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चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखिढ ुंगा 
१ न+= प्रदेश, नपेाि 

 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ५                             सुंख्या ५                      लिलि २०७९/१०/१३ 

भाग १ 

चम्पादेवी गाउँपालिका, 
 

स्थानीय सरकार सुंचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बिोजजि चम्पादेवी गाउँपालिका 
कालिक ओखिढ ुंगाको गाउँ सभािे बनाएको िि िेजखए बिोजजिको ऐन सववसाधारणको जनाकारीको 
िालग प्रकाशन गररएको छ । 

 

गाउँसभाबाट लनणवय लिलि २०७९/१०/१०                 प्रिाजणकरण लिलि २०७९/१०/११ 
 

चम्पादेवी गाउँपालिकाको भउूपयोगको सम्बन्धिा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन २०७९ 

प्रस्िावना : भलूि र भलूि स्रोिको ददगो उपयोगको िाध्यिबाट व्यवजस्थि आवास िथा वािावरण 
सुंरक्षण गने, भलूिको उपयोग िथा जग्गाको व्यवस्थापनिाई व्यवजस्थि, पारदशी िथा वैज्ञालनक 
बनाउने सम्बन्धिा आवश्यक व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोिे,  

चम्पादेवी गाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  
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पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

१. सुंजक्षप्त नाि, प्रारम्भ र ववस्िार : (१) यस ऐनको नाि “चम्पादेवी गाउँपालिकाको भउूपयोग 
ऐन, २०७९” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन ि रुन्ि प्रारम्भ  ह नेछ । 

(३) यो ऐन चम्पादेवी गाउँपालिका भर िागू ह नेछ। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा यस ऐनिा,- 
(क)  “आवासीय क्षेत्र” भन्नािे िानवीय बासस्थानको िालग प्रयोग भएका घर रहेको 

जग्गा िथा घरसँग जोलडएको वा नजोलडएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, िवेिा, इनार, 
फिफूि बगैंचा, करेसाबारी, आगँन वा त्यस्िै अरु क नै काििा प्रयोग गररएको 
जग्गा सम्झन  पछव र सो शब्दिे बसोबासको िालग प्रचलिि कानून बिोजजि 
िोवकएको क नै क्षेत्रिाई सिेि   जनाउँछ । 

(ख)  “औद्योलगक क्षेत्र” भन्नािे क नै पलन कायवस्थि वा वस्ि  उत्पादन गने उद्योग 
िथा सो सञ्चािन गने प्रयोजनको िालग लनिावण गररएका भवन, घर, टहरािे 
चचेको जग्गा िगायि सो प्रयोजनको िालग छ ट् याइएका जग्गा सम्झन  पछव र 
सो शब्दिे क नै लनजिि भौगोलिक क्षेत्रिा उद्योग प्रवर्द्वन गने उदे्दश्यिे प्रचलिि 
कानून बिोजजि िोवकएको ववशेष आलथवक क्षेत्रिाई सिेि जनाउँछ । 

(ग)  “कायावन्वयन सलिलि” भन्नािे दफा १७ बिोजजिको स्थानीय भउूपयोग 
कायावन्वयन सलिलि सम्झन  पछव । 

(घ)  “कायवपालिका” भन्नािे गाउँपालिकाको कायवपालिका सम्झन  पछव ।  

(ङ) “कृवष क्षेत्र” भन्नािे कृवष बािी उत्पादन, पश पािन, ित्स्यपािन, वागवानी वा 
वनबावटकाको िालग प्रयोग भएको वा ह नसक्ने जग्गा सम्झन  पछव । 

(च)  “खानी िथा खलनज क्षेत्र” भन्नािे प्रचलिि कानून बिोजजि खानी िथा खलनज 
पदाथवको उत्खनन, उत्पादन, श र्द्ीकरण, प्रशोधन, सञ्चय वा लबक्री वविरणको 
कायव गने प्रयोजनिे छ ट्याइएको क्षेत्र सम्झज  पछव । 

(छ) “गाउँपालिका” भन्नािे चम्पादेवी गाउँपालिका सम्झन  पछव। 
(ज) “िोवकएको” वा “िोवकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयििा 

िोवकएको वा िोवकए बिोजजि सम्झन  पछव ।  

(झ)  “भउूपयोग” भन्नािे भलूिको उपयोग सम्झन  पछव ।  

(ञ)  “भउूपयोग क्षेत्र” भन्नािे दफा ४ बिोजजि वगीकरण गररएको क्षेत्र सम्झन  
पछव । 
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(ट)  “भउूपयोग क्षेत्र नक्शा” भन्नािे दफा 5 बिोजजि ियार गररएको नक्शा सम्झन  
पछव। 

(ठ)  “भउूपयोग योजना” भन्नािे भउूपयोगिाई व्यवजस्थि गनव दफा 6 बिोजजि 
ियार गररएको योजना सम्झन  पछव । 

(ड) “भलूि” भन्नािे पथृ्वीको सिह, सिहभन्दा लसधा िि पथृ्वीको केन्रसम्ि र 
सिहभन्दा िालथ पथृ्वीको ग रुत्वाकषवणिे भेट्ने सीिासम्िको भाग सम्झन  पछव 
। 

