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प्रस्तावनााः  

भूमिको वर्गीकरण, सिुमित र प्रभावकारी व्यवस्थापनको िाध्यिबाट अमिकति र मिर्गो लाभ हााँमसल र्गने सम्बन्धिा 

आवश्यक व्यावस्था र्गनन आवश्यक भएकोले, ढकारी र्गाउाँपामलकाले यो ऐन जारी र्गरेको छ । 

परिचे्छद- १ 

प्रािम्भिक 

१.संक्षिप्त  नाम ि प्रािि:  

(१) यस ऐनको नाि "भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७९ रहेको छ ।  

(२) यो ऐन ढकारी र्गाउाँपामलकाको र्गाउाँसभाबाट पाररत भएको मिमत िेखि तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषा क्षवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,  

(क) "आवासीय िेत्र (भन्नाले िानवीय आसस्थानको लामर्ग प्रयोर्ग भएका घर रहेको जग्गा तथा घरसाँर्ग जोमिएको 

वा नजोमिएको र्गोठ, भकारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफुल, बर्गैंिा, करेसारवारी, आाँर्गन वा त्यसै्त जि कुनै 

काििा प्रयोर्ग र्गररएको जग्गा सम्झनु पछन  र सो शब्द बसोबासको लामर्ग प्रिमलत कानून बिोमजि तोमकएको कुनै 

के्षत्रलाई सिेत जनाउाँछ) 

(ि) "औद्योक्षगक िेत्र भन्नाले कुनै पमन कायनस्थल वा वसु्त उत्पािन र्गने उद्योर्ग तथा सो सञ्चालन र्गने प्रयोजनको 

लामर्ग मनिानण र्गररएका भवन, घर, टहराले ििेको जग्गा लर्गायत सो प्रयोजनको लामर्ग छुयाइएका जग्गा सम्झनु 

पछन  र सो शब्दले कुनै मनमथत भौर्गोमलक उद्योर्ग प्रवर्द्नन र्गने उदे्दश्यले प्रिमलत कानून बिोमजि तोमकएको मवशेष 

आमथनक के्षत्रलाई सिेत जनाउाँछ ।  

(र्ग) कायाथन्वयन सक्षमक्षि भन्नाले िफा १६ बिोमजिको स्थानीय भू-उपयोर्ग तथा व्यवस्थापन कायानन्वयन समिमत 

सम्झनु पछन  ।  

(घ) कृक्षष िेत्र " भन्नाले कृमष बाली उत्पािन, पशुपन्छीपालन, फािनहाउस, ित्स्यपालन, िाहुरीपालन, रेशििेती 

लर्गायत कृमषजन्य उत्पािन, वार्गवानी वा बनबाटीका, जमिबुटी र कृमष बनको लामर्ग प्रयोर्ग भएको वा हुन सके्न 

जग्गा सम्झनु पछन  ।  

(ङ) खानी िर्ा खक्षनज पदार्थको उत्खनन िेत्र: भन्नाले प्रिमलत कानुन बिोमजि िानी तथा िमनज पिाथनको 

उत्खनन, उत्पािन, शुर्द्ीकरण, प्रशोिन, सञ्चय र्गने प्रयोजनले छुटयाइको के्षत्र सम्झनु पछन  ।  

(ि) "िोक्षकएको" वा "िोक्षकए बमोक्षजम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गनत बनेको मनयििा तोमकएको वा तोमकए 

बिोमजि सम्झनु पछन  । 

(छ) "स्र्ानीय भू-उपयोग परिषद्” भन्नाले िफा १५ बिोमजिको स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि् सम्झनु पछन  ।  

(ज) "भू-उपयोग" भन्नाले भूमिको उपयोर्ग सम्झनु पछन  ।  

(झ) "भू-उपयोग िेत्र" भन्नाले िफा ४ बिोमजि वर्गीकरण र्गररएको के्षत्र सम्झनु पछन  । 

(ञ) "भू-उपयोग िेत्र नक्सा" भन्नाले िफा ५ बिोमजि तयार र्गररएको नक्सा सम्झनु पछन  ।  

(ट) "भू-उपयोग योजना " भन्नाले भू-उपयोर्गलाई व्यवखस्थत र्गनन िफा ६ बिोमजि तयार र्गररएको योजना 

सम्झनु पछन  ।  

(ठ) "भूक्षम" भन्नाले पृथ्वीको सतह, सतहभन्दा मसिा तल पृथ्वीको केन्द्रसम्म र सतहभन्दा िामथ पृथ्वीको 

रु्गरुत्वाकषनणले भेट्ने सीिासम्मको भार्ग सम्झनु पछन  ।  

(ि) “भूक्षम क्षवभाग" भन्नाले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी मवषय हेने स्थानीय सरकारको मवभार्ग सम्झनु पछन   । 

