग प्रयोग भएका घर रहेको जग्गा तथा 

घरसँग जोलिएको वा नजोलिएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तवेिा, इनार, फिफूि बगैंचा, 
करेसाबारी, आगँन वा त्यस्तै अरु कुनै काममा प्रयोग गररएको जग्गा सम्झन ुपछन र सो 
र्शब्ििे बसोबासको िालग प्रचलित कानून बमोस्जम तोवकएको कुनै के्षत्रिाई समेत   
जनाउँछ । 

(ख)  “औद्योलगक क्षते्र” भन्नािे कुनै पलन कायनस्थि वा वस्त ुउत्पािन गने उद्योग तथा सो 
सञ्चािन गने प्रयोजनको िालग लनमानण गररएका भवन, घर, टहरािे चचेको जग्गा िगायत 
सो प्रयोजनको िालग छुट् याइएका जग्गा सम्झन ुपछन र सो र्शब्ििे कुन ैलनस्ित भौगोलिक 
क्षेत्रमा उद्योग प्रवर्द्नन गने उद्देश्यिे प्रचलित कानून बमोस्जम तोवकएको ववर्शषे आलथनक 
के्षत्रिाई समेत जनाउँछ । 



v08 M १ ;+Vof M !                   y'n'ª b'wsf]zL /fhkq          efu–१      ldlt M @)&९.)३.!१ 

 

2 
 

(ग)  “कायानन्वयन सलमलत” भन्नािे िफा १७ बमोस्जमको स्थानीय भउूपयोग कायानन्वयन सलमलत 
सम्झन ुपछन । 

(घ)  “कायनपालिका” भन्नािे गाउँपालिकाको कायनपालिका सम्झन ुपछन ।  

(ङ) “कृवष क्षते्र” भन्नािे कृवष बािी उत्पािन, पर्शपुािन, मत्स्यपािन, वागवानी वा वनबावटकाको 
िालग प्रयोग भएको वा हनुसक्ने जग्गा सम्झन ुपछन । 

(च)  “खानी तथा खलनज क्षेत्र” भन्नािे प्रचलित कानून बमोस्जम खानी तथा खलनज पिाथनको 
उत्खनन, उत्पािन, र्शरु्द्ीकरण, प्रर्शोधन, सञ्चय वा लबक्री ववतरणको कायन गने प्रयोजनिे 
छुट्याइएको के्षत्र सम्झज ुपछन । 

(छ) “गाउँपालिका” भन्नािे थिुङु िधुकोर्शी गाउँपालिका सम्झन ुपछन। 
(ज) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोस्जम” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयममा तोवकएको 

वा तोवकए बमोस्जम सम्झन ुपछन ।  

(झ)  “भउूपयोग” भन्नािे भलूमको उपयोग सम्झन ुपछन ।  

(ञ)  “भउूपयोग क्षेत्र” भन्नािे िफा ४ बमोस्जम वगीकरण गररएको के्षत्र सम्झन ुपछन । 

(ट)  “भउूपयोग क्षेत्र नक्र्शा” भन्नािे िफा 5 बमोस्जम तयार गररएको नक्र्शा सम्झन ुपछन। 

(ठ)  “भउूपयोग योजना” भन्नािे भउूपयोगिाई व्यवस्स्थत गनन िफा 6 बमोस्जम तयार गररएको 
योजना सम्झन ुपछन । 

(ि) “भलूम” भन्नािे पथृ्वीको सतह, सतहभन्िा लसधा ति पथृ्वीको केन्रसम्म र सतहभन्िा 
मालथ पथृ्वीको गरुुत्वाकषनणिे भेट्ने सीमासम्मको भाग सम्झन ुपछन । 

(ढ)  “वन–क्षेत्र” भन्नािे प्रचलित कानून बमोस्जम तोवकएको वनक्षेत्र सम्झन ुपछन । 

(ण)  “व्यावसावयक क्षेत्र” भन्नािे पसि, होटेि, प्रिर्शननी कक्ष, पेट्रोि पम्प, गोिामघर, लसनेमा घर 
वा स्वास्थ्य, सञ्चार वा मनोरञ्जन सम्बन्धी सेवा वा वस्तकुो खररि लबक्री हनुे स्थान वा 
कुनै सावहस्त्यक, वैज्ञालनक वा प्राववलधक सेवा, सूचना तथा परामर्शन उपिब्ध गराउने संस्था 
वा अन्य कुन ैव्यावसावयक प्रयोजनको िालग लनमानण गररएका भवनिे चचेको जग्गा तथा 
सो प्रयोजनको िालग छुट् याइएका जग्गा तथा पयनटकीय के्षत्रिे चचेका जग्गा सम्झन ुपछन 
र सो र्शब्ििे कुनै लनस्ित भौगोलिक क्षेत्रमा बजार लबस्तार गने गरी प्रचलित कानून 
बमोस्जम तोवकएको के्षत्रिाई समेत जनाउँछ । 

(त)  “सांस्कृलतक तथा परुातास्ववक महववको के्षत्र” भन्नािे धालमनक स्थि, धमनर्शािा, 
परुातास्ववक महत्चका िरवार तथा प्रचलित कानून बमोस्जम सांस्कृलतक तथा परुातास्ववक 
महववका भनी तोवकएका के्षत्र सम्झन ुपछन ।    

(थ)  “सावनजलनक उपयोगको क्षते्र” भन्नािे ववद्यािय, ववश्वववद्यािय, छात्रावास, अन्त्येविस्थि, 

