सू र्वय िनार्क नगरपालिकाको भू-उपर्ोग कार्यविलि, २०७९
प्रस्तािनााः सूर्वय िनार्क नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको भूलिको िगीकरण, सिुचित उपर्ोग र प्रभािकारी
व्र्िस्थापनको िाध्र्िबाट अलिकति र दिगो िाभ हालसि गने सम्बन्ििा आिश्र्क व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर्
भएकोिे,
भूउपर्ोग ऐन, २०७६ को िफा ३३ िे दिएको अलिकार प्रर्ोग गरी नगरकार्यपालिकािे र्ो कार्यविलि
बनाई िागू गरे को छ।
पररच्छे ि- १
प्रारचम्भक
१. सं चक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यविलिको नाि “सूर्वय िनार्क नगरपालिकाको भू-उपर्ोग कार्यविलि,
२०७९" रहेको छ ।
(२) र्ो कार्यविलि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविलििा;
क. “ऐन" भन्नािे भूउपर्ोग ऐन, २०७६ सम्झनु पछय।
ख. “लनर्िाििी" भन्नािे भूउपर्ोग लनर्िाििी, २०७९ सम्झनु पछय।
ग. “कार्यविलि" भन्नािे सूर्वय िनार्क नगरपालिकाको भू-उपर्ोग कार्यविलि, २०७९ सम्झनु पछय।
घ. “नगरपालिकाÆ भन्नािे सूर्वय िनार्क नगरपालिकािाई सम्झनु पछय।
ङ. “कार्यपालिका” भन्नािे सूर्वय िनार्क नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकािाई सम्झनु पछय।
ि. “प्रिुख” भन्नािे सूर्वय िनार्क नगरपालिकाको प्रिुखिाई सम्झनु पछय।
छ. “उपप्रिुख” भन्नािे सूर्वय िनार्क नगरपालिकाको उपप्रिुखिाई सम्झनु पछय।
ज. “प्रिुख प्रशासवकर् अलिकृत” भन्नािे सूर्वय िनार्क नगरपालिकाको प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृतको रुपिा
कािकाज गनय तोवकएको अलिकृतिाई सम्झनु पछय।
झ. “स्थानीर् भूउपर्ोग पररषि” भन्नािे सूर्वय िनार्क नगरपालिकाको स्थानीर् भूउपर्ोग पररषि सम्झनु
पछय।
ञ. “आिासीर् क्षेत्र " भन्नािे िानिीर् बासस्थानको िालग प्रर्ोग भएका घर रहेको जग्गा तथा घरसँग
जोलिएको िा नजोलिएको गोठ, भकारी, ग्र्ारे ज, तिेिा, इनार, फिफुि बगैंिा, करे साबारी, आँगन िा
त्र्स्तै अरु कुनै काििा प्रर्ोग गररएको जग्गा सम्झनु पछय र सो शब्ििे बसोबासको िालग प्रिलित
कानून बिोचजि तोवकएको कुनै क्षेत्रिाई सिेत जनाउँ छ ।
ट. औद्योलगक क्षेत्र” भन्नािे कुनै पलन कार्यस्थि िा िस्तु उत्पािन गने उद्योग तथा सो संिािन गने
प्रर्ोजनको िालग लनिायण गररएका भिन, घर िा टहरािे ििे को जग्गा िगार्त सो प्रर्ोजनको िालग
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छु ट्याइएका जग्गा सम्झनु पछय र सो शब्ििे कुनै लनचित भौगोलिक क्षेत्रिा उद्योग प्रिर्द्यन गने
उद्देश्र्िे प्रिलित कानून बिोचजि तोवकएको विशेष आलथयक क्षेत्रिाई सिेत जनाउँ छ ।
ठ. “कार्ायन्िर्न सलिलत” भन्नािे ऐनको िफा २० बिोचजिको स्थानीर् भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न सलिलत
सम्झनु पछय।
ि. “भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न उपसलिलत” भन्नािे कार्यविलिको िफा ६ बिोचजिको सलिलत सम्झनु पछय।
ढ. “कृवष क्षेत्र” भन्नािे कृवष बािी उत्पािन, पशुपन्छी पािन, फाियहाउस, ित्स्र्पािन, िाहुरीपािन,
रे शिखेती िगार्त कृवषजन्र् उत्पािन, िागिानी िा िनबावटका, जलिबुटी र कृवष िनको िालग प्रर्ोग
भएको िा हुन सक्ने जग्गा सम्झनु पछय ।
ण. “खानी तथा खलनज क्षेत्र भन्नािे प्रिलित कानून बिोचजि खानी तथा खलनज पिाथयको उत्खनन,
उत्पािन, शुर्द्ीकरण, प्रशोिन िा सञ्चर् गने प्रर्ोजनिे छु ट्याइएको क्षेत्र सम्झनु पछय ।
त. “प्रिे श भूउपर्ोग पररषद्” भन्नािे ऐनको िफा १६ बिोचजिको प्रिे श भूउपर्ोग पररषद् सम्झनु पछय।
थ. “भूउपर्ोग क्षेत्र" भन्नािे ऐनको िफा ४ बिोचजि िगीकरण गररएको क्षेत्र सम्झनु पछय ।
ि. “भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा" भन्नािे ऐनको िफा ५ बिोचजि तर्ार गररएको नक्सा सम्झनु पछय ।
ि. “भूउपर्ोग र्ोजना" भन्नािे भूउपर्ोगिाई व्र्िचस्थत गनय ऐनको िफा ६ बिोचजि तर्ार गररएको
र्ोजना सम्झनु पछय ।
न. “िन्त्रािर्” भन्नािे भूलि व्र्िस्था सम्बन्िी विषर् हेने नेपाि सरकारको िन्त्रािर् सम्झनु पछय ।
प. “िन क्षेत्र” भन्नािे प्रिलित कानून बिोचजि तोवकएको िन क्षेत्र सम्झनु पछय ।
फ. “व्र्ािसावर्क क्षेत्र” भन्नािे बैङ्क, सहकारी र वित्तीर् सं स्था, पसि, होटे ि, प्रिशयनी कक्ष, पेट्रोि पम्प,
गोिािघर, ििचित्र घर, स्िास््र्, सञ्चार, िनोरञ्जन सम्बन्िी सेिा िस्तुको खररि लबक्री हुने स्थान कुनै
सावहचत्र्क, िैज्ञालनक, प्राविलिक सेिा, सूिना तथा परािशय उपिब्ि गराउने सं स्था अन्र् कुनै
व्र्ािसावर्क प्रर्ोजनको िालग लनिायण गररएका भिनिे ििे को जग्गा िा पर्यटन व्र्िसार्िे ििे को
जग्गा िा सो प्रर्ोजनको िालग छु ट्याइएका जग्गा सम्झनु पछय र सो शब्ििे कुनै लनचित भौगोलिक
क्षेत्रिा बजार विस्तार गने गरी प्रिलित कानून बिोचजि तोवकएको क्षेत्रिाई सिेत जनाउँछ ।
ब. “सङ्घीर् भूउपर्ोग पररषद्” भन्नािे ऐनको िफा १४ बिोचजिको सङ्घीर् भूउपर्ोग पररषद् सम्झनु पछय।
भ. “सांस्कृलतक तथा पुराताचविक िहविको क्षेत्र” भन्नािे िालियक स्थि, िियशािा, पुराताचविक िहत्िका
िरिार तथा प्रिलित कानून बिोचजि सांस्कृलतक तथा पुराताचत्िक िहविका भनी तोवकएका क्षेत्र
सम्झनु पछय ।
म. “साियजलनक उपर्ोगको क्षेत्र” भन्नािे विद्यािर्, विश्वविद्यािर्, छात्रािास, अन्त्र्ेविस्थि, सिक, लसँिाई
कुिो िा नहर, इनार, कुिा, िौतारी, पाटी, पौिा, गौशािा, उद्यान, बसपाकय, वििानस्थि, गौिर, खेिकुि
िैिान तथा अन्र् साियजलनक उपर्ोगको िालग लनिायण गररएका भिन, घर, टहरा, स्थान तथा त्र्स्ता
सं रिनािे ििे को जग्गा सम्झनु पछय र सो शब्ििे कुनै लनचित भौगोलिक क्षेत्रिा साियजलनक उपर्ोगको
क्षेत्र भनी प्रिलित कानून बिोचजि तोवकएको क्षेत्रिाई सिेत जनाउँ छ ।
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पररच्छे ि-२
भूलिको िगीकरण, भूउपर्ोग र्ोजना
३. भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण: (१) ऐनको िफा ४ को उपिफा (१) बिोचजि नगरक्षेत्रलभत्रको भूलििाई
िे हार् बिोचजिको भूउपर्ोग क्षेत्रिा िगीकरण गररनेछ:
(क) कृवष क्षेत्र,