(ढ) वन िेत्र" भन्नाले प्रिमलत कानून बिोमजि तोमकएको वन के्षत्र सम्झनु पछन  । 

(ण) "व्यावसाक्षयक िेत्र" भन्नाले बैंक, सहकारी र मवमिय संस्था, पसल, होटेल, प्रिशननी कक्ष, पेटर ोल सम्प, 

र्गोिािघर, िलमित्रघर, स्वास्थ्य, सञ्चार, िनोरञ्जन सम्बन्धी सेवा, वसु्तको िररि मबमि हुने स्थान कुनै सामहखत्यक 

वैज्ञामनक, प्रामवमिक सेवा, सूिना तथा परािशन उपलब्ध र्गराउने संस्था, अन्य कुनै व्यबसामयक प्रयोजनको लामर्ग 

मनिानण र्गररएका भवनले ििेको जग्गा तथा सो प्रयोजनको लामर्ग छुटयाइएका जग्गा तथा पयनटन व्यवसायले 

ििेको जग्गा सम्झनु पछन  र सो शब्दले कुनै मनखस्ित भौर्गोमलक के्षत्रिा बजार मवस्तार र्गने र्गरी प्रिमलत कानून 

बिोमजि तोमकएको के्षत्रलाई सिेत जनाउाँछ ।  

(त) "सासृ्कक्षिक िर्ा पुिािाम्भिक िेत्र" भन्नाले िामिनक स्थल, ििनशाला, पुराताखत्वक िहत्वका िरवार तथा 

प्रिमलत कानून बिोमजि संसृ्कमतक तथा पुराताखत्वक िहत्त्वका भनी तोमकएका के्षत्र सम्झन् पछन  ।  

(थ) "सावथजक्षनक उपयोगको िेत्र िन्नाले मवद्यालय, मवश्वमवद्यालय, छात्रावास, अने्त्यमिस्थल, सिक, मसंिाई 

कुलो वा नहर, इनार, कुवा, िौतारी, पाटी, पौवा, र्गौशाला, उद्यान, बसपाकन , मविानस्थल, र्गौिर, िेलकूि िैिान 

तथा अन्य सावनजमनक उपयोर्गको लामर्ग मनिानण र्गररएका भवन, घर, टहरा, स्थान तथा त्यस्ता संरिनाले ििेको 



जग्गा सम्झनु पछन  र सो शब्दले कुनै मनमित भौर्गोमलक, के्षत्रिा सावनजमनक उपयोर्गको के्षत्र भनी प्रिमलत कानून 

बिोमजि तोमकएको के्षत्रलाई सिेत जनाउाँछ ।  

(ि) "स्र्ानीय भू-उपयोग परिषद्" भन्नाले िफा १८ बिोमजिको स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि् सम्झनु पछन  । 

(ि) "गाउँपाक्षलका" भन्नाले ढकारी र्गाउाँपामलका लाइ सम्झनु पिनछ । 

अनुचे्छद- २ 

भू-उपयोग कायथक्रम सन्चालन, भू-उपयोग िेत्र, भूक्षमको वगीकिण भू-उपयोग योजना 

३. भू-उपयोग कायथक्रम सन्चालन गनथ सके्न: 

(१) र्गाउाँपामलकाले भूमिको सिुमित उपयोर्ग तथा सावनजमनक महंत सिेतलाई ध्यानिा रािी, र्गाउाँपामलकाको सवै के्षत्रिा 

भू-उपयोर्ग कायनिि सन्चालन र्गनन सके्नछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोमजि कायनिि सन्चालन र्गनुन पूवन सावनजमनक सूिना प्रकाशन र्गनुन पनेछ । 

 ४. भू-उपयोग िेत्र वगीकिणाः    

(१) यस ऐन बिोमजि ढकारी र्गाउाँपामलकाको भू-बनौट, भूमिको क्षिता तथा उपयोर्गिा भूमिको िौजुिा उपयोर्ग र 

आवश्यक्ता सिेतका आिारिा भूमिलाई िेहाय बिोमजि भू-उपयोर्ग के्षत्रिा वर्गीकरण र्गररनेछ:-  

(क) कृमष के्षत्र,  

(ि) आवासीय के्षत्र,  

(र्ग) व्यापार के्षत्र,  

(घ) औद्योमर्गक के्षत्र,  

(ङ) िानी तथा िमनज के्षत्र,  

(ि) वन के्षत्र,  

(छ) निी, िोला, ताल, सीिसार के्षत्र,  

(ज) सावनजमनक उपयोर्गको के्षत्र,  

(झ) सांसृ्कमतक तथा पुराताखत्त्वक िहत्त्वको के्षत्र,  

(ञ) नेपाल सरकारवाट आवश्यकता अनुसार तोमकएका अन्य के्षत्र  

(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै सुरा लेखिएको भए तापमन सोही उपिफाको िण्ड (क) िा उले्लखित के्षत्र बाहेक अन्य 

के्षत्रिा वर्गीकरण भएको जग्गा त्यस्तो के्षत्रिा उपयोर्गिा नआउाँिा सम्मको लामर्ग स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि्लाई 