इनार, कुवा, चौतारी, पाटी, पौवा, गौर्शािा, उद्यान, बसपाकन , ववमानस्थि, गौचर तथा अन्य 
सावनजलनक उपयोगको िालग लनमानण गररएका भवन, घर, टहरा, स्थान तथा त्यस्ता स्थानिे 
चचेको जग्गा सम्झन ु पछन र सो र्शब्ििे कुन ै लनस्ित भौगोलिक के्षत्रमा सावनजलनक 
उपयोगको क्षेत्र भनी प्रचलित कानून बमोस्जम तोवकएको के्षत्रिाई समेत जनाउँछ । 
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(ि)  “स्थानीय भउूपयोग पररषद्” भन्नािे िफा 1५ बमोस्जमको स्थानीय भउूपयोग पररषद् 
सम्झन ुपछन । 

 
पररच्छेि–२ 

भउूपयोग कायनक्रम सञ्चािन, भउूपयोग क्षते्र, भलूमको वगीकरण तथा भउूपयोग योजना 
 

३. भउूपयोग कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्ने : (१)  भउूपयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानूनको अधीनमा रही 
कायनपालिकािे भलूमको समसु्चत उपयोग तथा सावनजलनक वहत समतेिाई ध्यानमा राखी  गाउँपालिका लभत्रको 
कुनै वा सबै के्षत्रमा भउूपयोग कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोस्जम कायनक्रम सञ्चािन गनुन पूवन सावनजलनक सूचना प्रकार्शन गनुन पनेछ । 

४. भउूपयोग क्षते्र वगीकरण : (१) यस ऐन बमोस्जम भउूपयोग कायनक्रम सञ्चािन भएका क्षेत्रको भबूनौट, 
भलूमको क्षमता तथा उपयकु्तता, भलूमको मौजिुा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा भलूमिाई िेहाय 
बमोस्जम भउूपयोग क्षेत्रमा वगीकरण  गररनेछ :- 

(क)  कृवष क्षेत्र, 

(ख)  आवासीय क्षेत्र, 

(ग)  व्यावसावयक क्षेत्र, 

(घ)  औद्योलगक क्षेत्र, 

(ङ)  खानी तथा खलनज क्षते्र,  
(च)  वन क्षेत्र,   
(छ)  सावनजलनक उपयोगको के्षत्र,  

(ज)  सांस्कृलतक तथा परुातास्ववक महववको क्षेत्र, 

(झ)  नेपाि सरकार तथा कायनपालिकािे आवश्यकता अनसुार तोकेका अन्य क्षेत्र। 

(२) उपिफा (१) बमोस्जम वगीकरण गररएका क्षेत्रहरूिाई तोवकए बमोस्जमका उपक्षेत्रहरूमा 
वगीकरण गनन सवकनछे । 

(३)  कायनपालिकािे गाउँपालिका∕नगरपलिका क्षते्रमा उपिफा (१) बमोस्जम वगीकरण गररएको 
के्षत्र बाहेकको अन्य कुन ै भउूपयोग के्षत्रको रूपमा वगीकरण गनन आवश्यक िेखेमा त्यस्तो क्षते्रिाई 
भउूपयोग के्षत्र वगीकरणमा समावरे्श गनन सङ्घीय भउूपयोग पररषद् मा िेखी पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपिफा (3) बमोस्जम िेखी पठाएकोमा सङ्घीय भउूपयोग पररषद् िे थप वगीकरण गनन 
सहमलत दिएमा कायनपालिकािे सोही बमोस्जम थप वगीकरण गनन सक्नछे ।  

(5) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे प्रचलित सङ्घीय कानून तथा यस ऐन बमोस्जम लनधानररत भउूपयोग 
क्षेत्र वगीकरणका आधार, मापिण्ि तथा नेपाि सरकारिे तयार गरेको कायनववलध बमोस्जम आफ्नो 
क्षेत्रलभत्रको भलूमिाई भउूपयोग क्षेत्रमा वगीकरण गनुन पनेछ । 

(6) उपिफा (5) बमोस्जम क्षेत्र वगीकरण गिान स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे कुनै सङ्घीय वा प्रिेर्श 
स्तरको योजना सञ्चािनमा रहेका वा सञ्चािन हनुे भनी तोवकएका के्षत्रहरूिाई सोही बमोस्जम वगीकरण 
गनुन पनेछ । 
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(७) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण गरेको सूचना सवनसाधारणको 
जानकारीको िालग स्थानीय राजपत्रमा प्रकार्शन गनुन पनेछ । 

(८) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे वगीकरण गररसकेको क्षते्रमा नेपाि सरकार वा प्रिेर्श सरकारिे 
तोवकएको वगीकरणभन्िा कुनै फरक योजना सञ्चािन गनुन परेमा िफा 8 बमोस्जम मौजिुा भउूपयोग 
पररवतनन गनुन पनेछ । 

(९) भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण गने आधार र मापिण्ि अनसूुचीमा उल्िेख भए बमोस्जम  हनुछे 
। 

५. भउूपयोग क्षेत्र नक्र्शा तयार गनुनपने  : (१) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे प्रचलित सङ्घीय कानून बमोस्जम 
हस्तान्तरण भई आएको गाउँपालिकाको भउूपयोग क्षेत्र नक्सामा आवश्यकता अनसुार पररमाजनन गरी 
अद्यावलधक गराई राख्न ुपनेछ।  