(ढ)  “वन–क्षेत्र” भन्नािे प्रचलिि कानून बिोजजि िोवकएको वनक्षेत्र सम्झन  पछव । 

(ण)  “व्यावसावयक क्षेत्र” भन्नािे पसि, होटेि, प्रदशवनी कक्ष, पेट्रोि पम्प, गोदािघर, 
लसनेिा घर वा स्वास्थ्य, सञ्चार वा िनोरञ्जन सम्बन्धी सेवा वा वस्ि को खररद 
लबक्री ह ने स्थान वा क नै सावहजत्यक, वैज्ञालनक वा प्राववलधक सेवा, सूचना िथा 
परािशव उपिब्ध गराउने सुंस्था वा अन्य क नै व्यावसावयक प्रयोजनको िालग 
लनिावण गररएका भवनिे चचेको जग्गा िथा सो प्रयोजनको िालग छ ट् याइएका 
जग्गा िथा पयवटकीय क्षेत्रिे चचेका जग्गा सम्झन  पछव र सो शब्दिे क नै 
लनजिि भौगोलिक क्षेत्रिा बजार लबस्िार गने गरी प्रचलिि कानून बिोजजि 
िोवकएको क्षेत्रिाई सिेि जनाउँछ । 

(ि)  “साुंस्कृलिक िथा प रािाजववक िहववको क्षेत्र” भन्नािे धालिवक स्थि, धिवशािा, 
प रािाजववक िहत्चका दरवार िथा प्रचलिि कानून बिोजजि साुंस्कृलिक िथा 
प रािाजववक िहववका भनी िोवकएका क्षेत्र सम्झन  पछव ।    

(थ) “साववजलनक उपयोगको क्षेत्र” भन्नािे ववद्यािय, ववश्वववद्यािय, छात्रावास, 

अन्त्येविस्थि, इनार, क वा, चौिारी, पाटी, पौवा, गौशािा, उद्यान, बसपाकव , 
वविानस्थि, गौचर िथा अन्य साववजलनक उपयोगको िालग लनिावण गररएका 
भवन, घर, टहरा, स्थान िथा त्यस्िा स्थानिे चचेको जग्गा सम्झन  पछव र सो 
शब्दिे क नै लनजिि भौगोलिक क्षेत्रिा साववजलनक उपयोगको क्षेत्र भनी प्रचलिि 
कानून बिोजजि िोवकएको क्षेत्रिाई सिेि जनाउँछ । 

(द)  “स्थानीय भउूपयोग पररषद्” भन्नािे दफा 1५ बिोजजिको स्थानीय भउूपयोग 
पररषद् सम्झन  पछव । 
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पररच्छेद–२ 

भउूपयोग कायवक्रि सञ्चािन, भउूपयोग क्षेत्र, भलूिको वगीकरण िथा भउूपयोग योजना 
 

३. भउूपयोग कायवक्रि सञ्चािन गनव सक्ने : (१)  भउूपयोग सम्बन्धी प्रचलिि सङ्घीय कानूनको 
अधीनिा रही कायवपालिकािे भलूिको सि जचि उपयोग िथा साववजलनक वहि सिेििाई ध्यानिा 
राखी  गाउँपालिका लभत्रको क नै वा सबै क्षेत्रिा भउूपयोग कायवक्रि सञ्चािन गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि कायवक्रि सञ्चािन गन व पूवव साववजलनक सूचना प्रकाशन 
गन व पनेछ । 

४. भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण : (१) यस ऐन बिोजजि भउूपयोग कायवक्रि सञ्चािन भएका क्षेत्रको 
भबूनौट, भलूिको क्षििा िथा उपय क्तिा, भलूिको िौज दा उपयोग र आवश्यकिा सिेिका 
आधारिा भलूििाई देहाय बिोजजि भउूपयोग क्षेत्रिा वगीकरण  गररनेछ :- 

(क)  कृवष क्षेत्र, 

(ख)  आवासीय क्षेत्र, 

(ग)  व्यावसावयक क्षेत्र, 

(घ)  औद्योलगक क्षेत्र, 

(ङ)  खानी िथा खलनज क्षेत्र,  
(च)  वन क्षेत्र,   
(छ)  साववजलनक उपयोगको क्षेत्र,  

(ज)  साुंस्कृलिक िथा प रािाजववक िहववको क्षेत्र, 

(झ)  नेपाि सरकार िथा कायवपालिकािे आवश्यकिा अन सार िोकेका अन्य 
क्षेत्र। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि वगीकरण गररएका क्षेत्रहरूिाई िोवकए बिोजजिका 
उपक्षेत्रहरूिा वगीकरण गनव सवकनेछ । 

(३) कायवपालिकािे गाउँपालिका क्षेत्रिा उपदफा (१) बिोजजि वगीकरण गररएको 
क्षेत्र बाहेकको अन्य क नै भउूपयोग क्षेत्रको रूपिा वगीकरण गनव आवश्यक देखेिा त्यस्िो 
क्षेत्रिाई भउूपयोग क्षेत्र वगीकरणिा सिावेश गनव सङ्घीय भउूपयोग पररषद् िा िेखी पठाउन  
पनेछ । 

(४) उपदफा (3) बिोजजि िेखी पठाएकोिा सङ्घीय भउूपयोग पररषद् िे थप वगीकरण 
गनव सहिलि ददएिा कायवपालिकािे सोही बिोजजि थप वगीकरण गनव सक्नेछ ।  

(5) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे प्रचलिि सङ्घीय कानून िथा यस ऐन बिोजजि लनधावररि 
भउूपयोग क्षेत्र वगीकरणका आधार, िापदण्ड िथा नेपाि सरकारिे ियार गरेको कायवववलध 
बिोजजि आफ्नो क्षेत्रलभत्रको भलूििाई भउूपयोग क्षते्रिा वगीकरण गन व पनेछ । 
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(6) उपदफा (5) बिोजजि क्षेत्र वगीकरण गदाव स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे क नै 
सङ्घीय वा प्रदेश स्िरको योजना सञ्चािनिा रहेका वा सञ्चािन ह ने भनी िोवकएका क्षेत्रहरूिाई 
सोही बिोजजि वगीकरण गन व पनेछ । 