(ख) आिासीर् क्षेत्र
(ग) व्र्ािसावर्क क्षेत्र,
(घ) औद्योलगक क्षेत्र
(ङ) खानी तथा खलनज क्षेत्र
(ि) िन क्षेत्र,
(छ) निी, खोिा, ताि, सीिसार क्षेत्र,
(ज) साियजलनक उपर्ोगको क्षेत्र
(झ) सांस्कृलतक तथा पुराताचत्िक िहविको क्षेत्र
(ञ) नेपाि सरकारबाट आिश्र्कतानुसार तोवकएका अन्र् क्षेत्र।
(२) कृवष क्षेत्र बाहेक अन्र् क्षेत्रिा िगीकरण भएको जग्गा त्र्स्तो क्षेत्रिा उपर्ोगिा
नआउँ िासम्िको िालग स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्िाई जानकारी गराई कृवष क्षेत्रको रुपिा उपर्ोगिा ल्र्ाउन
सवकनेछ।
(३) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रिा उपिफा (१) बिोचजि िगीकरण गररएको क्षेत्र बाहेकको अन्र्
कुनै भूउपर्ोग क्षेत्रको रूपिा िगीकरण गनय आिश्र्क िे खेिा त्र्स्तो क्षेत्रिाई भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणिा
सिािेश गनय सङ्घीर् भूउपर्ोग पररषििा िेखी पठाउनेछ।
(४) उपिफा (३) बिोचजि िेखी आएकोिा सङ्घीर् भूउपर्ोग पररषद्िे थप िगीकरण गनुय पने
आिश्र्क िे खेिा भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण गनय नगरपालिकािाई सहिलत दिन सक्नेछ ।
(५) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्िे ऐन तथा लनर्िाििी बिोचजि लनिायररत भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणका
आिार, िापिण्ि तथा िन्त्रािर्िे तर्ार गरे को कार्यविलि बिोचजि आफ्नो क्षेत्रलभत्रको भूलििाई भूउपर्ोग
क्षेत्रिा िगीकरण गनुय पनेछ।
(८) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्िे भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण गरे को सूिना सियसािारणको जानकारीको
िालग स्थानीर् पत्रपलत्रका तथा विद्युतीर् सञ्चार िाध्र्िबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गनुय पनेछ।
(९) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्िे िगीकरण गररसकेको क्षेत्रिा नेपाि सरकार िा प्रिे श सरकारिे
तोवकएको िगीकरणभन्िा कुनै फरक र्ोजना सञ्चािन गनुय परे िा ऐनको िफा ८ बिोचजि िौजूिा भूउपर्ोग
पररितयन गनुय पनेछ ।
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४. भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणको आिार: (१) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्िे ऐनको िफा ४ को उपिफा (१)
बिोचजि भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण गने क्रििा लनर्िाििीको अनुसूिी-१ को अिािा कृवष, आिासीर्,
ँ सवहत िे हार् बिोचजिका अन्र्
व्र्िसावर्क र औद्योलगक क्षेत्र तोक्िा िूख्र् रुपिा सिक/बाटोको पहुि
थप आिार एिं िापिण्ििा रही गनेछ:
क. कृवष क्षेत्र:
१ ) सिक/बाटोको पहुँि- नापी नक्सािा गोरे टो बाटो, राजकुिो, पलतय, साियजलनक जग्गा, िनक्षेत्रिे
नछोएको जग्गाहरु कृवष क्षेत्र तोवकनेछ । नापी नक्सािा बाटो नभएको कारणिे कृवष क्षेत्र
कार्ि भएका वकत्ता जग्गाहरुको हकिा प्रिलित कानून बिोचजिको आिार सवहत सम्बचन्ित
जग्गािनीिे भूउपर्ोग पररितयन गनय स्थानीर् भूउपर्ोग पररषििा लनिेिन दिएिा िा स्थानीर्
भूउपर्ोग पररषिको लनणयर्िे आिलिक रुपिा आिश्र्कतानुसार कृवष क्षेत्रबाट अन्र् क्षेत्रिा
भूउपर्ोग क्षेत्र पररितयन हुनेछ।
२) भूबनौट।
३) लनर्िाििीको लनर्ि ४ बिोचजि प्राप्त भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा।
४) स्थानीर् िाग र आिश्र्कता।
ख. आिासीर् क्षेत्र:
१ ) सिक/बाटोको पहुँि- नगरपालिका क्षेत्रलभत्र ८ लिटर भन्िा कि (६ लिटर, ४ लिटर िा सो
भन्िा साना गोरे टो बाटो) िौिाइको बाटोिे जोलिएका सम्पूण य वकत्ता जग्गाहरु आिासीर् क्षेत्र
हुनेछ। साियजलनक, पलतय, िन क्षेत्र, खोिा र खोल्सीसँग जोलिएको जग्गाहरु तोवकएको िापिण्ि
छोिी बाँकी जग्गा आिासीर् क्षेत्र हुनेछ। साविकको राजकुिो बाटोको रुपिा रुपान्तरण
भैसकेको हकिा त्र्स्तो बाटोिे छोएको सम्पूण य वकत्ता जग्गाहरु आिासीर् हुनछ
े । बाटोसंग
जोलिएका एकै व्र्चि िा एकाघरको पररिारको सिस्र्को नाििा स्रे स्ता पुजाय कार्ि रहेको
जग्गासंग जोलिएका सबै वकिा जग्गाहरु आिासीर् हुनेछ।नापी नक्सािा बाटो नभएको तर
ििन िल्तीिा बाटोको रुपिा प्रर्ोग भई आएका बाटोको हकिा नगरपालिकाको भिन लनिायण
तथा घरनक्सा पास कार्यविलि, २०७८ बिोचजि साजयलिन िुि ुल्का गरी बाटो कार्ि भएको
अिस्थािा ती बाटोिे छोएका सम्पूण य वकत्ता जग्गाहरु आिासीर् हुनेछ।
२) नेपाि सरकारको लनणयर् बिोचजि स्िाटय/नर्ाँ शहर आर्ोजना तोवकएको क्षेत्र।
३) नगरपालिकालभत्रको जनसं ख्र्ा िृवर्द् िर,
४) बसाइसराई र िावषयक नर्ाँ घर लनिायणको िृवर्द् िर
५) भूबनौट- ३० लिग्री भन्िा बढी लभरािो भूबनौट भएको क्षेत्रिा बाटोको पहुँि पुगक
े ो भएतापलन
जलिनको भौगलभयक अिस्थाको जाँि गरी सोको आिारिा िात्र आिासीर् क्षेत्र तोवकनेछ।
६) लनर्िाििीको लनर्ि ४ बिोचजि प्राप्त भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा।
७) स्थानीर् िाग र आिश्र्कता।
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ग. व्र्िसावर्क क्षेत्र:
ँ
१ ) सिक/बाटोको पहुँि- नगरपालिकालभत्र ८ लिटर र सो भन्िा बढी िौिा भएका बाटोको पहुि
पुगेको जग्गा िा क्षेत्रिाई आिासीर् क्षेत्र तोवकनेछ।
२) भूबनौट- ३० लिग्री भन्िा बढी लभरािो भूबनौट भएको क्षेत्रिा बाटोको पहुँि पुगेको भएतापलन
जलिनको भौगवियक अिस्थाको जाँि परीक्षणबाट क्षेत्र तोक्न अिस्था भएिा।
३) स्थानीर् िाग र आिश्र्कता।
घ. औद्योलगक क्षेत्र
१ ) सिक/बाटोको पहुँि- नगरपालिकालभत्र १० लिटर र सो भन्िा बढी िौिा भएका बाटोको
पहुँि पुगेको जग्गा िा क्षेत्रिाई औद्योलगक क्षेत्र तोवकनेछ।
२) नेपाि सरकार िा प्रिे श सरकार िा नगरपालिकाको लनणयर् बिोचजि कार्ायन्िर्न हुने र्ोजना।
३) भूबनौट- ३० लिग्री भन्िा कि लभरािो भूबनौट भएको क्षेत्र।
(२) ३० लिग्री भन्िा बढी लभरािो भूबनौट भएको क्षेत्रिा आिासीर् क्षेत्र कार्ि गनय सवकने िा
नसवकने सम्बन्ििा नगरपालिकािे त्र्स स्थानको जलिनको भौगलभयक अिस्थाको अध्र्र्न, जाँि एिं परीक्षण
गने गराउनेछ।
५.

भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण: (१) भूउपर्ोग ऐन तथा लनर्िाििी र र्स लनिे चशकाको िफा ४ बिोचजिको
आिार र िापिण्ि लभत्र रही स्थानीर् भूउपर्ोग पररषििे नगरपालिका क्षेत्रलभत्र भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण
गरी अनुसूिी-२ बिोचजिको ढाँिािा नगरबासीको जानकारीको िालग साियजलनक सूिना जारी गनेछ।
(२) उपिफा (१) बिोचजि भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण पिात् सबै ििा कार्ायिर्िे ििाबासीको

जानकारीको िालग आ-आफ्नो ििाको भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणको वििरण ििाको सूिना पाटीिा टाँस
गनुक
य ो साथै प्रिारप्रसार सिेत गनेछ।
(३) भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न सलिलतिे उपिफा (१) र (२) बिोचजिको सूिना प्रकाशनबाट प्राप्त
सुझाि एिं पृष्ठपोषण, नगरपालिका क्षेत्रलभत्र गरे को स्थिगत अििोकन, भेिा तथा छिफि एिं
अन्तरवक्रर्ाबाट प्राप्त सुझाि तथा लसकाइ र नापी विभागबाट नगरपालिकािाई हस्तान्तरण गररएको भूउपर्ोग
नक्साको अध्र्र्न गनेछ।
(४) उपिफा (३) बिोचजिको आिारिा स्थानीर् भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न सलिलतिे उपिफा (१)
ीँ तै पुनराििोकन गनुप
बिोचजिको लनणयर्िा कहीक
य ने भए सोको आिार र कारण सवहतको

प्रलतिेिन तर्ार

गरी लनणयर्को िालग स्थानीर् भूउपर्ोग पररषििा पेश गनेछ।
(५) उपिफा (४) बिोचजि भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न सलिलतिे पेश गरे को प्रलतिेिन एिं लसफाररस
िालथ छिफि गरी स्थानीर् भूउपर्ोग पररषििे नगरपालिकाको भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण सम्बन्िी अचन्ति
लनणयर् गनेछ।
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(६)

स्थानीर् भूउपर्ोग पररषिबाट अचन्ति लनणयर् भएपलछ नगरपालिकािे सो लनणयर् स्थानीर्

राजपत्रिा प्रकाशन गनुक
य ो साथै सोको सूिना सियसािरणको जानकारीको िालग स्थानीर् संिारिाध्र्ि,
पत्रपलत्रका र आफ्नो िेबसाइटिा सिेत प्रकाशन गनेछ भने सोको वििरण नापी विभाग, प्रिे श भूउपर्ोग
पररषद् र सङ्घीर् भूउपर्ोग पररषििा सिेत पठाउनेछ। साथै जग्गािनी िताय सेस्ता र सो सम्बन्िी विद्युतीर्
अलभिेख तथा जग्गािनी िताय प्रिाणपूजाय िगार्तको अलभिेख अद्यािलिक गनय िािपोत कार्ायिर् र नापी
कार्ायिर्िा पलन िेखी पठाउनेछ।
६. अन्र् भूउपर्ोग क्षेत्रिा िगीकरण गनय सवकने: (१) ऐनको िफा ४ को उपिफा (१) बिोचजि अन्र्
कुनै भूउपर्ोग क्षेत्रिा िगीकरण गनुपय ने भएिा नगरपालिकािे स्पि आिार खुिाई िगीकरणिा सिािेश
गनुप
य ने क्षेत्र र सोको भौगोलिक वििरण सिेत खुिाई सङ्घीर् भूउपर्ोग पररषििा सहिलतको िालग िेखी
पठाउनेछ।
(२) उपिफा (१) बिोचजि भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणको िालग िेखी आएिा सङ्घीर् भूउपर्ोग
पररषद्िे आिश्र्कता र औचित्र्ताको आिारिा नगरपालिकािाई सहिलत दिएिा स्थानीर् भूउपर्ोग पररषििे
त्र्स्तो भूउपर्ोग क्षेत्रिा िगीकरण गनेछ।
(३) उपिफा (२) बिोचजि भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण गररसकेपलछ स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्िे
सोको वििरण नापी विभाग, प्रिे श भूउपर्ोग पररषद् र सं घीर् भूउपर्ोग पररषद्िा पठाउनेछ।
(४) भूउपर्ोग िगीकरणको सूिना नगरपालिकािे सियसािारणको जानकारीको िालग स्थानीर्
राजपत्र, पत्रपलत्रका र आफ्नो िेबसाइटिा सिेत प्रकाशन गनेछ।
७. नक्सा तथा त्र्ाङ्क उपिब्ि गराउनेाः नगरपालिकािे उद्देश्र् र प्रर्ोजन खुिाई आफ्नो क्षेत्रको नक्सा
तथा त्र्ाङ्क िा अन्र् कुनै वििरण उपिब्ि गराउन िाग भई आएिा नापी विभागिे त्र्स्तो भूउपर्ोग
नक्सा तथा त्र्ाङ्क उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
८.

भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा अद्यािलिक गने: (१) िन्त्रािर्िे तर्ार गरी नगरपालिकािाई हस्तान्तरण गरे को
नक्साहरूिाई सूर्वय िनार्क भूउपर्ोग पररषद्िे आिश्र्कता अनुसार अद्यािलिक गरी िागू गनेछ।
(२) नगरपालिकाको आिश्र्कता अनुसार भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा अद्यािलिक गने कार्यको िालग

िन्त्रािर् िा नापी विभाग िा नापी कार्ायिर्िे आिश्र्क सहर्ोग उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
९.

भूउपर्ोग र्ोजना तजुि
य ा: (१) भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण सम्पन्न भएपलछ नगरपालिकािे भूउपर्ोग
कार्यक्रि कार्ायन्िर्न गनय भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा तथा आफ्नो क्षेत्रलभत्रको आलथयक, सािाचजक, पूिायिार
विकास िगार्तका विषर् सिेतको आिारिा सङ्घीर् र प्रिे श स्तरीर् भूउपर्ोग र्ोजनासँग प्रलतकूि
नहुने गरी नगर भूउपर्ोग र्ोजना तर्ार गनुय पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोचजि गिाय आिश्र्कता अनुसार ग्रािीण र सहरी क्षेत्रको बेग्िाबेग्िै तर्ार

गररएको भूउपर्ोग र्ोजना स्थानीर् भूउपर्ोग पररषिबाट स्िीकृत गराई िागू गनुय पनेछ।
6

(३) भूउपर्ोग र्ोजना तर्ार गिाय िे हार्का क्षेत्र िे चखने गरी तर्ार गनुय पनेछाः
(क) औद्योलगक कररिोर,
(ख) विशेष आलथयक क्षेत्र
(ग) राविर् पररर्ोजना
(घ) अन्तरप्रिे श फैलिएका पररर्ोजना,
(ङ) सं रक्षण र्ोग्र् राविर् िहविका प्राकृलतक तथा भौलतक सम्पिाहरू,
(ि) अन्तरायविर् पवहिान र िानिीर् आस्था बोकेका िालियक, सांस्कृलतक िहविका
स्थानहरू,
(छ) विद्यािर् िा अन्र् शैचक्षक क्षेत्र, सिक, स्िास््र् सं स्था, लसं िाई कुिो िा नहर रहेको
क्षेत्र,
(ज) राविर् सुरक्षाको दृवििे संिेिनशीि स्थानहरू
(झ) विपद् जोचखिर्ुि क्षेत्र
(ञ) िातािरणीर् स्िच्छता तथा जैविक विवििता सं रक्षणको िालग सुरचक्षत क्षेत्र,
(ट) अन्र् आिश्र्क क्षेत्र ।
(४) िन्त्रािर् र प्रिे श सरकारिे नगरपालिकािा भूउपर्ोग र्ोजना तजुि
य ा गनय आिश्र्क सहर्ोग,
सहजीकरण एिं प्रोत्साहन गनेछ।
पररच्छे ि-३
भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न संर्न्त्र
१०. भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न संर्न्त्र:

(१) ऐन बिोचजि भूउपर्ोग सम्बन्िी नीलत, र्ोजना र िापिण्ि

कार्ायन्िर्न गनय सङ्घीर् तहिा सङ्घीर् भूउपर्ोग पररषद्, प्रिे शस्तरको भूउपर्ोग सम्बन्िी प्रत्र्ेक प्रिे शिा
प्रिे श भूउपर्ोग पररषद् र भूउपर्ोग क्षेत्र तथा भूउपर्ोग र्ोजना तजुि
य ा तथा कार्ायन्िर्नको िालग
प्रत्र्ेक स्थानीर् तहिा एक स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद् रहनेछ।
(२) कानून बिोचजि र्स नगरपालिकािा नगर कार्यपालिकािे स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्को रूपिा
कार्य गनेछ ।
(३) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्िे आफ्नो कार्य सम्पािनको क्रििा विषर् विज्ञको सहर्ोग लिन
सक्नेछ ।
(४) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्को सचििािर् नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्िा रहनेछ।
(५) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्को बैठक आिश्र्कता अनुसार बस्नेछ।
(६) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्को बैठक सम्बन्िी कार्यविलि पररषद् आफैँिे लनिायरण गरे बिोचजि
हुनेछ ।
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(७) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्को सिस्र् तथा आिचन्त्रतिे सूर्वय िनार्क नगरपालिकाको कार्यसंिािन
लनिे चशका २०७८ िे तोके बिोचजिको बैठक भत्ता र भ्रिण खिय प्राप्त गनेछन्।
११. स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्को काि कतयव्र् र अलिकार:

ऐनको िफा १९ बिोचजि स्थानीर् भूउपर्ोग

पररषद्को काि, कतयव्र् र अलिकार िे हार् बिोचजि हुनछ
े :
(क) नगरपालिकाको भूउपर्ोग र्ोजना स्िीकृत गने
(ख) भूलि सम्बन्िी िगत सङ्किन, विश्लेषण र उपर्ोग गने,
(ग) नगरपालिकाको भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा अद्यािलिक गराउने,
(घ) आिश्र्कता अनुसार नगरपालिकाको भूउपर्ोग उपक्षेत्र िगीकरण गने,
(ङ) भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण सम्बन्िी सूिना तोवकए बिोचजि सरोकारिािाको पहुँििा पुर्ायउन
भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न सलिलतिाई लनिे शन दिने,
(ि) नगरपालिकाको भूउपर्ोग र्ोजना कार्ायन्िर्नको प्रवक्रर्ा र िापिण्ि तर्ार गरी िागू गने,
(छ) भूउपर्ोग र्ोजना कार्ायन्िर्नको अनुगिन गने,
(ज) भूउपर्ोग पररितयनको िालग स्पि आिार र कारणसवहत लसफाररस गने,
(झ) तोवकएको उपर्ोगभन्िा फरक उपर्ोग गरे कोिा कारिाही गने,
(ञ) भूउपर्ोगिा उल्िेखनीर् र्ोगिान गने व्र्चि, पररिार िा सं स्थािाई पुरस्कृत गने,
(ट) िालियक, ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, पुराताचत्िक, साियजलनक सािुिावर्क, स्थिहरूको सं रक्षण गने,
(ठ) नगरपालिकाको भूउपर्ोग सम्बन्िी आिश्र्क नीलतहरू तजुि
य ा गरी कार्ायन्िर्न गने ।
१२. कार्ायन्िर्न सलिलत: (१) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषिको कार्यिा सहर्ोग गनय ऐन बिोचजि नगरपालिकािा
िे हार् बिोचजिको भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न सलिलत रहनेछ:
(क) नगर कार्यपालिकाको प्रिुख - अध्र्क्ष
(ख) सम्बचन्ित ििाको ििाध्र्क्ष - सिस्र्
(ग) नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्का कृवष, िन, भूलि, सहरी र भौलतक पूिायिारसँग सम्बचन्ित शाखाका
प्रिुखहरू - सिस्र्
(घ) सरोकारिािािध्र्ेबाट स्थानीर् उपर्ोग पररषििे तोकेको िुईजना िवहिा सवहत िारजना - सिस्र्
(ङ) नगरपालिकाको प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत

- सिस्र् सचिि

(२) उपिफा (१) को खण्ि (घ) बिोचजि तोवकएका सिस्र्हरुको पिािलि तीन िषयको हुनेछ ।
(३) कार्ायन्िर्न सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार िे हार् बिोचजि हुनेछ:(क) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषिबाट स्िीकृत भूउपर्ोग र्ोजना कार्ायन्िर्न गने,
(ख) िगीकृत क्षेत्रको सूिना तोवकए बिोचजि सरोकारिािाको जानकारीको िालग साियजलनक गने ,
(ग) प्रत्र्ेक ििाको ििास्तरीर् भूउपर्ोग र्ोजना तर्ार गने ,
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(घ) ििास्तरीर् भूउपर्ोग र्ोजना ििा सलिलतबाट अनुिोिन गराई सो का आिारिा स्थानीर् तहको
सिविगत भूउपर्ोग र्ोजना तर्ार पारी स्थानीर् भूउपर्ोग पररषििा पेश गने,
(ङ) कार्ायन्िर्नको क्रििा िे चखएका सिस्र्ाहरू सिािानको िालग विकल्प सवहत स्थानीर् भूउपर्ोग
पररषििा पेश गने,
(ि) भूलिको सं रक्षण र दिगो उपर्ोगको िालग सिेतना अलभिृवर्द् गने,
(छ) तोवकएको उपर्ोगभन्िा फरक उपर्ोग गरे कोिा िा तोवकए बिोचजि नगरे िा कारिाहीको िालग
स्थानीर् भूउपर्ोग पररषििा लसफाररस गने,
(ज) कवषर्ोग्र् जलिन बाँझो रहे नरहेको अनुगिन गने,
(झ) सािुिावर्क भूलिको पवहिान गरी सािुवहक वहतिा उपर्ोगको व्र्िस्था लििाउने,
(ञ) भूउपर्ोगिा उल्िेखनीर् र्ोगिान गने व्र्चि, पररिार िा सं स्थािाई पुरस्कृत गनय लसफाररस गने ।
(ट) ििाको भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न उपसलिलतबाट प्राप्त प्रलतििे न उपर छिफि गरी आिश्र्क परे िा
र्ससँग सम्बचन्ित विज्ञको सिेत रार् लिई त्र्सिाई अचन्ति रुप दिएर स्थानीर् भूउपर्ोग पररषििा
पठाउने।
(४) भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न सलिलतको बैठक आिश्र्कता अनुसार बस्नेछ।
(५) भूउपर्ोग कार्ायन्िर्न सलिलतको बैठक सम्बन्िी कार्यविलि सलिलत आफैँिे लनिायरण गरे बिोचजि
हुनेछ ।
(६) स्थानीर् भूउपर्ोग पररषद्को सिस्र् तथा आिचन्त्रतिे सूर्वय िनार्क नगरपालिकाको कार्यसंिािन
लनिे चशका २०७८ िे तोके बिोचजिको बैठक भत्ता र भ्रिण खिय प्राप्त गनेछन्।
१३.

भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा तथा वििरण अद्यािलिक: (१) िन्त्रािर्िे भूबनौट, भूलिको क्षिता तथा