(२) उपिफा (१) बमोस्जम भउूपयोग के्षत्र नक्र्शा अद्यावलधक गिान स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे 
प्राकृलतक ववपद्को सम्भावना रहेका जोस्खमयकु्त क्षते्रको पवहचान गरी भउूपयोग क्षते्र नक्र्शामा त्यस्तो क्षते्र 
जनाउन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोस्जम भउूपयोग के्षत्र नक्सामा पररमाजनन गरेको अवस्थामा त्यसको जानकारी 
नेपाि सरकार, भलूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी लनवारण मन्त्राियिाई दिन ुपनेछ। 

६. भउूपयोग योजना तजुनमा : (१) कायनपालिकािे भउूपयोग योजना तजुनमा गनुन अस्घ भलूमको वस्तसु्स्थलत, 
जनसङ्ख्या वृवर्द्िर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आलथनक ववकास तथा पूवानधार लनमानणको िालग 
भलूमको मागमा हनु ेवृवर्द् िगायतका ववषयमा अध्ययन गरी िीघनकािीन भउूपयोग योजनाको आधारपत्र 
तयार गनुन पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोस्जम तयार गररएको आधारपत्र, भउूपयोग क्षेत्र नक्सा तथा आफ्नो 
क्षेत्रलभत्रको आलथनक, सामास्जक, पूवानधार ववकास िगायतका ववषय समतेको आधारमा सङ्घीय र प्रिेर्श स्तरीय 
भउूपयोग योजनासँग प्रलतकूि नहनुे गरी कायनपालिकािे स्थानीय भउूपयोग योजना तयार गनुन पनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोस्जम तयार गररएको भउूपयोग योजना स्थानीय भउूपयोग पररषद् बाट स्वीकृत 
गराई िागू गनुन पनेछ । 

(४) कायनपालिकािे उपिफा (२) बमोस्जम भउूपयोग योजना तयार गिान आवश्यकता अनसुार 
ग्रामीण र सहरी के्षत्रको बेग्िा-बेग्िै योजना तजुनमा गनन सक्नेछ । 

(५) उपिफा (२) बमोस्जम भउूपयोग योजना तयार गिान िेहायका के्षत्र िेस्खने गरी तयार गनुन 
पनेछ :- 

(क)  औद्योलगक कररिोर,  
(ख) ववर्शेष आलथनक के्षत्र,  

(ग)    राविय पररयोजना,  
(घ)  अन्तर प्रिेर्श तथा अन्तर स्थानीय तह फैलिएका पररयोजना,  
(ङ)  संरक्षण योग्य राविय महववका प्राकृलतक तथा भौलतक सम्पिाहरू,  

(च)  अन्तरानविय पवहचान र मानवीय आस्था बोकेका धालमनक, सांस्कृलतक महववका 
स्थानहरू,  
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(छ) ववद्यािय क्षेत्र, 
(ज)    राविय सरुक्षाको दृवििे संविेनर्शीि स्थानहरू,  

(झ)    वातावरणीय स्वच्छता तथा जैववक ववववधता संरक्षणको िालग सरुस्क्षत के्षत्र,  

(ञ) स्थानीय गौरवका आयोजना, 
(ट)   अन्य आवश्यक क्षते्र । 

(6) भउूपयोग योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ ।   

 

पररच्छेि–३ 

जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाण पजुान अद्यावलधक तथा भउूपयोग पररवतनन 

७. जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाण पजुान अद्यावलधक गनुन पने : (१) कायनपालिकािे भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण 
बमोस्जम आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गाको जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाण पजुानमा तत ्तत ्के्षत्र िेस्खने गरी अद्यावलधक 
गनुन  पनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोस्जम अद्यावलधक गररएको कायनमा स्चत्त नबझु्ने जग्गाधनीिे त्यस्तो कायन 
भएको लमलतिे पैँतीस दिनलभत्र गाउँपालिकाको स्थानीय न्यावयक सलमलतमा लनविेन दिन सक्नेछ। 

(३) उपिफा (३) बमोस्जमको लनविेन उपर न्यावयक सलमलतिे गरेको लनणनय सम्बस्न्धत 
जग्गाधनीिाई स्चत्त नबझेुमा त्यस्तो लनणनयको भएको जानकारी पाएको लमलतिे पैँतीस दिनलभत्र स्जल्िा 
अिाित समक्ष उजरुी दिन सक्नेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोस्जमको उजरुी उपर स्जल्िा अिाितिे गरेको लनणनय अस्न्तम हनुेछ। 

८. भउूपयोग पररवतनन गनन नहनुे : (१) िफा 4 बमोस्जम एउटा प्रयोजनको िालग वगीकरण गररएको जग्गा 
अको प्रयोजनमा प्रयोग गने गरी भउूपयोग पररवतनन गनन पाइने छैन ।  

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापलन कुनै व्यस्क्तिे लनजको हकभोगमा रहेको 
जग्गा लनधानररत प्रयोजनमाभन्िा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गनुन पने भएमा सो को आधार र कारण खिुाई 
स्थानीय भपूयोग पररषद् मा लनविेन दिन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोस्जम लनवेिन प्राप्त भएमा वा आफ्नो के्षत्रलभत्रको कुन ैजग्गाको लनधानररत 
भउूपयोग पररवतनन गनुन पने भएमा स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे सोको आधार र कारण खिुाई प्रािेस्र्शक 
भउूपयोग पररषद् मा िेखी पठाउन ुपनेछ । 