(७) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण गरेको सूचना सववसाधारणको 
जानकारीको िालग स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन गन व पनेछ । 

(८) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे वगीकरण गररसकेको क्षेत्रिा नेपाि सरकार वा प्रदेश 
सरकारिे िोवकएको वगीकरणभन्दा क नै फरक योजना सञ्चािन गन व परेिा दफा 8 बिोजजि 
िौज दा भउूपयोग पररविवन गन व पनेछ । 

(९) भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण गने आधार र िापदण्ड अन सूचीिा उल्िेख भए बिोजजि  
ह नेछ । 

५. भउूपयोग क्षेत्र नक्शा ियार गन वपने  : (१) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे प्रचलिि सङ्घीय कानून 
बिोजजि हस्िान्िरण भई आएको गाउँपालिकाको भउूपयोग क्षेत्र नक्सािा आवश्यकिा अन सार 
पररिाजवन गरी अद्यावलधक गराई राख्न  पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि भउूपयोग क्षेत्र नक्शा अद्यावलधक गदाव स्थानीय भउूपयोग 
पररषद्िे प्राकृलिक ववपद्को सम्भावना रहेका जोजखिय क्त क्षेत्रको पवहचान गरी भउूपयोग क्षेत्र 
नक्शािा त्यस्िो क्षेत्र जनाउन  पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजि भउूपयोग क्षेत्र नक्सािा पररिाजवन गरेको अवस्थािा 
त्यसको जानकारी नेपाि सरकार, भलूि व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी लनवारण िन्त्राियिाई 
ददन  पनेछ। 

६. भउूपयोग योजना िज विा: (१) कायवपालिकािे भउूपयोग योजना िज विा गन व अजघ भलूिको 
वस्ि जस्थलि, जनसङ्खख्या ववृर्द्दर, खाद्य िथा आवासको आवश्यकिा, आलथवक ववकास िथा 
पूवावधार लनिावणको िालग भलूिको िागिा ह ने ववृर्द् िगायिका ववषयिा अध्ययन गरी 
दीघवकािीन भउूपयोग योजनाको आधारपत्र ियार गन व पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि ियार गररएको आधारपत्र, भउूपयोग क्षेत्र नक्सा िथा 
आफ्नो क्षेत्रलभत्रको आलथवक, सािाजजक, पूवावधार ववकास िगायिका ववषय सिेिको आधारिा 
सङ्घीय र प्रदेश स्िरीय भउूपयोग योजनासँग प्रलिकूि नह ने गरी कायवपालिकािे स्थानीय 
भउूपयोग योजना ियार गन व पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि ियार गररएको भउूपयोग योजना स्थानीय भउूपयोग 
पररषद् बाट स्वीकृि गराई िागू गन व पनेछ । 

(४) कायवपालिकािे उपदफा (२) बिोजजि भउूपयोग योजना ियार गदाव आवश्यकिा 
अन सार ग्रािीण र सहरी क्षेत्रको बेग्िा-बेग्िै योजना िज विा गनव सक्नेछ । 
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(५) उपदफा (२) बिोजजि भउूपयोग योजना ियार गदाव देहायका क्षेत्र देजखने गरी 
ियार गन व पनेछ :- 

(क)  औद्योलगक कररडोर,  
(ख) ववशेष आलथवक क्षेत्र,  

(ग)    राविय पररयोजना,  
(घ)  अन्िर प्रदेश िथा अन्िर स्थानीय िह फैलिएका पररयोजना,  
(ङ)  सुंरक्षण योग्य राविय िहववका प्राकृलिक िथा भौलिक सम्पदाहरू,  

(च)  अन्िरावविय पवहचान र िानवीय आस्था बोकेका धालिवक, साुंस्कृलिक 
िहववका स्थानहरू,  

(छ) ववद्यािय क्षेत्र, 
(ज)    राविय स रक्षाको दृवििे सुंवेदनशीि स्थानहरू,  

(झ)    वािावरणीय स्वच्छिा िथा जैववक ववववधिा सुंरक्षणको िालग स रजक्षि 
क्षेत्र,  

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

(6) भउूपयोग योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोजजि ह नेछ । 
  

 

पररच्छेद–३ 

जग्गाधनी से्रस्िा र प्रिाण प जाव अद्यावलधक िथा भउूपयोग पररविवन 

७. जग्गाधनी से्रस्िा र प्रिाण प जाव अद्यावलधक गन व पने: (१) कायवपालिकािे भउूपयोग क्षेत्र 
वगीकरण बिोजजि आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गाको जग्गाधनी से्रस्िा र प्रिाण प जाविा िि ्िि ्
क्षेत्र देजखने गरी अद्यावलधक गन व  पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि अद्यावलधक गररएको कायविा जचत्त नब झ्ने जग्गाधनीिे 
त्यस्िो कायव भएको लिलििे पैँिीस ददनलभत्र गाउँपालिकाको स्थानीय न्यावयक सलिलििा लनवेदन 
ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (३) बिोजजिको लनवेदन उपर न्यावयक सलिलििे गरेको लनणवय सम्बजन्धि 
जग्गाधनीिाई जचत्त नब झेिा त्यस्िो लनणवयको भएको जानकारी पाएको लिलििे पैँिीस ददनलभत्र 
जजल्िा अदािि सिक्ष उज री ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजिको उज री उपर जजल्िा अदािििे गरेको लनणवय अजन्िि 
ह नेछ। 
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८. भउूपयोग पररविवन गनव नह ने : (१) दफा 4 बिोजजि एउटा प्रयोजनको िालग वगीकरण 
गररएको जग्गा अको प्रयोजनिा प्रयोग गने गरी भउूपयोग पररविवन गनव पाइने छैन ।  