उपर्ुिता, भूलिको िौजुिा उपर्ोग र आिश्र्कता सिेतको आिारिा तर्ार पारे को भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा
तथा वििरणिा भौगोलिक अिस्थािा आएको पररितयन तथा अन्र् स्थानीर् आिश्र्कता र पररचस्थलत
अनुसार अद्यािलिक िा भूउपर्ोग क्षेत्र पररिाजयन गनुप
य ने िे चखएिा नगरपालिकािे अद्यािलिक गरी
प्रर्ोगिा ल्र्ाउन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोचजि नगरपालिकाको भूउपर्ोग क्षेत्र नक्सा तथा वििरणिा अद्यािलिक गने
प्रर्ोजनको िालग नगरपालिकािे प्राविलिक सहर्ोग िाग गरे िा िा अद्यािलिक गनय अनुरोि गरे िा नापी
विभागिे आिश्र्क सहर्ोग गनेछ।
पररच्छे ि-४
जग्गािनी स्रे स्ता र प्रिाणपुजाय अद्यािलिक तथा भूउपर्ोग पररितयन
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१४. जग्गािनी स्रे स्ता र प्रिाणपूजाय अद्यािलिक गनुय पने: नगरपालिकािे भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण नक्सा
बिोचजि आफ्नो सीिाना लभत्रको प्रत्र्ेक वकत्ता जग्गाको जग्गािनी िताय स्रे स्ता र जग्गािनी िताय
प्रिाणपूजायिा भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण जनाई अद्यािलिक गनुय पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोचजि अद्यािलिक गने प्रर्ोजनको िालग नगरपालिकािे सम्बचन्ित िािपोत
कार्ायिर् र नापी कार्ायिर्िाई िेखी पठाउनु पनेछ ।
(३) उपिफा (२) बिोचजि नगरपालिकाबाट िेखी पाठाएकोिा सम्बचन्ित िािपोत कार्ायिर् र
नापी कार्ायिर्िे आफूसँग रहेको जग्गािनी िताय स्रे स्ता र सो सम्बन्िी विद्युतीर् अलभिेखिा प्रत्र्ेक वकत्ता
जग्गाको भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण खुिाई अद्यािलिक गरी नगरपालिकािाई जानकारी दिनु पनेछ ।
(४) नगरपालिकािे जग्गािनी िताय प्रिाणपूजायिा भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणको व्र्होरा अद्यािलिक
गनय सियसािारणको जानकारीको िालग सूिना प्रकाशन गनुय पनेछ ।
(५) उपिफा (४) बिोचजि सूिना प्रकाशन भएपलछ जग्गािनी िताय प्रिाणपूजायिा भूउपर्ोग क्षेत्र
िगीकरणको व्र्होरा अद्यािलिक गनय जग्गािनीिे आफ्नो जग्गािनी िताय प्रिाणपूजायको सकल ि प्रलत सवहत
िािपोत कार्ायिर्िा लनिेिन दिनु पनेछ ।
(६) उपिफा (५) बिोचजि लनिेिन परे िा सम्बचन्ित िािपोत कार्ायिर्िे उपलनर्ि (३) बिोचजि
अद्यािलिक भएको जग्गािनी िताय स्रे स्ता बिोचजि जग्गािनी िताय प्रिाणपूजायिा भूउपर्ोग क्षेत्रको िगीकरण
जनाई दिनु पनेछ ।
(७) उपिफा (१) बिोचजि अद्यािलिक भएको जग्गाको जग्गािनी िताय प्रिाणपूजायिा अद्यािलिक
नगराएको जग्गािनीिे त्र्स्तो जग्गाको कुनै कर िा िस्तुर बुझाउन आएिा स्थानीर् तहिे आफ्नो अलभिेख
लभिाई अलभिेखिा उचल्िचखत भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण बिोचजिको कर िा िस्तुर लिई त्र्स्तो जग्गािनी
िताय प्रिाणपूजाय अद्यािलिक गनय िािपोत कार्ायिर्िा पठाउनु पनेछ ।
(८) उपिफा (७) बिोचजि कुनै जग्गािनीिे भूउपर्ोग क्षेत्र अद्यािलिक गनय आएिा सम्बचन्ित
िािपोत कार्ायिर्िे लनजको जग्गािनी िताय प्रिाणपूजायिा प्रत्र्ेक वकत्ता जग्गाको भूउपर्ोग क्षेत्र जनाई दिनु
पनेछ।
(९) र्स लनर्ि बिोचजि अद्यािलिक गररएको भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण सम्बन्िी वििरणको अलभिेख
िािपोत कार्ायिर्िे राख्नु पनेछ ।
१५. भूउपर्ोग पररितयन गनय नहुने: (१) िफा ४ बिोचजि एउटा प्रर्ोजनको िालग िगीकरण गररएको जग्गा
अको प्रर्ोजनिा प्रर्ोग गने गरी भूउपर्ोग पररितयन गनय हुँिैन।
१६. भूउपर्ोग पररितयन गनय सवकने: (१) ऐन, लनर्िाििी तथा र्स कार्यविलििा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा
िेचखएको भए तापलन नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको कुनै स्थान िा बस्ती कुनै विपद् िा प्राकृलतक
प्रकोपको कारण असुरचक्षत भएिा त्र्स्तो क्षेत्रिाई असुरचक्षत िा अव्र्िचस्थत स्थान घोषणा गरी त्र्स्तो
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स्थानिा बसोबास गरे को पररिार िा सिुिार्िाई सुरचक्षत तथा व्र्िचस्थत स्थानिा बसोबासको व्र्िस्था
लििाउन भूउपर्ोग पररितयन गनय सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोचजि भूउपर्ोग पररितयन गिाय अन्र्त्र जग्गा उपिब्ि हुन नसकेको अिस्थािा
िात्र कृवष क्षेत्रिा बसोबासको व्र्िस्था लििाउने गरी भूउपर्ोग पररितयन गनुप
य नेछ।
(३) पवहिो पटक भूउपर्ोग क्षेत्र लनिायरण भइसकेपलछ कुनै व्र्चििे लनजको हकभोगिा रहेको
जग्गा लनिायररत प्रर्ोजनिा भन्िा फरक प्रर्ोजनिा प्रर्ोग गनुय पने भएिा सोको आिार र कारण खुिाई
अनुसूिी-३ बिोचजिको ढाँिािा सूर्वय िनार्क भूउपर्ोग पररषििा लनिेिन दिनु पनेछ ।
(४) उपिफा (३) बिोचजि लनिेिन प्राप्त भएिा िा आफ्नो क्षेत्रलभत्रको कुनै जग्गाको लनिायररत
भूउपर्ोग पररितयन गनुय पने भएिा सम्बचन्ित सूर्वय िनार्क भूउपर्ोग पररषद्िे सोको आिार र कारण खुिाई
प्रािे चशक भूउपर्ोग पररषद् सिक्ष अनुरोि गनुय पनेछ ।
(५) उपिफा (४) बिोचजि अनुरोि प्राप्त भएिा प्रािे चशक भूउपर्ोग पररषद्िे सो प्रर्ोजनको िालग
अध्र्र्न गरी िाग बिोचजि भूउपर्ोग पररितयन गनय उपर्ुि िे चखएिा सङ्घीर् भूउपर्ोग पररषद् सिक्ष
लसफाररस गनुय पनेछ ।
(६) उपिफा (५) बिोचजि लसफाररस प्राप्त भएिा सङ्घीर् भूउपर्ोग पररषद्िे विद्यिान भूउपर्ोग
पररितयन गनय सक्नेछ ।
(७) भूउपर्ोग पररितयन भएको व्र्होराको सूिना नगरपालिकािे साियजलनक रुपिा प्रकाशन गनुय
पनेछ ।
(८) भूउपर्ोग पररितयन गनय अनुिलत दिएपलछ िा अिाितिा उजुरी परे कोिा अिाितबाट लनणयर्
भई आएपलछ नगरपालिकािे जग्गािनी िताय सेस्ता र सो सम्बन्िी विद्युतीर् अलभिेख तथा जग्गािनी िताय
प्रिाणपूजाय िगार्तको अलभिेख अद्यािलिक गनय िािपोत कार्ायिर् र नापी कार्ायिर्िा िेखी पठाउनु पनेछ।
(९) उपिफा (८) बिोचजि जग्गािनी िताय स्रे स्ता, विद्युतीर् अलभिेख तथा जग्गािनी िताय प्रिाणपूजाय
अद्यािलिक गनय िेखी आएिा सम्बचन्ित िािपोत कार्ायिर् र नापी कार्ायिर्िे अद्यािलिक गनुय पनेछ।
१७. भूउपर्ोग

क्षेत्र

पुनराििोकन:

स्थानीर्

भूउपर्ोग

पररषििे

हरे क

िषयको

भाद्र

िसान्तलभत्र

नगरपालिकाक्षेत्रको भूउपर्ोग क्षेत्र पुनराििोकन गनय सक्नेछ।
पररच्छे ि-५
भूउपर्ोग कार्यक्रि जग्गाको खण्िीकरण तथा िक्िाबन्िी
१८. भूउपर्ोग कार्यक्रि सञ्चािन गनय सक्नेाः (१) नगरपालिकािे भूलिको सिुचित उपर्ोग तथा साियजलनक
वहत सिेतिाई ध्र्ानिा राखी नगरक्षेत्रलभत्रको सबै क्षेत्रिा भूउपर्ोग कार्यक्रि सञ्चािन गनय सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बिोचजि कार्यक्रि सञ्चािन गनुय पूि य साियजलनक सूिना प्रकाशन गनुय पनेछ।
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(३) उपलनर्ि (१) बिोचजि सूिना प्रकाशन भएपलछ नगरपालिकािे आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र भूउपर्ोग
कार्यक्रि सञ्चािन गनुय पनेछ ।
(४) नगरपालिकािे

आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र सं िािन हुने भूउपर्ोग कार्यक्रिको सम्बन्ििा