जानकारी र्गराई कृमष के्षत्रको रूपिा उपयोर्गिा ल्याउन बािा पने छैन ।  

(३) उपिफा (१) बिोमजि वर्गीकरण र्गररएका के्षत्रहरूलाई भू-उपयोर्ग पररषिले आवश्यकता बिोमजिका 

उपके्षत्रहरूिा वर्गीकरण र्गनन सके्नछ ।  

(४) आफ्नो के्षत्रिा उपिफा (१) बिोमजि वर्गीकरण र्गररएको के्षत्र बहेक को अन्य कुनै भू-उपयोर्ग के्षत्र को रूपिा 

वर्गीकरण र्गनन आवश्यक िेखिएिा त्यस्तो के्षत्र लाई भू-उपयोर्ग के्षत्र-वर्गीकरणिा सिावेश र्गनन संमघय भू-उपयोर्ग 

पररषििा लेिी पठाउनु पनेछ ।  

(५) उपिफा (४) विोमजि पठएको वर्गीकरण संमघय भू-उपयोर्ग पररषिले थप वर्गीकरण र्गनुन पने आवश्यक िेिेिा भू-

उपयोर्ग के्षत्र वर्गीकरण र्गनन सम्बखन्धत स्थानीय तहलाई सहिमत मिन सके्नछ । 

(६) र्गाउाँपामलकाको भू-उपयोर्ग पररषिले यस ऐन बिोमजि मनिानररत भू-उपयोर्ग के्षत्र वर्गीकरणका आिार, िापिण्ड 

तथा भू-उपयोर्ग मवभार्गले तयार र्गरेको कायनमवमि बिोमजि आफ्नो के्षत्रमभत्रको भूमिलाई भू-उपयोर्ग के्षत्रिा वर्गीकरण 

र्गनुन पनेछ । 

(७) उपिफा (६) बिोमजि के्षत्र वर्गीकरण र्गिान स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले कुनै समिय वा प्रिेशस्तरको योजना 

सन्चालनिा रहेका वा सन्चालन हुने भनी तोमकएका के्षत्रहरूलाई सोही बिोमजि वर्गीकरण र्गनुन पनेछ ।  

(८) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले भू-उपयोर्ग के्षत्र वर्गीकरण र्गरेको सूिना सवनसािारणको जानकारीको लामर्ग स्थानीय 

पत्रपमत्रका तथा मविुतीय सञ्चार िाध्यिबाट प्रकाशन तथा प्रसारण र्गनुन पनेछ ।  

(९) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले वर्गीकरण र्गररसकेको के्षत्रिा नेपाल सरकार वा प्रिेश सरकारले तोमकएको 

वर्गीकरणभन्दा कुनै फरक योजना सन्चालन र्गनुन परेिा िफा ८ बिोमजि िौजूिा भू- उपयोर्ग पररवतनन र्गनुन पनेछ ।  

(१०) भू-उपयोर्ग के्षत्र वर्गीकरण र्गने आिार िापिण्ड र के्षत्रफल स्थामनय भू-उपयोर्ग पररसिले तोके बिोमजि हुनेछ ।  

५.भू-उपयोग िेत्र नक्सा ियाि गनुथ पननाः   

(१) स्थामनय भूमि मवभार्गले स्थानीय तहको भू-उपयोर्ग के्षत्र नक्सा तयार र्गनुन र्गराउनु पनेछ ।  



(२) यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वषनमभत्र स्थानीय भूिी मवभार्गले स्थानीय तहका भू-उपयोर्ग नक्सा तयार र्गरी हस्तान्तरण 

र्गनुन पनेछ ।  

(३) उपिफा (२) बिोमजिका नक्साहरूलाई स्थामनय भू-उपयोर्ग पररषिले आवश्कता अनुसार अिावमिक र्गरी लारू्ग र्गनुन 

र्गनेछ ।  

(४) स्थानीय तहको आवश्यक्ता अनुसार भू-उपयोर्ग के्षत्र नक्सा अध्यावमिक र्गने कायनको लामर्ग स्थामनय भूिी मवभार्गले 

तोकीयको मनकाएलाइ आवश्यक सहयोर्ग उपलब्ध र्गराउनु पनेछ ।  

(५) यस िफा बिोमजि स्थामनय भूिी मवभार्गले भू-उपयोर्ग के्षत्र नक्सा तयार र्गिान प्राकृमतक मवपिको सम्भावना रहेका 

जोखिियुक्त के्षत्रको पमहिान र्गरी नक्सािा त्यस्तो के्षत्र जनाउनु पनेछ ।  

६. भू-उपयोग योजना िजुथमा : 

(१) स्थानीय तहको भू-उपयोर्ग योजना तजुनिा र्गनुनअमघ भूमिको वसु्तखस्थमत जनसङख्या वृमद्द िर, साध्य तथा आवासको 

आवश्यकता, आमथनक मवकास तथा पूवानिार मनिानणको लामर्ग भूमिको िार्गिा हुने बृखर्द् लर्गायतका मवषयिा अध्ययन र्गरी 