(4) उपिफा (३) बमोस्जम िेखी पठाइएकोमा सोही व्यहोरा बमोस्जम भउूपयोग पररवतनन गनन 
प्रािेस्र्शक भउूपयोग पररषद् बाट अनमुलत प्राप्त भएमा कायानन्वयन सलमलतको लसफाररस समेत लिई स्थानीय 
भउूपयोग पररषद्िे ववद्यमान भउूपयोग पररवतनन गनन सक्नछे ।   

(५) उपिफा (२) बमोस्जम स्थानीय भउूपयोग पररषिमा दिन ेलनवेिनको प्रवक्रया तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ। 

९. भउूपयोग पररवतनन गनन सवकने  : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापलन कायनपालिकािे 
आफ्नो क्षेत्रलभत्रको कुनै स्थान वा बस्ती कुनै ववपद् वा प्राकृलतक प्रकोपको कारण असरुस्क्षत भएमा त्यस्तो 
क्षेत्रिाई असरुस्क्षत वा अव्यवस्स्थत स्थान घोषणा गरी त्यस्तो स्थानमा बसोबास गरेको पररवार वा 
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समिुायिाई सरुस्क्षत तथा व्यवस्स्थत स्थानमा बसोबासको व्यवस्था लमिाउन भउूपयोग पररवतनन गनन सक्नेछ 
। 

(२) उपिफा (१) बमोस्जम भउूपयोग पररवतनन गराउँिा अन्यत्र जग्गा उपिब्ध हनु नसकेको 
अवस्थामा मात्र कृवष के्षत्रमा बसोबासको व्यवस्था लमिाउने गरी भउूपयोग पररवतनन गनन सवकनेछ । 

१०. जग्गाको खण्िीकरण लनयन्त्रण तथा चक्िाबन्िी गने : (१) जग्गाको खण्िीकरण लनयन्त्रण तथा वकत्ताकाट 
गने कायनिाई लनयमन गनन आवश्यक आधार र मापिण्ि सङ्घीय कानूनमा उल्िेख भए बमोस्जम हनुेछ । 

(२) कायनपालिकािे कृवषको आधलुनकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूवहक 
खेती तथा सावनजलनक खेती गने प्रयोजनको िालग सम्बस्न्धत जग्गाधनीको सहमलतमा साधँ सीमाना जोलिएको 
वकत्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्िाबन्िी कायनक्रम सञ् चािन गनन सक्नेछ । 

(3) उपिफा (2) बमोस्जम कृवष भलूममा चक्िाबन्िी गिान कायनपालिकािे लनधानरण गरेको मापिण्ि 
बमोस्जम सम्बस्न्धत जग्गाधनीको सहमलतमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जग्गाको ज्यालमतीय आकार 
लमिाउने गरी नक्सा से्रस्तामा आवश्यक संर्शोधन गनन सवकनेछ । 

(४) कायनपालिकािे सम्बस्न्धत जग्गाधनीको आपसी सहमलतमा सहकारी खेती र सामूवहक खेतीको 
िालग समते जग्गाको  स्वालमत्वमा असर नपने गरी चक्िाबन्िीको कायनक्रम सञ् चािन गनन स्वीकृलत दिन 
सक्नेछ। 

(5) कायनपालिकािे यस िफा बमोस्जम सञ् चािन गरेको चक्िाबन्िी कायनक्रमको वववरण सवहतको 
लिस्खत जानकारी अलभिेखीकरणको िालग नेपाि सरकार र प्रिेर्श सरकारको भलूम व्यवस्था सम्बन्धी लबषय 
हेने मन्त्राियमा पठाउन ुपनेछ। 

(६) चक्िाबन्िी कायनक्रम सञ्चािन गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ ।  

११. नयाँ घर लनमानण वा बसोबासका पूवानधारहरू थप वा लबस्तार गनन नसवकन े: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँिाका 
बखत कृवष के्षत्रमा रहेको घरमा साववक बमोस्जम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर लनमानण वा बसोबासका 
पूवानधारहरू थप वा लबस्तार गनन सवकने छैन । 

(२) उपिफा (१) जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापलन साववक बमोस्जम बसोबास गररआएको घर 
कुनै कारणिे भत्केको वा परुानो भई नयाँ बनाउन ुपने अवस्था भएमा घर लनमानणको िालग लनजको अन्यत्र 
कुनै जग्गा नभएमा कृवष क्षते्रमा नयाँ घर लनमानण गनन बाधा पने छैन ।  

१२. घिेरी ववकलसत गनन नपाइन े : यस ऐन बमोस्जम आवासीय प्रयोजनको िालग वगीकरण गररएको क्षेत्र 
बाहेकका गाउँपालिकाका अन्य क्षते्रमा कुनै पलन प्रयोजनिे व्यावसावयक रूपमा घिेरी ववकलसत गनन र 
सोको लबक्री ववतरण गनन पाइने छैन । 

१३. जग्गाको मूल्याङ्कन र करको लनधानरण : कायनपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन गिान र भलूम 
सम्बन्धी करको लनधानरण गिान भउूपयोगके्षत्र वगीकरणिाई समेत आधार मानु्न पनेछ । 

१४. भलूम बैङ्क: भलूम बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोस्जम हनुेछ।  

 

पररच्छेि-४ 

स्थानीय भउूपयोग पररषद् तथा भउूपयोग कायानन्वयन सलमलत 
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१५. स्थानीय भउूपयोग पररषद् : (१) भउूपयोग के्षत्र तथा भउूपयोग योजनाको कायनन्वयनका िालग एक स्थानीय 
भउूपयोग पररषद् रहनेछ । 