सियसािारणको जानकारीको िालग जनिेतनािूिक कार्यक्रि सञ्चािन गनुप
य नेछ।
१९. जग्गाको वकलसि उल्िेख गनुय पनेाः भूउपर्ोग कार्यक्रि सञ्चािन भएको क्षेत्रिा वकत्तानापी प्रर्ोजनको
िालग जग्गा नापजाँि र स्रे स्ता तर्ार गिाय तथा जग्गाको वकलसि उल्िेख गिाय अनुसूिी-१ बिोचजि
िगीकरण गररएको भूउपर्ोग क्षेत्र उल्िेख गनुय पनेछ।
२०. जग्गाको खण्िीकरण लनर्न्त्रण: (१) कृवष क्षेत्रको रुपिा िगीकरण िा तोवकएको जग्गािाई पाँि सर्
िगय लिटर क्षेत्रफिभन्िा कि क्षेत्रफि हुने गरी वकत्ताकाट गनय पाइने छै न।
(२) आिासीर् क्षेत्रिा िगीकरण गररएको जग्गािाई िे हार्को क्षेत्रफि र अनुपातिा फरक पने
गरी वकत्ताकाट गनय पाइने छै न:
(क) न्र्ूनति एकसर् तीस िगय लिटरभन्िा कि क्षेत्रफि हुने गरी
(ख) पाँि सर् िगय लिटरभन्िा सानो वकत्ताको हकिा िौिाई भन्िा िम्बाई िार गुणाभन्िा बढी हुने
गरी।
(३) उपलनर्ि (१) िा (२) िा जुनसुकै कुरा िेचखएको भए तापलन कुनै वकत्ताको आकार िा
क्षेत्रफि अलिल्िो भई सीिानाको अको वकत्ताबाट लनचित क्षेत्रफि सिािेश गरी प्िट लििान गनय उपर्ुि
िे चखएिा सोको प्िट लििानको िालग वकत्ताकाट गनय सवकनेछ ।
(४) उपलनर्ि (३) बिोचजि वकत्ताकाट गरी प्िट लििान गिाय सम्बचन्ित वकत्तािा नै गालभने गरी
गनुय पनेछ ।
२१. जग्गाको

िक्िाबन्िी

कार्यक्रिाः

(१)

नगरपालिकािे

कृवषको

आिुलनकीकरण, र्ान्त्रीकरण,

व्र्ािसार्ीकरण, सहकारी खेती, सािूवहक खेती तथा साियजलनक खेती गने प्रर्ोजनको िालग सम्बचन्ित
जग्गािनीको सहिलतिा साँि सीिाना जोलिएको वकत्ता जग्गाको एकीकरण गरी िक्िाबन्िी कार्यक्रि
सञ्चािन गनय सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोचजि कृवष भूलििा िक्िाबन्िी गिाय नगरपालिकािे सम्बचन्ित जग्गािनीको
सहिलतिा प्रिलित कानूनको अिीनिा रही जग्गाको ज्र्ालितीर् आकार लििाउने गरी नक्सा स्रे स्तािा
आिश्र्क सं शोिन गनय सवकनेछ ।
(३) नगरपालिकािे सम्बचन्ित जग्गािनीको आपसी सहिलतिा सहकारी खेती र सािूवहक खेतीको
िालग सिेत जग्गाको स्िालित्ििा असर नपने गरी िक्िाबन्िीको कार्यक्रि सञ्चािन गनय स्िीकृलत दिन
सक्नेछ ।
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(४) नगरपालिकािे सञ्चािन गरे को िक्िाबन्िी कार्यक्रिको वििरण सवहतको लिचखत जानकारी
अलभिेखीकरणको िालग सम्बचन्ित नापी तथा िािपोत कार्ायिर्को साथै िन्त्रािर् र प्रिे श सरकारको भूलि
व्र्िस्था सम्बन्िी विषर् हेने िन्त्रािर्िा पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे ि-६
विविि
२२. नर्ाँ घर लनिायण िा बसोबासका पूिायिारहरू थप िा विस्तार गनय नसवकने: (१) भूउपर्ोग क्षेत्र लनिायरण
हुँिाका बखत कृवष क्षेत्रिा रहेको घरिा साविक बिोचजि बसोबास गरे कोिा बाहेक नर्ाँ घर लनिायण
िा बसोबासका पूिायिारहरू थप िा विस्तार गनय सवकने छै न ।
(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेचखएको भए तापलन साविक बिोचजि बसोबास गररआएको
घर कुनै कारणिे भत्केको िा पुरानो भई नर्ाँ बनाउनु पने अिस्था भएिा घर लनिायणको िालग लनजको
अन्र्त्र कुनै जग्गा नभएिा कृवष क्षेत्रिा नर्ाँ घर लनिायण गनय िा कृवष प्रर्ोजनका िालग आिश्र्क पने
सं रिना बनाउन बािा पने छै न ।
२३. घिेरी विकलसत गनय नपाइने:

र्स कार्यविलि बिोचजि आिासीर् प्रर्ोजनको िालग िगीकरण गररएको

क्षेत्र बाहेकका अन्र् क्षेत्रिा कुनै पलन प्रर्ोजनिे व्र्ािसावर्क रूपिा घिेरी विकलसत गनय र सोको
लबक्री वितरण गनय पाइने छै न ।
२४. जग्गाको िल्र्ाङ्कन र करको लनिायरण: नगरपालिकािेिे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गाको िूल्र्ाङ्कन गिाय र
भूलि सम्बन्िी करको लनिायरण गिाय भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणिाई आिार िान्नेछ।
२५. कृवष क्षेत्रिाई विशेष सहुलिर्त दिइने: कृवष क्षेत्रिा िगीकरण भएको जग्गािा कुनै कृवष खेती िा
व्र्िसार् गिाय नगरपालिकािे विशेष सहुलिर्त तथा अनुिानको व्र्िस्था गनेछ।
२६. उजुरी दिन सवकने: (१) उपिफा १५ बिोचजि अद्यािलिक गररएको कार्यिा चित्त नबुझ्ने जग्गािनीिे
चजल्िा अिाित सिक्ष त्र्स्तो कार्य भएको लिलतिे पैं तीस दिनलभत्र उजुरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोचजिको उजुरी उपर चजल्िा अिाितिे गरे को लनणयर् अचन्ति हुनेछ।
२७. कसूर गरे को िालनने: िे हार् बिोचजिका कार्य गरे िा र्स ऐन बिोचजि कसूर गरे को िालननेछ:
(क) तहगत भूउपर्ोग नक्सा र भूउपर्ोग र्ोजना बिोचजि कार्य नगरे िा
(ख) काबुबावहरको पाररचस्थलत उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नु पने उचित र पर्ायप्त कारण सवहतको
सूिना सम्बचन्ित स्थानीर् तहिा दिएको अिस्थािा बाहेक कृवष क्षेत्रिा िगीकृत जलिन िगातार
तीन िषयिेचख बाँझो राखेिा,
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(ग) र्स ऐनिा उचल्िचखत अिस्थािा बाहेक लनिायररत भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरण पररितयन गरे िा ।
२८. सजार्: (१) कसैिे िे हार्का कसूर गरे िा प्रिुख चजल्िा अलिकारीिे िे हार्बिोचजिको