िीघनकालीन भू-उपयोर्ग योजनाको आिारपत्र तयार र्गनुन पनेछ ।  

(२) स्थानीय भू-उपयोर्ग मवभार्गले उपिफा (१) बिोमजिको िीघनकालीन भू-उपयोर्ग योजनाको आिारपत्र तथा सिग्र 

आमथनक, सािामजक पुवानिार मवकास लर्गायतका मवषय सिेतको आिारिा स्थामनय भू उपयोर्ग योजना तयार र्गरी स्थामनय 

भू-उपयोर्ग पररषद्वारा स्वीकृत र्गराई लारू्ग र्गनुन पनेछ । 

(३) र्गाउाँपामलकाले आफ्नो के्षत्र अन्तर्गनतको आमथनक सािामजक, पूवानिार मवकास लर्गायतका मवषय सिेतको आिारिा 

स्थानीय तह स्तरीय भू-उपयोर्ग योजना तयार र्गनुन पनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बिोमजि स्थानीय तह भू-उपयोर्ग योजना तजुनिा र्गिान संमघय तथा प्रिेश भू-उपयोर्ग योजनासाँर्ग प्रमतकूल 

नहुने र्गरी स्थानीय भूउयोर्ग पररषिवाट स्वीकृत र्गराई लारू्ग र्गनुन पनेछ ।  

(५) र्गाउाँपामलकाले भू-उपयोर्ग के्षत्र नक्सा तथा आफ्नो के्षत्रमभत्रको आमथनक, सािामजक, पूवानिार मवकास लर्गायका मवषय 

सिेतको आिारिा सङ्गीय र प्रिेश स्तरीय भू-उपयोर्ग योजनासाँर्ग प्रमतकूल नहुने र्गरी स्थानीय भू-उपयोर्ग योजना तयार 

र्गनुन पनेछ ।  

(६) उपिफा (५) बिोमजि तयार र्गररएको भू-उपयोर्ग योजना स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिबाट स्वीकृत र्गराई लारू्ग र्गनुन 

पनेछ । 

(७) र्गाउाँपामलकाले उपिफा (५) बिोमजि भू-उपयोर्ग योजना तयार र्गिान आवश्यक्ता अनुसार ग्रािीण र सहरी के्षत्रको 

बेग्लाबेगै्ल योजना तजुनिा र्गनन सके्नछ ।  

(८) भू-उपयोर्ग योजना तयार र्गिान िेहायका के्षत्र िेखिने र्गरी तयार र्गनुन पनेछः -  

(क) रामिर य पररयोजना  

(ि) मवशेष आमथनक के्षत्र  

(र्ग) औद्योमर्गक कोररिोर  

(घ) अन्तरानमिर य पमहिान र िानवीय आस्था बोकेका िामिनक, सांसृ्कमतक िहत्त्वका स्थानहरू  

(ङ) अन्तरप्रिेश फैमलएका पररयोजना  

(ि) संरक्षण योग्य रामिर य िहत्वका प्राकृमतक तथा भौमतक सम्पिाहरू  

(छ) रामिर य सुरक्षाको दृमिले संवेिनशील स्थानहरू  

(ज) मवपि जोखिियुक्त के्षत्र  

(झ) वातावरणीय स्वच्छता तथा जैमवक मवमविता संरक्षणको लामर्ग सुरमक्षत के्षत्र  

(ञ) अन्य आवश्यक के्षत्र  

(९) भू-उपयोर्ग योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले तोके बिोमजि हुनेछ ।  

अनुचे्छद ३ 

जग्गाधनी शे्रस्ता ि प्रमाणपूजी अद्यावक्षधक िर्ा भू-उपयोग परिविथन 

७. जग्गाधनी शे्रस्ता ि प्रमापूजाथ अध्यवक्षधक गनुथ पननाः   

(१) र्गाउाँपामलकाले भू-उपयोर्ग के्षत्र वर्गीकरण नक्सा बिोमजि आफ्नो के्षत्रमभत्रको जग्गाको जग्गािनी शे्रस्ता र प्रिाण 

पुजानिा तत् तत् के्षत्र िेखिने र्गरी अद्यावमिक र्गनुन पनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोमजि अद्यावमिक र्गररएको कायनिा मिि नवुझे्न जग्गािनीले मजल्ला अिालत सिक्ष त्यस्तो कायन 

भएको मिमतले पैंतीस मिनमभत्र उजुरी मिन सके्नछ ।  

(३) उपिफा (२) बिोमजिको उजूरी उपर मजल्ला अिालतले र्गरेको मनणनय अखन्ति हुनेछ ।  

८. भू-उपयोग परिविथन गनथ नहुने: 



(१) िफा ४ बिोमजि एउटा प्रयोजनको लामर्ग वर्गीकरण र्गररएको जग्गा अको प्रयोजनिा प्रयोर्ग र्गने र्गरी भू-उपयोर्ग 