(२) उपदफा (१) िा ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन क नै व्यजक्तिे लनजको 
हकभोगिा रहेको जग्गा लनधावररि प्रयोजनिाभन्दा फरक प्रयोजनिा प्रयोग गन व पने भएिा सो 
को आधार र कारण ख िाई स्थानीय भपूयोग पररषद् िा लनवेदन ददन  पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि लनवेदन प्राप्त भएिा वा आफ्नो क्षेत्रलभत्रको क नै जग्गाको 
लनधावररि भउूपयोग पररविवन गन व पने भएिा स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे सोको आधार र कारण 
ख िाई प्रादेजशक भउूपयोग पररषद् िा िेखी पठाउन  पनेछ । 

(4) उपदफा (३) बिोजजि िेखी पठाइएकोिा सोही व्यहोरा बिोजजि भउूपयोग 
पररविवन गनव प्रादेजशक भउूपयोग पररषद् बाट अन िलि प्राप्त भएिा कायावन्वयन सलिलिको 
लसफाररस सिेि लिई स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे ववद्यिान भउूपयोग पररविवन गनव सक्नेछ ।   

(५) उपदफा (२) बिोजजि स्थानीय भउूपयोग पररषदिा ददने लनवेदनको प्रवक्रया 
िोवकए बिोजजि ह नेछ। 

९. भउूपयोग पररविवन गनव सवकने  : (१) यस ऐनिा अन्यत्र ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन 
कायवपालिकािे आफ्नो क्षते्रलभत्रको क नै स्थान वा बस्िी क नै ववपद् वा प्राकृलिक प्रकोपको 
कारण अस रजक्षि भएिा त्यस्िो क्षेत्रिाई अस रजक्षि वा अव्यवजस्थि स्थान घोषणा गरी त्यस्िो 
स्थानिा बसोबास गरेको पररवार वा सि दायिाई स रजक्षि िथा व्यवजस्थि स्थानिा बसोबासको 
व्यवस्था लििाउन भउूपयोग पररविवन गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि भउूपयोग पररविवन गराउँदा अन्यत्र जग्गा उपिब्ध ह न 
नसकेको अवस्थािा िात्र कृवष क्षेत्रिा बसोबासको व्यवस्था लििाउने गरी भउूपयोग पररविवन 
गनव सवकनेछ । 

१०. जग्गाको खण्डीकरण लनयन्त्रण िथा चक्िाबन्दी गने: (१) जग्गाको खण्डीकरण लनयन्त्रण 
िथा वकत्ताकाट गने कायविाई लनयिन गनव आवश्यक आधार र िापदण्ड सङ्घीय कानूनिा 
उल्िेख भए बिोजजि ह नेछ । 

(२) कायवपालिकािे कृवषको आध लनकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी 
खेिी, सािूवहक खेिी िथा साववजलनक खेिी गने प्रयोजनको िालग सम्बजन्धि जग्गाधनीको 
सहिलििा साँध सीिाना जोलडएको वकत्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्िाबन्दी कायवक्रि 
सञ् चािन गनव सक्नेछ । 

(3) उपदफा (2) बिोजजि कृवष भलूििा चक्िाबन्दी गदाव कायवपालिकािे लनधावरण 
गरेको िापदण्ड बिोजजि सम्बजन्धि जग्गाधनीको सहिलििा प्रचलिि कानूनको अधीनिा रही 
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जग्गाको ज्यालििीय आकार लििाउने गरी नक्सा से्रस्िािा आवश्यक सुंशोधन गनव सवकनेछ 
। 

(४) कायवपालिकािे सम्बजन्धि जग्गाधनीको आपसी सहिलििा सहकारी खेिी र 
सािूवहक खेिीको िालग सिेि जग्गाको  स्वालित्विा असर नपने गरी चक्िाबन्दीको कायवक्रि 
सञ् चािन गनव स्वीकृलि ददन सक्नेछ। 

(5) कायवपालिकािे यस दफा बिोजजि सञ् चािन गरेको चक्िाबन्दी कायवक्रिको 
वववरण सवहिको लिजखि जानकारी अलभिेखीकरणको िालग नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको 
भलूि व्यवस्था सम्बन्धी लबषय हेने िन्त्राियिा पठाउन  पनेछ। 

(६) चक्िाबन्दी कायवक्रि सञ्चािन गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोजजि 
ह नेछ ।  

११. नयाँ घर लनिावण वा बसोबासका पूवावधारहरू थप वा लबस्िार गनव नसवकन:े (१) यो ऐन प्रारम्भ 
ह ँदाका बखि कृवष क्षेत्रिा रहेको घरिा साववक बिोजजि बसोबास गरेकोिा बाहेक नयाँ घर 
लनिावण वा बसोबासका पूवावधारहरू थप वा लबस्िार गनव सवकन ेछैन । 

(२) उपदफा (१) ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन साववक बिोजजि बसोबास 
गररआएको घर क नै कारणिे भत्केको वा प रानो भई नयाँ बनाउन  पने अवस्था भएिा घर 
लनिावणको िालग लनजको अन्यत्र क नै जग्गा नभएिा कृवष क्षेत्रिा नयाँ घर लनिावण गनव बाधा 
पने छैन ।  

१२. घडेरी ववकलसि गनव नपाइने: यस ऐन बिोजजि आवासीय प्रयोजनको िालग वगीकरण गररएको 
क्षेत्र बाहेकका गाउँपालिका अन्य क्षेत्रिा क नै पलन प्रयोजनिे व्यावसावयक रूपिा घडेरी 
ववकलसि गनव र सोको लबक्री वविरण गनव पाइने छैन । 