(२) कायनपालिकािे स्थानीय भउूपयोग पररषद्को रूपमा कायन गनेछ । 

(३) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे आफ्नो कायन सम्पािनको क्रममा ववषय ववज्ञको सहयोग लिन 
सक्नेछ । 

(४) स्थानीय भउूपयोग पररषिको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(५) स्थानीय भउूपयोग पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनववलध पररषद् आफैिे लनधानरण गरे बमोस्जम 
हनुेछ । 

१६. स्थानीय भउूपयोग पररषद्को काम कतनव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उस्ल्िस्खत काम, कतनव्य र 
अलधकारका अलतररक्त स्थानीय भउूपयोग पररषद्को काम कतनव्य र अलधकार िेहाय बमोस्जम  हनुेछ :- 

(क) स्थानीय भउूपयोग योजना स्वीकृत गने, 

(ख)  भलूम सम्वन्धी िगत सङ्किन, ववश्लषेण र उपयोग गने, 

(ग)  आफ्नो तहको भउूपयोग क्षेत्र नक्र्शा तयार गराउने, 
(घ) आफ्नो तहको भउूपयोग के्षत्र वगीकरण गने, 

(ङ)  भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण सम्बन्धी सूचना सरोकारवािाको पहुँचमा परु् याउन 
स्थानीय भउूपयोग कायानन्वयन सलमलतिाई लनिेर्शन दिने, 

(च)  गाउँपालिकाको भउूपयोग योजना कायानन्वयनका प्रवक्रया र मापिण्ि तयार गरी 
िागू गने, 

(छ)  भउूपयोग योजना कायानन्वयनको अनगुमन गने, 

(ज)  भउूपयोग पररवतननको िालग स्पि आधार र कारण सवहत लसफाररस गने, 

(झ)  तोवकएको उपयोग भन्िा फरक उपयोग गरेकोमा कारबाही गने, 

(ञ)  भउूपयोगमा उल्िेखनीय योगिान गने व्यस्क्त पररवार वा संस्थािाई परुस्कृत गने, 

(ट)  धालमनक, ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, परुातास्ववक, सावनजलनक, सामिुावयक, स्थिहरूको 
संरक्षण गने, 

(ठ) स्थानीय स्तरको भउूपयोग सम्बन्धी आवश्यक नीलतहरू तजुनमा गरी पाररत गने 
। 

१७. कायानन्वयन सलमलत : (१) स्थानीय भउूपयोग पररषद्को कायनमा सहयोग गनन िेहाय बमोस्जमको एक 
भउूपयोग कायानन्वयन सलमलत रहनेछ :- 

(क) कायनपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमखु  -अध्यक्ष 

(ख) सम्वस्न्धत विाको विा अध्यक्ष -सिस्य 

(ग) कायनपालिकाका कृवष, वन, भलूम, र्शहरी ववकास र भौलतक 
पूवानधारसँग सम्वस्न्धत र्शाखाका प्रमखुहरू -सिस्य 

(घ)
  

सरोकारवािा मध्येबाट स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे तोकेको 
एक जना मवहिा सवहत िईु जना 

 

-सिस्य 

(ङ) कायनपालिकाको प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृत      -सिस्य सस्चव 



v08 M १ ;+Vof M !                   y'n'ª b'wsf]zL /fhkq          efu–१      ldlt M @)&९.)३.!१ 

 

8 
 

(२) उपिफा (१) को खण्ि (घ) बमोस्जम तोवकएका सिस्यहरूको पिावलध पाँच वषनको हनुछे 
। 

(३)  कायानन्वयन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार िेहाय बमोस्जम हनुछे :- 
(क)  स्थानीय भउूपयोग पररषद् बाट स्वीकृत भउूपयोग योजना कायानन्वयन गने, 

(ख)  वगीकृत के्षत्रको सूचना तोवकए बमोस्जम सरोकारवािाको जानकारीको िालग 
सावनजलनक गने, 

(ग)  प्रत्येक विाको विास्तरीय भउूपयोग योजना तयार गने, 

(घ)  विा स्तरीय भउूपयोग योजना विा सलमलतवाट अनमुोिन गराई सोका आधारमा 
गाउँपालिकाको समविगत भउूपयोग योजना तयार पारी स्थानीय भउूपयोग 
पररषिमा पेर्श गने, 

(ङ)  कायानन्वयनको क्रममा िेस्खएका समस्याहरू समाधानको िालग ववकल्प सवहत 
स्थानीय भउूपयोग पररषद् मा पेर्श गने, 

(च)  भलूमको संरक्षण र दिगो उपयोगको िालग सचेतना अलभववृर्द् गने, 

(छ)  तोवकएको उपयोगभन्िा फरक उपयोग गरेकोमा कारबाहीको िालग स्थानीय 
भउूपयोग पररषद् मा लसफाररस गने, 

(ज)  कृवषयोग्य जलमन बाँझो रहे नरहेको अनगुमन गने, 

(झ)  सामिुावयक भलूमको पवहचान गरी सामवुहक वहतमा उपयोगको व्यवस्था लमिाउने, 
(ञ)  भउूपयोगमा उल्िेखनीय योगिान गने व्यस्क्त पररवार वा संस्थािाई परुस्कृत गनन 

लसफाररस गने । 

(४) कायानन्वयन सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोस्जम हनुछे । 