पररवतनन र्गनन पाइने छैन ।  

(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापमन कुनै व्यखक्तले मनजको हकभोर्गिा रहेको जग्गा मनिानररत 

प्रयोजनिा भन्दा फरक प्रयोजनिा प्रयोर्ग र्गनुन पने भएिा सोको आिार र कारण िुलाई सम्बखन्धत स्थानीय भू-उपयोर्ग 

पररषि् िा मनवेिन मिनु पनेछ ।  

(३) उपिफा (२) बिोमजि मनवेिन प्राप्त भएिा वा आफ्नो के्षत्रमभत्रको कुनै जग्गाको मनिानररत भू- उपयोर्ग पररवतनन र्गनुन 

पने भएिा सम्बखन्धत स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले सोको आिार र कारण िुलाई प्रािेमशक भू-उपयोर्ग पररषि सिक्ष 

अनुरोि र्गनुन पनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बिोमजि अनुरोि प्राप्त भएिा प्रािेमशक भू-उपयोर्ग पररषिले सो प्रयोजनको लामर्ग अध्ययन र्गरी 

प्रामवमिक प्रमतवेिन पेश र्गनन िाटो, भूर्गभन, कानून, भू-उपयोर्ग योजना, कृमष, वन तथा वातावरण, भूमि, नामप तथा शहरी 

योजना के्षत्रका मवशेषज्ञ र सम्बखन्धत स्थानीय तहको प्रिुि वा उपप्रिुि रहेको एक समिमत र्गठन र्गनन सके्नछ । 

(५) उपिफा (४) बिोमजिको समिमतले मिएको प्रामवमिक प्रमतवेिन सिेतको आिारिा िार्ग बिोमजि भू- उपयोर्ग 

पररवतनन र्गनन उपयुक्त िेखिएिा प्रािेमशक भू-उपयोर्ग पररषिले सङ्गीय भू-उपयोर्ग पररषि सिक्ष मसफारीस र्गनुन पनेछ 

।  

(६) उपिफा (५) बिोमजि मसफाररस प्राप्त भएिा सङ्गीय भू-उपयोर्ग पररषिले मवद्यिान भू-उपयोर्ग पररवतनन र्गनन सके्नछ 

।  

(७) उपिफा (१) िा जुनसुकै सुरा लेखिएको भए तापमन स्थानीय सरकारले िेहायका स्थानको मवद्यिान भू-उपयोर्ग 

पररवतनन र्गनन सके्नछ:-  

(क) ठोस, तरल वा ग्यास अवस्थाका िहत्त्वपूणन प्राकृमतक स्रोत रहेको भूमिको सतह वा सतह भन्दा िुमनको 

स्थान  

(ि) रामिर य र्गौरवका वा प्राथमिकता प्राप्त मवकास आयोजनाहरू, औद्योमर्गक के्षत्र, मवशेष आमथनक के्षत्र 

लर्गायतका आयोजना स्थापना र्गनुन पने स्थान  

(र्ग) रामिर य सुरक्षाका दृमिले िहत्वका के्षत्र अन्तरानमिय सीिा मवश्व सम्पिा सूिीिा परेका सांसृ्कमतक, प्राकृमतक, 

ऐमतहामसक र पुराताखत्त्वक िहत्त्वका स्थान  

(घ) अन्तर प्रिेश भू उपयोर्ग के्षत्र व्यवस्थापन र्गनुन पने स्थान  

(ङ) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य के्षत्र । 

(८) यस िफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापमन सम्बखन्धतत स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिको मसफाररसिा 

र्गाउाँपामलकाले िेहायका अवस्थािा मवद्यिान पररवतनन र्गनन सके्नछः -  

(क) अन्तर स्थानीय तह भू-उपयोर्ग के्षत्र व्यवस्थापन र्गनुन परेिा  

(ि) िुई वा सोभन्दा बढी र्गाउाँपामलकाको भौर्गोमलक के्षत्रिा पने कुनै प्रिेश स्तरीय मवकास आयोजना सन्चालन 

र्गनुन परेिा ।  

(९) भू-उपयोर्ग पररवतननको स्वीकृमत मिने प्रकृया सम्बखन्ध अन्य व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ ।  

९. भू-उपयोग परिविथन गनथ सक्षकने:-  

(१) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापमन र्गाउाँपामलकाले आफ्नो के्षत्रमभत्रको कुनै स्थान वा बस्ती कुनै 

मवपि वा प्राकृमतक प्रकोपको कारण असुरमक्षत भएिा त्यस्तो के्षत्रलाई असुरमक्षत वा अव्यवखस्थत स्थान घोषणा र्गरी 

त्यस्तो स्थानिा बसोबास र्गरेको पररवार वा सिुिायलाई सुरमक्षत तथा व्यवखस्थत स्थानिा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन 

भू-उपयोर्ग पररवतनन र्गनन सके्नछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोमजि भू-उपयोर्ग पररवतनन र्गराउाँिा अन्यत्र जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थािा िात्र कृमष के्षत्रिा 