१३. जग्गाको िूल्याङ्कन र करको लनधावरण : कायवपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गाको िूल्याङ्कन 
गदाव र भलूि सम्बन्धी करको लनधावरण गदाव भउूपयोगक्षेत्र वगीकरणिाई सिेि आधार िान्न  
पनेछ । 

१४. भलूि बैङ्क: भलूि बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बिोजजि ह नेछ।  

 

पररच्छेद-४ 

स्थानीय भउूपयोग पररषद् िथा भउूपयोग कायावन्वयन सलिलि 

१५. स्थानीय भउूपयोग पररषद्: (१) भउूपयोग क्षेत्र िथा भउूपयोग योजनाको कायवन्वयनका िालग 
एक स्थानीय भउूपयोग पररषद् रहनछे । 

(२) कायवपालिकािे स्थानीय भउूपयोग पररषद्को रूपिा कायव गनेछ । 
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(३) स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे आफ्नो कायव सम्पादनको क्रििा ववषय ववज्ञको 
सहयोग लिन सक्नेछ । 

(४) स्थानीय भउूपयोग पररषदको बैठक आवश्यकिा अन सार बस्नेछ । 

(५) स्थानीय भउूपयोग पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायवववलध पररषद् आफैिे लनधावरण 
गरे बिोजजि ह नेछ । 

१६. स्थानीय भउूपयोग पररषद्को काि किवव्य र अलधकार: यस ऐनिा अन्यत्र उजल्िजखि काि, 
किवव्य र अलधकारका अलिररक्त स्थानीय भउूपयोग पररषद्को काि किवव्य र अलधकार देहाय 
बिोजजि  ह नेछ :- 

(क) स्थानीय भउूपयोग योजना स्वीकृि गने, 

(ख)  भलूि सम्वन्धी िगि सङ्किन, ववश्लषेण र उपयोग गने, 

(ग)  आफ्नो िहको भउूपयोग क्षेत्र नक्शा ियार गराउने, 
(घ) आफ्नो िहको भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण गने, 

(ङ)  भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण सम्बन्धी सूचना सरोकारवािाको पह ँचिा 
प र् याउन स्थानीय भउूपयोग कायावन्वयन सलिलििाई लनदेशन ददन,े 

(च)  गाउँपालिकाको भउूपयोग योजना कायावन्वयनका प्रवक्रया र िापदण्ड 
ियार गरी िागू गने, 

(छ)  भउूपयोग योजना कायावन्वयनको अन गिन गने, 

(ज)  भउूपयोग पररविवनको िालग स्पि आधार र कारण सवहि लसफाररस 
गने, 

(झ)  िोवकएको उपयोग भन्दा फरक उपयोग गरेकोिा कारबाही गने, 

(ञ)  भउूपयोगिा उल्िेखनीय योगदान गने व्यजक्त पररवार वा सुंस्थािाई 
प रस्कृि गने, 

(ट)  धालिवक, ऐलिहालसक, साुंस्कृलिक, प रािाजववक, साववजलनक, साि दावयक, 
स्थिहरूको सुंरक्षण गने, 

(ठ) स्थानीय स्िरको भउूपयोग सम्बन्धी आवश्यक नीलिहरू िज विा गरी 
पाररि गने । 

१७. कायावन्वयन सलिलि: (१) स्थानीय भउूपयोग पररषद्को कायविा सहयोग गनव देहाय बिोजजिको 
एक भउूपयोग कायावन्वयन सलिलि रहनेछ :- 

(क) कायवपालिकाको उपाध्यक्ष -अध्यक्ष 

(ख) सम्वजन्धि वडाको वडा अध्यक्ष -सदस्य 

(ग) कायवपालिकाका कृवष, वन, भलूि, शहरी ववकास र 
भौलिक पूवावधारसँग सम्वजन्धि शाखाका प्रि खहरू -सदस्य 
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(घ)
  

सरोकारवािा िध्येबाट स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे 
िोकेको एक जना िवहिा सवहि द ई जना 

 

-सदस्य 

(ङ) कायवपालिकाको प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि     -सदस्य 
सजचव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोजजि िोवकएका सदस्यहरूको पदावलध पाँच 
वषवको ह नेछ । 

(३)  कायावन्वयन सलिलिको काि, किवव्य र अलधकार देहाय बिोजजि ह नेछ :- 
(क)  स्थानीय भउूपयोग पररषद् बाट स्वीकृि भउूपयोग योजना कायावन्वयन 

गने, 

(ख)  वगीकृि क्षेत्रको सूचना िोवकए बिोजजि सरोकारवािाको जानकारीको 
िालग साववजलनक गने, 

(ग)  प्रत्येक वडाको वडास्िरीय भउूपयोग योजना ियार गने, 

(घ)  वडा स्िरीय भउूपयोग योजना वडा सलिलिवाट अन िोदन गराई सोका 
आधारिा गाउँपालिकाको सिविगि भउूपयोग योजना ियार पारी 
स्थानीय भउूपयोग पररषदिा पेश गने, 

(ङ)  कायावन्वयनको क्रििा देजखएका सिस्याहरू सिाधानको िालग ववकल्प 
सवहि स्थानीय भउूपयोग पररषद् िा पेश गने, 

(च)  भलूिको सुंरक्षण र ददगो उपयोगको िालग सचेिना अलभववृर्द् गने, 

(छ)  िोवकएको उपयोगभन्दा फरक उपयोग गरेकोिा कारबाहीको िालग 
स्थानीय भउूपयोग पररषद् िा लसफाररस गने, 