१८. भउूपयोग योजनाको पनुराविोकन : कायनपालिकािे आवश्यकता अनसुार भउूपयोग योजनाको पनुराविोकन 
गनन सक्नेछ । 

१९. सवुवधा र प्रोत्साहन : कृवषयोग्य जलमनको अलधकतम उपयोग गने कृषकिाई प्रोत्साहन गनन कायनपालिकािे 
ववलभन्न कायनक्रमहरू सञ्चािन गनेछ। 

 

पररच्छेि–6 

ववववध 

 

२०. कसूर तथा सजाय : भउूपयोग समबन्धी कसूर, सजाय तथा सोको कारबाही र वकनारा सम्बन्धी व्यवस्था 
सङ्घीय कानून बमोस्जम हनुेछ।  

२१. लनयम बनाउन ेअलधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन कायनपालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन 
सक्नेछ ।   

२२. लनिेस्र्शका वा कायनववलध बनाउन सक्न े : यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका लनयमको अधीनमा रही 
कायनपालिकािे आवश्यक लनिेस्र्शका वा कायनववलध बनाई िागू गनन सक्नेछन ्७५।१। 
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अनसूुची 

(िफा ४ को उपिफा (९) सँग सम्बस्न्धत) 

भउूपयोग क्षते्र वगीकरणका आधार, मापिण्ि  तथा क्षेत्रफि 
 

भउूपयोग क्षते्र वगीकरणका आधार तथा मापिण्ि िेहाय बमोस्जम हनुेछन ्: 

(क) कृवष क्षते्र : िेहाय बमोस्जम प्रयोग भएको जग्गािाई कृवष क्षते्रमा वगीकरण गररनेछ :- 

(१)  अन्नवािी, ििहन, तेिहन वा अन्य नगिे बािी िगायतको खेलतपातीको िालग उपयोग भैरहेको 
जग्गा, 

(२) फिफूिको बगैंचा वा नसनरी, तरकारी, सागपात, व्यवसावयक फूिको खेलत, सोको नसनरी िगायतको 
जग्गा, 

(३) पर्शपंुक्षी पािन वा पर्श ु पंक्षीको आहाराको िालग प्रयोग हनुे िाना, घाँस वा बनस्पलत उत्पािन 
िगायतको िालग उपयोग भएको जग्गा, 

(४) सरकारी र सावनजलनक वनके्षत्र वाहेकका आवािी क्षते्रलभत्र भएका खरवारी,  घाँसे मैिान, चरन क्षते्र 
तथा रूख वा झािी भएको जग्गा, 

(५) लनजी जग्गामा वन पैिावार वा जिीबिुी उत्पािन गने उद्देश्यिे हकुानइएका वनस्पलत वा जलिबटुी 
भएको जग्गा, 

(६) लनजी वा सरकारी साबनजलनक जग्गामा कृलतम पोखरी बनाई माछापािन गररएको जग्गा, 

(७) कृवष उत्पािनको रेखिेख गनन, भण्िार गनन, सकुाउन तथा प्रर्शोधन गनन वा पर्शपुािनको िालग प्रयोग 
भएको कुनै पलन भौलतक संरचना वा घर, टहरा आदि भएको जग्गा, 

(८) खनजोत गरी खेती िगाउन तयार गररएको जग्गा वा खेती िगाउन उपयकु्त हनु सक्ने आवाि 
िायक पती वा बाँझो जग्गा, 

(९) बसोबास, व्यावसावयक क्षते्र वा अन्य उपयोग भएको के्षत्रसगँ जोलिएको भए तापलन वकत्ताको क्षेत्रफि 
पाँच हजार वगन लमटरभन्िा वढी भई खेती गररएको वा खनजोत गररएको वा पलतन बाँझो जग्गा, 

(१०) एकै स्थानमा ववलभन्न वकत्ताहरू जोलिएर एक हेक्टर वा सो भन्िा वढी के्षत्रफिमा खेती गररएका 
वा खनजोत गररएका वा पलतन बाँझो खेतीयोग्य जग्गा । 

 (ख) आवासीय क्षते्र : िेहाय बमोस्जम प्रयोग भएको जग्गािाई आवासीय के्षत्रमा वगीकरण गररनेछ :- 

(१) कृवष उपजको रेखिेख, भण्िारण तथा प्रर्शोधन, पर्शपुािन वा उद्योग किकारखाना सञ्चािनको 
प्रयोजन वाहेक नागररक आवासको रुपमा प्रयोग भएको भवन, घर, टहरा वा सो भएको जग्गा, 

(२) व्यस्क्तगत घर र सोसँग जोलिएका बगैंचा, ग्यारेज, आगँन र सो प्रयोजनको िालग प्रयोग हनुे व्यस्क्तगत 
वाटो आदि रहेको जग्गा, 
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(३) एकभन्िा धेरै पररवारहरु बस्ने ववकलसत अपाटनमेन्ट, बहतुिे भवन वा आवासीय फ्ल्याट रहेको 
जग्गा, सो प्रयोजनको िालग छुट्याइएको वाटो,  सामूवहक ग्यारेज,  पावकन ङ्ग स्थि,  बगैंचा,  चौर, 
मनोरञ्जनस्थि िगायत रहेको जग्गा, 

(४) ग्रामीण के्षत्रमा बनेको घर, आगँन, चोक, घरसँगै रहेको गोठ, चपी, करेसावारी, बगैंचा िगायतिे 
चचेको जग्गा, 