बसोवासको व्यवस्था मिलाउने र्गरी भू-उपयोर्ग पररवतनन र्गनन समकनेछ ।  

१०. जग्गाको खण्डीकिण क्षनयन्त्रण चक्लाबन्दी गननाः -  

(१) जग्गाको िण्डीकरण मनयन्त्रण तथा मकिाकाट र्गने कायनलाई मनयिन र्गनन आवश्यक आिार र िापिण्ड तोमकए 

बिोमजि हुनेछ ।  

(२) र्गाउाँपामलकाले कृमष भूमििा आिुमनमककरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी िेती, सािुमहक िेती तथा 

सावनजमनक िेती र्गनन तोमकए बिोमजिको के्षत्रफलको मकिा जग्गा एकीकरण र्गरी िक्लाबन्दी कायनिि र्गनन, र्गराउन 

सके्नछ ।  

(३) िक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कायनििलाई प्रोत्साहन र्गनन र्गाउाँपामलकाले मवशेष सुमविाका कायनििहरू सन्चालन 

र्गनन सके्नछन ।  



(४) िक्लाबन्दी कायनिि सन्चालन र्गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ ।  

११. नयाँ घि क्षनमाथण वा बसोबासका पूवाथधािहरू र्प वा क्षवस्ताि गनथ नसके्नाः -  

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुिाका बित कृमष के्षत्रिा घरिा सामवक बिोमजि वसोवास र्गरेकोिा बाहेक नयााँ घर मनिानण वा 

बसोबासका पूवानिारहरू थप वा मवस्तार र्गनन समकने छैन ।  

(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापमन सामवक बिोमजि बसोबास र्गररआएको घर कुनै कारणले 

भते्कको वा पुरानो भई नयााँ बनाउनु पने अवस्था भएिा घर मनिानणको लामर्ग मनजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभएिा कृमष 

के्षत्रिा नयााँ घर मनिानण र्गनन वा कृमष प्रयोजनका लामर्ग आवश्यक पने संरिना बनाउन वािा पने छैन । 

१२. घडेिी क्षवकक्षसि गनथ नपाइने:- यस ऐन बिोमजि आवासीय प्रयोजनको लामर्ग वर्गीकरण र्गररएको के्षत्र बाहेकका 

अन्य के्षत्रिा कुनै पमन प्रयोजनले व्यावसामयक रूपिा घिेरी मवकमसत र्गनन र सोको मविी मवतरण र्गनन पाइने छैन् ।  

१३. जग्गाको मूल्याङ्कन ि किको क्षनधाथिणाः - र्गाउाँपामलकाले आफ्नो के्षत्रमभत्रको जग्गाको िूल्याङ्कन र्गिान र भूमि 

सम्बखन्ध करको मनिानरण र्गिान भू- उपयोर्ग के्षत्र वर्गीकरणलाई सिेत आिार िानु्न पनेछ । 

१४. स्र्ानीय भू-उपयोग परिषद्: 

 (१) भू-उपयोर्ग के्षत्र तथा भू-उपयोर्ग योजना तजुनिा तथा कायानन्वयनका लामर्ग र्गाउाँपामलकािा एक स्थानीय भू-उपयोर्ग 

पररषि रहनेछ ।  

(२) र्गाउाँ  कायनपामलकाले स्थामनय भू-उपयोर्ग पररषिको रूपिा कायन र्गनेछ ।  

(३) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिको आफ्नो कायन सम्पािनको िििा मवषय मवज्ञको सहयोर्ग मलन सके्नछ  

(४) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि् को बैठक आवश्यकता अनुसार बसे्नछ ।  

(५) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि्को बैठक सम्बन्धी कायनमवमि पररषि आफैले मनिानरण र्गरे बिोमजि हुनेछ ।  

१५. स्र्ानीय भू-उपयोग परिषद्को काम किथव्य ि अक्षधकाि:- यस ऐनिा अन्यत्र उखल्लखित काि, कतनव्य र 

अमिकारका अमतररक्त स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिको काि, कतनव्य र अमिकार िेहाय बिोमजि हुनेछः   

(क) स्थानीय भू-उपयोर्ग योजना स्वीकृत र्गने  

(ि) भूमि सम्बखन्ध लर्गत सङ्कलन, मवशे्लषण र उपयोर्ग र्गने 

(र्ग) आफ्नो तहको भू-उपयोर्ग के्षत्र नक्सा अद्यावमिक र्गराउने  

(घ) आवश्यकता अनुसार आफ्नो तहको भू-उपयोर्ग उपके्षत्र वर्गीकरण र्गने  

(ङ) भू-उपयोर्ग के्षत्र वर्गीकरण सम्बखन्ध सूिना तोमकए बिोमजि सरोकारवालाको पहुाँििा पुयानउन स्थानीय भू उपयोर्ग 