(ज)  कृवषयोग्य जलिन बाँझो रहे नरहेको अन गिन गने, 

(झ)  साि दावयक भलूिको पवहचान गरी साि वहक वहििा उपयोगको व्यवस्था 
लििाउन,े 

(ञ)  भउूपयोगिा उल्िेखनीय योगदान गने व्यजक्त पररवार वा सुंस्थािाई 
प रस्कृि गनव लसफाररस गने । 

(४) कायावन्वयन सलिलिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बिोजजि ह नेछ । 

१८. भउूपयोग योजनाको प नराविोकन : कायवपालिकािे आवश्यकिा अन सार भउूपयोग योजनाको 
प नराविोकन गनव सक्नेछ । 

१९. स ववधा र प्रोत्साहन : कृवषयोग्य जलिनको अलधकिि उपयोग गने कृषकिाई प्रोत्साहन गनव 
कायवपालिकािे ववलभन्न कायवक्रिहरू सञ्चािन गनेछ। 
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पररच्छेद–6 

ववववध 

 

२०. कसूर िथा सजाय : भउूपयोग सिबन्धी कसूर, सजाय िथा सोको कारबाही र वकनारा सम्बन्धी 
व्यवस्था सङ्घीय कानून बिोजजि ह नेछ।  

२१. लनयि बनाउने अलधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्वयन गनव कायवपालिकािे आवश्यक लनयि 
बनाउन सक्नेछ ।   

२२. लनदेजशका वा कायवववलध बनाउन सक्न े: यो ऐन वा यस ऐन अन्िगवि बनेका लनयिको अधीनिा 
रही कायवपालिकािे आवश्यक लनदेजशका वा कायवववलध बनाई िागू गनव सक्नेछन ्। 

 

िस्यौदा अजन्ि पररिाजवन २०७५अन सूची 
(दफा ४ को उपदफा (९) सँग सम्बजन्धि) 

भउूपयोग क्षेत्र वगीकरणका आधार, िापदण्ड  िथा क्षेत्रफि 
 

भउूपयोग क्षेत्र वगीकरणका आधार िथा िापदण्ड देहाय बिोजजि ह नेछन ्: 

(क) कृवष क्षेत्र : देहाय बिोजजि प्रयोग भएको जग्गािाई कृवष क्षेत्रिा वगीकरण गररनेछ :- 

(१)  अन्नवािी, दिहन, िेिहन वा अन्य नगदे बािी िगायिको खेलिपािीको िालग उपयोग 
भैरहेको जग्गा, 

(२) फिफूिको बगैंचा वा नसवरी, िरकारी, सागपाि, व्यवसावयक फूिको खेलि, सोको 
नसवरी िगायिको जग्गा, 

(३) पश पुंक्षी पािन वा पश  पुंक्षीको आहाराको िालग प्रयोग ह ने दाना, घाँस वा बनस्पलि 
उत्पादन िगायिको िालग उपयोग भएको जग्गा, 

(४) सरकारी र साववजलनक वनक्षेत्र वाहेकका आवादी क्षेत्रलभत्र भएका खरवारी,  घाँसे िैदान, 

चरन क्षेत्र िथा रूख वा झाडी भएको जग्गा, 

(५) लनजी जग्गािा वन पैदावार वा जडीब डी उत्पादन गने उदे्दश्यिे ह कावइएका वनस्पलि 
वा जलडब टी भएको जग्गा, 

(६) लनजी वा सरकारी साबवजलनक जग्गािा कृलिि पोखरी बनाई िाछापािन गररएको 
जग्गा, 

(७) कृवष उत्पादनको रेखदेख गनव, भण्डार गनव, स काउन िथा प्रशोधन गनव वा पश पािनको 
िालग प्रयोग भएको क नै पलन भौलिक सुंरचना वा घर, टहरा आदद भएको जग्गा, 
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(८) खनजोि गरी खेिी िगाउन ियार गररएको जग्गा वा खेिी िगाउन उपय क्त ह न सक्ने 
आवाद िायक पिी वा बाँझो जग्गा, 

(९) बसोबास, व्यावसावयक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोलडएको भए िापलन 
वकत्ताको क्षेत्रफि पाँच हजार वगव लिटरभन्दा वढी भई खेिी गररएको वा खनजोि 
गररएको वा पलिव बाँझो जग्गा, 

(१०) एकै स्थानिा ववलभन्न वकत्ताहरू जोलडएर एक हेक्टर वा सो भन्दा वढी क्षेत्रफििा 
खेिी गररएका वा खनजोि गररएका वा पलिव बाँझो खेिीयोग्य जग्गा । 

 (ख) आवासीय क्षेत्र: देहाय बिोजजि प्रयोग भएको जग्गािाई आवासीय क्षेत्रिा वगीकरण गररनेछ:- 

(१) कृवष उपजको रेखदेख, भण्डारण िथा प्रशोधन, पश पािन वा उद्योग किकारखाना 
सञ्चािनको प्रयोजन वाहेक नागररक आवासको रुपिा प्रयोग भएको भवन, घर, टहरा 
वा सो भएको जग्गा, 

(२) व्यजक्तगि घर र सोसँग जोलडएका बगैंचा, ग्यारेज, आगँन र सो प्रयोजनको िालग प्रयोग 
ह ने व्यजक्तगि वाटो आदद रहेको जग्गा, 

(३) एकभन्दा धेरै पररवारहरु बस्ने ववकलसि अपाटविेन्ट, बह ििे भवन वा आवासीय फ्ल्याट 
रहेको जग्गा, सो प्रयोजनको िालग छ ट्याइएको वाटो,  सािूवहक ग्यारेज,  पावकव ङ्ग स्थि,  