(५) बसोबास िालग आवश्यक आधारभतू भौलतक पूवानधार,  सिक,  ववद्यतु, खानेपानी वा ढि लनकास 
िगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्र मा रहेको एक हजार वगन लमटर भन्िा साना वकत्ताका जग्गा, 

(६) बसोवास क्षते्रमा उपयोग गनन आवश्यक न्यूनतम पूवानधारको ववकास भएको वकत्ता जग्गा रहेको 
ठाउँवाट सय लमटरको अधनव्यासको क्षेत्रमा एक सय पचास एकात्मक पररवार आवास इकाई वा 
िर्शभन्िा वढी संयकु्त पररवार आवास इकाई भएको जग्गा । 

(ग) व्यावसावयक क्षेत्र: िेहाय बमोस्जम प्रयोग भएको जग्गािाई व्यावसावयक के्षत्रमा वगीकरण गररनेछ:- 

(१) सामूवहक रूपमा वस्त ुवा सेवाको खररि लबक्री हनुे स्थि रहेको घरजग्गा तथा सो प्रयोजनको 
िालग छुट्याइएको जग्गा, 

(२) लबलभन्न वकलसमका व्यापाररक, व्यवसावयक र मनोरञ्जनस्थि रहेको क्षेत्र तथा सो प्रयोजनको िालग 
उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजनको िालग छुट्याइएको जग्गा, 

(३) लनजी क्षेत्रवाट सञ्चािन गररएको स्र्शक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार िगायत सेवा उपिब्ध गराउने स्थि वा 
सो िालग प्रयोग भएको घर र घरिे चचेको जग्गा, 

(४) कुन ैवस्त ुवा यन्त्र उपकरणको ममनतसम्भार वा सफा गररने स्थि वा भण्िारण गररएको स्थि वा  
सो प्रयोजनका िालग प्रयोग भएको घर र घरिे  चचेको जग्गा, 

(५) कुन ैव्यावसावयक वक्रयाकिाप सञ्चािन नभए तापलन सोको पूवानधार समेत उपिब्ध भएको र सो 
घर वा जग्गा रहेको स्थानवाट एकसय मीटरको अधनव्यासमा कररव पचास व्यावसावयक कारोवार 
रहेको स्थि, सोको िालग प्रयोग भएको घर र लतनिे चचेको जग्गा, 

(६) सरकारी, सावनजलनक वा लनजी के्षत्र समेतिे सेवा प्रिान गनन स्थापना गरेको कायानिय तथा लतनिे 
चचेका जग्गा वा भववष्यमा लनमानणको िालग छुट्याइएको जग्गा, 

(७) पयनटकीय गलतववलधमा उपयोग भै रहेको के्षत्रिे चचेको जग्गा । 

(घ) औद्योलगक क्षेत्र: िेहाय बमोस्जम प्रयोग भएको जग्गािाई औद्योलगक के्षत्रमा वगीकरण गररनेछ :- 

(१) कुन ैवस्त ुवा कच्चा पिाथन उत्पािन गने उद्योग वा वकन र्शप रहेको स्थि, सो प्रयोजनका िालग 
लनमानण भएका घर वा टहरा तथा उद्योग सञ्चािनको िालग प्रयोग भएको जग्गा, 

(२) खाद्यान्न प्रर्शोधन, उपभोग्य वस्त,ु पेय पिाथन उत्पािन, तथा प्रर्शोधन स्थि तथा सो प्रयोजनका िालग 
छुट्याइएको जग्गा, 
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(३) लबलभन्न मेलसनरी औजार, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन लनमानणस्थि, तथा सोको िालग छुट्याइएको 
जग्गा, 

(४) कपिा तथा पोर्शाक उत्पािन स्थि तथा सो प्रयोजनको िालग छुट्याइएको जग्गा, 

(५) सजावट सामग्री, लनमानण सामग्री, काठजन्य उद्योग िगयात सञ्चािनमा रहेको वा स्थि तथा सो 
प्रयोजनको िालग छुट्याइएको जग्गा,  

(६) कुन ैउद्योग सञ्चािन तथा रेखिेख गनन आवश्यक घर, टहरा तथा वकन र्शपिे चचेको जग्गा तथा 
कच्चा पिाथन भण्िारण गनन उपयोग गररएको जग्गा, 

(७) उद्योगवाट उत्पादित फोहरजन्य पिाथनको ववसजनन गने प्रयोजनका िालग प्रयोग भएको जग्गा, 

(८) नेपाि सरकारिे घोषणा गरेका औद्योलगक क्षेत्र, ववर्शषे आलथनक क्षेत्र िगायत सो के्षत्रिे चचेको 
जग्गा । 

(ङ) खानी तथा खलनज क्षेत्र: िेहाय बमोस्जमको क्षते्रिाई खानी तथा खलनज के्षत्रमा वगीकरण गररनेछ:- 

(१) जमीनको सतहमा (ढंुगा, लगट्टी, बािवुा समेत) वा जमीन मनुी (फिाम, जस्ता, तामा समेत) लबलभन्न 
वकलसमका खानी भएको के्षत्र, 

(२) जमीन मनुी लबलभन्न वकलसमका खलनज पिाथन (पेट्रोलियम पिाथन, ग्याँस, सनु, चाँिी वा अन्य बहमूुल्य 
धात)ु फेिा परेको क्षेत्र,  

(३) खानी वा खलनज पिाथन उत्खनन भैरहेको वा भैसकेको र हाि खािी रहेको वा फेिा परेको क्षेत्र। 