कायानन्वयन समिमतलाई मनिेशन मिने  

(ि) र्गाउाँपामलकाको भू-उपयोर्ग योजना कायानन्वयनका प्रमिया र िापिण्ड तयार र्गरी लारू्ग र्गने  

(छ) भू-उपयोर्ग योजना कायानन्वयनको अनुर्गिन र्गने  

(ज) भू-उपयोर्ग पररवतननको लामर्ग स्पि आिार र कारण समहत मसफाररस र्गने  

(झ) तोमकएको उपयोर्गभन्दा फरक उपयोर्ग र्गरेिा कारवाही र्गने  

(ञ) भू-उपयोर्गिा उले्लिनीय योर्गिान र्गने व्यखक्त, पररवार वा संस्थालाई पुरसृ्कत र्गने  

(ट) िामिनक, ऐमतहामसक, सांसृ्कमतक, पुराताखत्वक, सावनजमनक, सािुिामयक स्थलहरूको संरक्षण र्गने  

(ठ) आफ्नो तहको भू-उपयोर्ग सम्बखन्ध आवश्यक नीमतहरु तजुनिा र्गरी पाररत र्गने ।  

१६.कायाथन्वयन सक्षमक्षि: 

(१) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिको कायनिा सहयोर्ग र्गनन िेहाय बिोमजिको एक भूउपयोर्ग कायानन्वयन समिमत हुनेछ ।  

(क) र्गाउाँ  कायनपामलका अध्यक्ष     -संयोजक  

(ि) विाको विा अध्यक्ष   -सिस्य   

(र्ग) र्गाउाँपामलकाका कृमष, वन, भूमि, सहरी मवकास र भौमतक पूवानिारसाँर्ग सम्बखन्धत शािाका प्रिुि -सिस्य 

(घ) सरोकारवालािधे्यबाट स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले तोकेको िुई जना िमहला समहत िारजना -सिस्य  

(ङ) सम्बखन्धत स्थानीय तहको प्रिुि प्रशासकीय अमिकृत - सिस्य-समिव  

(२) उपिफा (१) को िण्ड (घ) बिोमजि तोमकएका सिस्यहरूको पिावमि तीन वषनको हुनेछ ।  

(३) कायानन्वयन समिमतको काि, कतनव्य र अमिकार िेहाय बिोमजि हुनेछ:- 

(क) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि बाट स्वीकृत भू-उपयोर्ग योजना कायानन्वयन र्गने  

(ि) वर्गीकृत के्षत्रको सूिना तोमकए बिोमजि सरोकारवालाको जानकारीको लामर्ग सावनजमनक र्गने।  

(र्ग) प्रते्यक विाको विास्तरीय भू-उपयोर्ग योजना तयार र्गने  

(घ) विास्तरीय भू-उपयोर्ग योजना विा समिमतवाट अनुिोिन र्गराई सो का आिारिा स्थानीय तहको सिमिर्गत 

भू-उपयोर्ग योजना तयार पारी स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि िा पेश र्गने  



(ङ) कायानन्वयनको िििा िेखिएका सिस्याहरू सिािानको लामर्ग मवकल्प समहत स्थानीय भू- उपयोर्ग 

पररषििा पेश र्गने  

(ि) भूमिको संरक्षण र मिर्गो उपयोर्गको लामर्ग सिेतना अमभवृखर्द् र्गने  

(छ) तोमकएको उपयोर्गभन्दा फरक उपयोर्ग र्गरेकोिा वा तोमकए बिोमजि नर्गरेिा कारबाहीको लामर्ग स्थानीय 

भू-उपयोर्ग पररषििा मसफाररस र्गने,  

(ज) कृमषयोग्य जमिन बााँझो रहे नरहेको अनुर्गिन र्गने,  

(झ) सािुिामयक भूमिको पमहिान र्गरी सािुमहक महतिा उपयोर्गको व्यवस्था मिलाउने,  

(ञ) 'भू-उपयोर्गिा उले्लिनीय योर्गिान र्गने व्यखक्त, पररवार वा संस्थालाई पुरसृ्कत र्गनन मसफाररस र्गने ।  

(४) कायानन्वयन समिमतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ । 

 १७. भूक्षम बैङ्क सम्बम्भि व्यवस्र्ा:-  

(१) भू-उपयोर्ग वर्गीकरण सम्बखन्ध व्यवस्था कायानन्वयन र्गनन, भूमिको अमिकति उपयोर्ग र्गरेर उत्पािकत्व वृखर्द् र्गनन 

स्थानीय सरकारले आवश्कता अनुसार स्थानीय तहिा भूमि बैङ्कको स्थापना र्गनन सके्नछ ।  

(२) भूमि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ ।  

१८. सुक्षवधा ि प्रोत्साहन:- कूमषयोग्य जमिनको अमिकति उपयोर्ग र्गने कृषकलाई प्रोत्साहन र्गनन स्थानीय तहले मवमभन्न 