बगैंचा,  चौर, िनोरञ्जनस्थि िगायि रहेको जग्गा, 

(४) ग्रािीण क्षेत्रिा बनेको घर, आगँन, चोक, घरसँगै रहेको गोठ, चपी, करेसावारी, बगैंचा 
िगायििे चचेको जग्गा, 

(५) बसोबास िालग आवश्यक आधारभिू भौलिक पूवावधार,  सडक,  ववद्य ि, खानेपानी वा ढि 
लनकास िगायिको व्यवस्था भएको क्षेत्र िा रहेको एक हजार वगव लिटर भन्दा साना 
वकत्ताका जग्गा, 

(६) बसोवास क्षेत्रिा उपयोग गनव आवश्यक न्यूनिि पूवावधारको ववकास भएको वकत्ता जग्गा 
रहेको ठाउँवाट सय लिटरको अधवव्यासको क्षेत्रिा एक सय पचास एकात्िक पररवार 
आवास इकाई वा दशभन्दा वढी सुंय क्त पररवार आवास इकाई भएको जग्गा । 

(ग) व्यावसावयक क्षेत्र: देहाय बिोजजि प्रयोग भएको जग्गािाई व्यावसावयक क्षेत्रिा वगीकरण 
गररनेछ:- 

(१) सािूवहक रूपिा वस्ि  वा सेवाको खररद लबक्री ह ने स्थि रहेको घरजग्गा िथा सो 
प्रयोजनको िालग छ ट्याइएको जग्गा, 
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(२) लबलभन्न वकलसिका व्यापाररक, व्यवसावयक र िनोरञ्जनस्थि रहेको क्षेत्र िथा सो 
प्रयोजनको िालग उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजनको िालग छ ट्याइएको 
जग्गा, 

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

(४) क नै वस्ि  वा यन्त्र उपकरणको ििविसम्भार वा सफा गररने स्थि वा भण्डारण 
गररएको स्थि वा  सो प्रयोजनका िालग प्रयोग भएको घर र घरिे  चचेको जग्गा, 

(५) क नै व्यावसावयक वक्रयाकिाप सञ्चािन नभए िापलन सोको पूवावधार सिेि उपिब्ध 
भएको र सो घर वा जग्गा रहेको स्थानवाट एकसय िीटरको अधवव्यासिा कररव 
पचास व्यावसावयक कारोवार रहेको स्थि, सोको िालग प्रयोग भएको घर र लिनिे 
चचेको जग्गा, 

(६) सरकारी, साववजलनक वा लनजी क्षेत्र सिेििे सेवा प्रदान गनव स्थापना गरेको कायाविय 
िथा लिनिे चचेका जग्गा वा भववष्यिा लनिावणको िालग छ ट्याइएको जग्गा, 

(७) पयवटकीय गलिववलधिा उपयोग भै रहेको क्षेत्रिे चचेको जग्गा । 

(घ) औद्योलगक क्षेत्र: देहाय बिोजजि प्रयोग भएको जग्गािाई औद्योलगक क्षेत्रिा वगीकरण गररनेछ:- 

(१) क नै वस्ि  वा कच्चा पदाथव उत्पादन गने उद्योग वा वकव शप रहेको स्थि, सो प्रयोजनका 
िालग लनिावण भएका घर वा टहरा िथा उद्योग सञ्चािनको िालग प्रयोग भएको जग्गा, 

(२) खाद्यान्न प्रशोधन, उपभोग्य वस्ि , पेय पदाथव उत्पादन, िथा प्रशोधन स्थि िथा सो 
प्रयोजनका िालग छ ट्याइएको जग्गा, 

(३) लबलभन्न िेलसनरी औजार, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन लनिावणस्थि, िथा सोको िालग 
छ ट्याइएको जग्गा, 

(४) कपडा िथा पोशाक उत्पादन स्थि िथा सो प्रयोजनको िालग छ ट्याइएको जग्गा, 

(५) सजावट सािग्री, लनिावण सािग्री, काठजन्य उद्योग िगयाि सञ्चािनिा रहेको वा स्थि 
िथा सो प्रयोजनको िालग छ ट्याइएको जग्गा,  

(६) क नै उद्योग सञ्चािन िथा रेखदेख गनव आवश्यक घर, टहरा िथा वकव शपिे चचेको 
जग्गा िथा कच्चा पदाथव भण्डारण गनव उपयोग गररएको जग्गा, 

(७) उद्योगवाट उत्पाददि फोहरजन्य पदाथवको ववसजवन गने प्रयोजनका िालग प्रयोग भएको 
जग्गा, 
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(८) नेपाि सरकारिे घोषणा गरेका औद्योलगक क्षेत्र, ववशेष आलथवक क्षेत्र िगायि सो 
क्षेत्रिे चचेको जग्गा । 

(ङ) खानी िथा खलनज क्षेत्र: देहाय बिोजजिको क्षेत्रिाई खानी िथा खलनज क्षेत्रिा वगीकरण 
गररनेछ:- 

(१) जिीनको सिहिा (ढ ुंगा, लगट्टी, बाि वा सिेि) वा जिीन ि नी (फिाि, जस्िा, िािा 
सिेि) लबलभन्न वकलसिका खानी भएको क्षेत्र, 

(२) जिीन ि नी लबलभन्न वकलसिका खलनज पदाथव (पेट्रोलियि पदाथव, ग्याँस, स न, चाँदी वा 
अन्य बह िूल्य धाि ) फेिा परेको क्षेत्र,  