 (च) वनक्षेत्र: प्रचलित कानून बमोस्जम वन क्षेत्र भलन पररभाषा गररएको र िेहाय बमोस्जम प्रयोग भएको  जग्गािाई 
वनके्षत्रमा वगीकरण गररनछे:- 

(१) पूणन वा आंस्र्शक रुपिे रुख तथा वनस्पलतिे ढावकएको जग्गा, 

(२) सरकारी, सामिुावयक, कवलुियती, धालमनक िगायत सबै प्रकारका वन जंगि भएको जग्गा । 

(३) रुख तथा वनस्पलत वृक्षारोपण गररएका सरकारी वा सावनजलनक जग्गा, 

(४) रुख तथा वनस्पलत नभएको भएतापलन अन्य प्रयोजनको रुपमा वगीकरण नभएका झािी, बटु्यान 
आदि भएको जग्गा, 

(५) प्राकृलतक चरन, राविय लनकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष,  स्र्शकार आरक्ष, मध्यवती क्षेत्र तथा संरस्क्षत क्षते्र 
रहेको जग्गा, 

(६) पानीको महुानिाई संरक्षण गनन हकुानइएका वा जोगाइएका रुख तथा वनस्पलतिे ढाकेको सरकारी 
वा सावनजलनक जग्गा, 

(७) निी उकासबाट प्राप्त गरी लनजी जग्गा बाहेकका वनके्षत्रका िालग तोवकएको जग्गा। 

(८) प्रचलित वन सम्बन्धी कानून बमोस्जम वन क्षते्र जलनएको जग्गा । 
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(छ) निी, खोिा, ताि, लसमसार क्षेत्र: िेहाय बमोस्जमको क्षेत्रिाई निी, खोिा, ताि, लसमसार क्षेत्रमा वगीकरण 
गररनेछ:- 

(१) निी, खोिा तथा सोको जिप्रवाहको के्षत्र, वकनारा िीि र बगर के्षत्र समेत, 

(२) नहर तथा सोको लिि, 

(३) प्राकृलतक ताि, पोखरी तथा सोको लिि, 

(४) सालबकको निी वा खोिा बगेको र हाि निी, खोिा उकास भई बगर वा ढंुग्यान कायम भएको 
क्षेत्र, 

(५) बग्ने पानी नभए पलन पानी जमेको वा जम्ने सम्भावना भएको लसमसार वा रामसार के्षत्र । 

(ज) सावनजलनक उपयोगको क्षेत्र: िेहाय बमोस्जम प्रयोग भएको जग्गािाई सावनजलनक उपयोगको क्षेत्रमा वगीकरण 
गररनेछ :- 

(१) लबलभन्न वकलसमका यातायात पूवानधार (जस्तै वन्िरगाह, बसपाकन , कारपाकन , सिक पेटी, सिक, बाटो, 
रेिवे, पिु, ववमानस्थि समेत) सावनजलनक रूपमा उपयोग हनुे के्षत्रिे ओगटेको जग्गा, 

(२) र्शहरी के्षत्रको खिुा हररत क्षेत्र, बगैंचा, पाकन , स्चलियाखाना, वपकलनक स्पट, खेि पूवानधार तथा मैिान 
िगायत रहेको सावनजलनक स्थि, 

(३) सावनजलनक आवागमन हनुे प्राकृलतक वा मानव लनलमनत सम्पिा वा पूवानधार रहेको स्थि र सोिे 
चचेको जग्गा, 

(४) सावनजलनक रूपमा उपयोग हनुे मनोरञ्जन स्थि, चौर, फाँट, चौतारा, टँुलिखेि, हाटबजार िाग्न े
स्थान, अन्त्येविस्थि, फोहर व्यवस्थापन स्थि िगायतर सोिे चचेको जग्गा, 

(५) सरकारी सावनजलनक र सामिुावयक ववद्यािय,  ववश्वववद्यािय, िगायत स्र्शक्षण संस्थािे चचेको जग्गा 
। 

  (झ) सांस्कृलतक तथा परुातास्ववक महववको के्षत्र: िेहाय बमोस्जमको क्षेत्रिाई सांस्कृलतक तथा परुातास्ववक 
महववको के्षत्रमा वगीकरण गररनेछ:- 

(१) लबलभन्न समिुायिे धालमनक, सांस्कृलतक, वा परम्पतरागत रूपमा पूजा, अचनना वा उपासना गने स्थि, 

(२) ववश्व सम्पिा सूचीमा रहेका ऐलतहालसक, धालमनक, सांस्कृलतक क्षेत्र, 

(३) लबलभन्न ऐलतहालसक िरवार, भवन, वकल्िा, गढी, स्तम्भ िगायत ढाँचा, लनमानण वा अन्य स्थि, 

(४) नेपाि सरकार वा कायनपालिकािे परुातास्त्वक महत्वको भनी पररभावषत गरेको वा संरक्षण गने भनी 
तोकेका के्षत्र । 

(ञ) नेपाि सरकार वा कायनपालिकाबाट आवश्यकता अनसुार तोवकएका अन्य के्षत्र: 

(१) खण्ि (क) िेस्ख (झ) सम्ममा उस्ल्िस्खत के्षत्रलभत्र नपने लबस्र्शि वकलसमको भउूपयोग के्षत्र, 

(२) स्थानीय आवश्यकता अनसुार छुट्टयाउन ुपने अन्य कुनै भउूपयोग के्षत्र । 

 