कायनििहरू सन्चालन र्गनन सके्नछ ।  

१९. भू-उपयोग योजनाको पुनिावलोकन:- स्थानीय तहले आवश्कता अनुसार भुउपयोर्ग योजनाको पुनरावलोकन 

र्गनन सके्नछ ।  

परिचे्छद ५ 

कसूि िर्ा सजाय 

२०. कसूि गिेको माक्षनने - िेहाय बिोमजिका कायन र्गरेिा यस ऐन बिोमजि कसूर र्गरेको िामननेछः -  

(क) तहर्गत भू-उपयोर्ग नक्सा र भुउपयोर्ग योजना बिोमजि कायन नर्गरेिा  

(ि) काबुबामहरको पररखस्थमत उत्पन्न भई जग्गा बााँझो राख्नु पने उमित र पयानप्त कारण समहतको सूिना 

सम्बखन्धत स्थानीय तहिा मिईएको अवस्थािा वाहेक कृमष के्षत्रिा वर्गीकृत जमिन लर्गातार तीन वषनिेखि बााँझो 

रािेिा,   

(र्ग) यस ऐनिा उखल्लखित अवस्थािा बाहेक मनिानररत भू-उपयोर्ग के्षत्र वर्गीकरण पररवतनन र्गरेिा ।  

२१. सजाय:- 

(१) कसैले िेहायका कसुर र्गरेिा तोमकएको अमिकारीले िेहाय बिोमजिको सजाय र्गनन सके्नछ: -  

(क) िफा २० को िण्ड (क) बिोमजिको कसूर र्गरेिा एक लाि रूपैयााँसम्म जररवाना  

(ि) िफा २० को िण्ड (ि) बिोमजिको कसूर र्गरेिा उत्पािन अनुिानको आिारिा पिास हजार रूपैयााँसम्म 

जररवाना |  

(र्ग) िफा २० को िण्ड (र्ग) बिोमजिको कसूर र्गरेिा एक लाि पिास हजार रूपैयााँसम्म जररवाना । 

(२) उपिफा (१) बिोमजिको अमिकारीले िफा २० को िण्ड (र्ग) बिोमजिको कसूर र्गरी मनिानररत भू-उपयोर्ग पररवतनन 

र्गरेिा उपिफा (१) िा उखल्लखित जररवानाका अमतररक्त त्यस्तो जग्गा छ िमहनामभत्र सामवक बिोमजि भू उपयोर्ग कायि 

र्गने र्गरी आिेश मिन सके्नछ ।  

२२. अदालिलाई भए सिहको अक्षधकाि हुने:  

 िफा २० बिोमजिको कसूरको सम्बन्धिा कारवाही र मकनारा र्गिान पक्ष मझकाउने, वयान मलने, प्रिाण बुझे्न, कार्गजपत्र 

िाखिला र्गराउने लर्गायतका मवषयिा तोमकएको अमिकारीलाई प्रिमलत कानून बिोमजि अिालतलाई भए सरहको 

अमिकार हुनेछ ।  

२३. उजुि गनथ सके्न दफा २० बमोक्षजमको कसूि गिेकोमा िोक्षकएको क्षनकायमा उजूि गनथ सक्षकनेछ ।  

२४. पुन: आवेदन दफा २१ बमोक्षजम भएको सजाय उपि क्षचत्त नबुझे्न पिेले सम्बम्भिि क्षजल्ला अदालिमा 

पुनिावेदन क्षदन सके्नछ ।  

२५. संक्षिप्त कायाथक्षवक्षध अपनाइनेाः  िफा २० बिोमजिको कसुरसाँर्ग सम्बखन्धत िुद्दाको कारवाही र मकनारा र्गिान संमक्षप्त 

कायानमवमि ऐन, २०२८ बिोमजिको कायनमवमि अपनाउनु पनेछ ।  

 

 

 

 



परिचे्छद-६ 

क्षवक्षवध 

२६. अक्षधकाि प्रत्यायोजन गनथ सके्न:  

यस ऐन विोमजि तोमकएको अमिकारीले आफूलाई प्राप्त अमिकारिधे्य िुद्दा हेने अमिकार बाहेक अन्य सबै वा केही 

अमिकार आफ्नो िातहतको अमिकृतलाई प्रत्यायोजन र्गनन सके्नछ ।  

२७. समावेक्षििाको आधािमा मनोनयन गनुथ पननाः   

स्थानीय सरकारले यस ऐन बिोमजि स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि मवज्ञ सिस्य िनोनयन र्गिान सिावेमशताको आिारिा 

र्गनुन पनेछ ।  

२८. क्षनयम बनाउने अक्षधकाि:  

 यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन र्गनन स्थानीय सरकारले आवश्यक मनयिहरु बनाउन सके्नछ ।  

२९. क्षनदनक्षिका वा कायथक्षवक्षध बनाउन सके्नाः   

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गनत बनेका मनयिहरूको अिीनिा रही स्थानीय तहले आवश्यकता परेिा मनिेमशका वा कायनमवमि 

बनाई लारू्ग र्गनन सके्नछ ।  

 

 

 