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

 (च) वनक्षेत्र: प्रचलिि कानून बिोजजि वन क्षेत्र भलन पररभाषा गररएको र देहाय बिोजजि प्रयोग 
भएको  जग्गािाई वनक्षेत्रिा वगीकरण गररनेछ:- 

(१) पूणव वा आुंजशक रुपिे रुख िथा वनस्पलििे ढावकएको जग्गा, 

(२) सरकारी, साि दावयक, कव लियिी, धालिवक िगायि सबै प्रकारका वन जुंगि भएको जग्गा 
। 

(३) रुख िथा वनस्पलि वकृ्षारोपण गररएका सरकारी वा साववजलनक जग्गा, 

(४) रुख िथा वनस्पलि नभएको भएिापलन अन्य प्रयोजनको रुपिा वगीकरण नभएका 
झाडी, ब ट्यान आदद भएको जग्गा, 

(५) प्राकृलिक चरन, राविय लनक ञ्ज, वन्यजन्ि  आरक्ष,  जशकार आरक्ष, िध्यविी क्षेत्र िथा 
सुंरजक्षि क्षेत्र रहेको जग्गा, 

(६) पानीको ि हानिाई सुंरक्षण गनव ह कावइएका वा जोगाइएका रुख िथा वनस्पलििे 
ढाकेको सरकारी वा साववजलनक जग्गा, 

(७) नदी उकासबाट प्राप्त गरी लनजी जग्गा बाहेकका वनक्षेत्रका िालग िोवकएको जग्गा। 

(८) प्रचलिि वन सम्बन्धी कानून बिोजजि वन क्षेत्र जलनएको जग्गा । 

(छ) नदी, खोिा, िाि, लसिसार क्षेत्र: देहाय बिोजजिको क्षेत्रिाई नदी, खोिा, िाि, लसिसार क्षेत्रिा 
वगीकरण गररनेछ:- 

(१) नदी, खोिा िथा सोको जिप्रवाहको क्षेत्र, वकनारा डीि र बगर क्षेत्र सिेि, 
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(२) नहर िथा सोको लडि, 

(३) प्राकृलिक िाि, पोखरी िथा सोको लडि, 

(४) सालबकको नदी वा खोिा बगेको र हाि नदी, खोिा उकास भई बगर वा ढ ुं ग्यान 
कायि भएको क्षेत्र, 

(५) बग्ने पानी नभए पलन पानी जिेको वा जम्ने सम्भावना भएको लसिसार वा रािसार 
क्षेत्र । 

(ज) साववजलनक उपयोगको क्षेत्र: देहाय बिोजजि प्रयोग भएको जग्गािाई साववजलनक उपयोगको क्षेत्रिा 
वगीकरण गररनेछ :- 

(१) लबलभन्न वकलसिका यािायाि पूवावधार (जस्िै वन्दरगाह, बसपाकव , कारपाकव , सडक पेटी, 
सडक, बाटो, रेिवे, प ि, वविानस्थि सिेि) साववजलनक रूपिा उपयोग ह ने क्षेत्रिे 
ओगटेको जग्गा, 

(२) शहरी क्षेत्रको ख िा हररि क्षेत्र, बगैंचा, पाकव , जचलडयाखाना, वपकलनक स्पट, खेि पूवावधार 
िथा िैदान िगायि रहेको साववजलनक स्थि, 

(३) साववजलनक आवागिन ह ने प्राकृलिक वा िानव लनलिवि सम्पदा वा पूवावधार रहेको स्थि 
र सोिे चचेको जग्गा, 

(४) साववजलनक रूपिा उपयोग ह ने िनोरञ्जन स्थि, चौर, फाँट, चौिारा, ट ँलडखेि, हाटबजार 
िाग्ने स्थान, अन्त्येविस्थि, फोहर व्यवस्थापन स्थि िगायिर सोिे चचेको जग्गा, 

(५) सरकारी साववजलनक र साि दावयक ववद्यािय,  ववश्वववद्यािय, िगायि जशक्षण सुंस्थािे 
चचेको जग्गा । 

  (झ) साुंस्कृलिक िथा प रािाजववक िहववको क्षेत्र: देहाय बिोजजिको क्षेत्रिाई साुंस्कृलिक िथा 
प रािाजववक िहववको क्षेत्रिा वगीकरण गररनेछ:- 

(१) लबलभन्न सि दायिे धालिवक, साुंस्कृलिक, वा परम्पिरागि रूपिा पूजा, अचवना वा उपासना 
गने स्थि, 

(२) ववश्व सम्पदा सूचीिा रहेका ऐलिहालसक, धालिवक, साुंस्कृलिक क्षेत्र, 

(३) लबलभन्न ऐलिहालसक दरवार, भवन, वकल्िा, गढी, स्िम्भ िगायि ढाँचा, लनिावण वा 
अन्य स्थि, 
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(४) नेपाि सरकार वा कायवपालिकािे प रािाजत्वक िहत्वको भनी पररभावषि गरेको वा 
सुंरक्षण गने भनी िोकेका क्षेत्र । 

(ञ) नेपाि सरकार वा कायवपालिकाबाट आवश्यकिा अन सार िोवकएका अन्य क्षेत्र: 

(१) खण्ड (क) देजख (झ) सम्ििा उजल्िजखि क्षेत्रलभत्र नपने लबजशि वकलसिको भउूपयोग 
क्षेत्र, 

(२) स्थानीय आवश्यकिा अन सार छ ट्टयाउन  पने अन्य क नै भउूपयोग क्षेत्र । 

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले 

पे्रम प्रसाद सुवेदी 

नि प्रमुख प्रशासकीय अनिकृत 

 