सजार् गनय

सक्नेछ:
(क) िफा २७ को खण्ि (क) बिोचजिको कसूर गरे िा िुई िाख रुपैर्ाँसम्ि जररबाना।
(ख) िफा २७ को खण्ि (ख) बिोचजिको कसूर गरे िा उत्पािन अनुिानको आिारिा एक िाख
रुपैर्ाँसम्ि जररिाना |
(ग) िफा २७ को खण्ि (ग) बिोचजिको कसूर गरे िा तीन िाख रुपैर्ाँसम्ि जररबाना |
(२) िफा २७ को खण्ि (ग) बिोचजिको कसूर गरी लनिायररत भूउपर्ोग पररितयन गरे िा प्रिुख
चजल्िा अलिकारीिे उपिफा (१) (ग) िा उचल्िचखत जररिानाका अलतररि त्र्स्तो जग्गा छ िवहनालभत्र
साविक बिोचजि भूउपर्ोग कार्ि गने गरी आिे श दिन सक्नेछ।
२९. पुनरािेिन: (१)िफा २८ बिोचजि भएको सजार् िा आिे श उपर चित्त नबुझेिा सम्बचन्ित जग्गािनीिे
सम्बचन्ित चजल्िा अिाित सिक्ष पुनरािेिन दिन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोचजिको पुनरािेिन उपर चजल्िा अिाितिे गरे को लनणयर् अचन्ति हुनेछ।
३०. भूउपर्ोग र्ोजनाको अनुकूि हुने गरी गनुय पनेाः विकास लनिायणका कार्य गिाय िा भौलतक सं रिना लनिायण
गिाय भूउपर्ोग र्ोजना अनुकूि हुने गरी गनुय पनेछ ।
३१. भूउपर्ोग सम्बन्िी वििाि सिािान गनेाः नगरक्षेत्रलभत्र भूउपर्ोग सम्बन्िी वििाि िे चखएिा स्थानीर्
भूउपर्ोग पररषद्िे राविर् भूलि नीलत, भूउपर्ोग नीलत, ऐन तथा लनर्िाििीका अलतररि भूउपर्ोग सम्बन्िी
स्थानीर् कानून बिोचजि वििािको सिािान गनेछ।
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अनुसूिी -१
(लनर्िाििीको लनर्ि ८ सँग सम्बचन्ित)
भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणका आिार, िापिण्ि तथा क्षेत्रफि
भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणका आिार तथा िापिण्ि िे हार् बिोचजि हुनेछन् :
(क) कृवष क्षेत्र : िे हार् बिोचजि प्रर्ोग भएको जग्गािाई कृवष क्षेत्रिा िगीकरण गररनेछ :
(१) अन्नबािी, ििहन, तेिहन िा अन्र् नगिे बािी िगार्तको खेतीपातीको िालग उपर्ोग भइरहेको
जग्गा,
(२) फिफूिको बगैंिा िा नसयरी, तरकारी, सागपात, व्र्ािसावर्क फूिको खेती, सोको नसयरी िगार्तको
जग्गा,
(३) पशुपन्छी पािन िा पशुपन्छीको आहाराको िालग प्रर्ोग हुने िाना, घाँस िा िनस्पलत उत्पािन
िगार्तको िालग उपर्ोग भएको जग्गा,
(४) सरकारी र साियजलनक िनक्षेत्र बाहेकका आिािी क्षेत्रलभत्र भएका खरबारी, घाँसे िैिान िरन क्षेत्र
तथा रूख िा झािी भएको जग्गा.
(५) लनजी जग्गािा िन पैिािार िा जिीबुटी उत्पािन गने उद्देश्र्िे हुकायइएका िनस्पलत िा जलिबुटी
भएको जग्गा,
(६) लनजी िा सरकारी साियजलनक जग्गािा कृलत्रि पोखरी बनाई िाछापािन गररएको जग्गा,
(७) कृवष उत्पािनको रे खिे ख गनय, भण्िार गनय सुकाउन तथा प्रशोिन गनय िा पशुपािनको िालग
प्रर्ोग भएको कुनै पलन भौलतक सं रिना िा घर टहरा आदि भएको जग्गा,
(८) खनजोत गरी खेती िगाउन तर्ार गररएको जग्गा िा खेती िगाउन उपर्ुि हुन सक्ने आिाि
िार्क पती िा बाँझो जग्गा,

(९) बसोबास, व्र्ािसावर्क क्षेत्र िा अन्र् उपर्ोग भएको क्षेत्रसँग जोलिएको भए तापलन वकत्ताको
क्षेत्रफि पाँि हजार िगय लिटरभन्िा बढी भई खेती गररएको िा खनजोत गररएको िा पती
बाँझो जग्गा,
(१०) एकै स्थानिा विलभन्न वकत्ताहरू जोलिएर एक हेक्टर िा सोभन्िा बढी क्षेत्रफििा खेती गररएका
िा खनजोत गररएका िा पती बाँझो खेतीर्ोग्र् जग्गा ।
(ख) आिासीर् क्षेत्राः िे हार् बिोचजि प्रर्ोग भएको जग्गािाई आिासीर् क्षेत्रिा िगीकरण गररनेछ :
(१) कृवष उपजको रे खिे ख, भण्िारण तथा प्रशोिन, पशुपािन िा उद्योग किकारखाना सञ्चािनको
प्रर्ोजन बाहेक नागररक आिासको रूपिा प्रर्ोग भएको भिन, घर टहरा िा सो भएको जग्गा,
(२) व्र्चिगत घर र सोसँग जोलिएका बगैंिा, ग्र्ारे ज, आँगन र सो प्रर्ोजनको िालग प्रर्ोग हुने
व्र्चिगत बाटो आदि रहेको जग्गा,
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(३) एकभन्िा िेरै पररिारहरू बस्ने विकलसत अपाटयिेन्ट, बहुतिे भिन िा आिासीर् फ्ल्र्ाट रहेको
जग्गा, सो प्रर्ोजनको िालग छु ट्याइएको बाटो, सािूवहक ग्र्ारे ज, पावकयङ्ग स्थि, बगैंिा, िौर,
िनोरञ्जनस्थि िगार्त रहेको जग्गा,
(४) ग्रािीण क्षेत्रिा बनेको घर, आँगन, िोक, घरसँगै रहेको गोठ, िपी, करे साबारी, बगैंिा िगार्तिे
ििे को जग्गा,

(५) बसोबासका िालग आिश्र्क आिारभूत भौलतक पूिायिार, सिक, विद्युत, खानेपानी िा ढि लनकास
िगार्तको व्र्िस्था भएको क्षेत्रिा रहेको एक हजार िगय लिटरभन्िा साना वकत्ताका जग्गा,
(६) बसोबास क्षेत्रिा उपर्ोग गनय आिश्र्क न्र्ूनति पूिायिारको विकास भएको वकत्ता जग्गा रहेको
ठाउँबाट एक सर् लिटरको अियव्र्ासको क्षेत्रिा एक सर् पिास एकात्िक पररिार आिास
ु पररिार आिास इकाई भएको जग्गा ।
इकाई िा िशभन्िा बढी सं र्ि
(ग) व्र्ािसावर्क क्षेत्राः िे हार् बिोचजि प्रर्ोग भएको जग्गािाई व्र्ािसावर्क क्षेत्रिा िगीकरण गररनेछ:
(१) सािूवहक रूपिा िस्तु िा सेिाको खररि लबक्री हुने स्थि रहेको घरजग्गा तथा सो प्रर्ोजनको
िालग छु ट्याइएको जग्गा,
(२) विलभन्न वकलसिका व्र्ापाररक, व्र्ािसावर्क र िनोरञ्जनस्थि रहेको क्षेत्र तथा सो प्रर्ोजनको िालग
उपर्ोग भएको घर रहेको जग्गा िा सो प्रर्ोजनको िालग छु ट्याइएको जग्गा,
(३) लनजी क्षेत्रबाट सञ्चािन गररएको चशक्षा, स्िास््र्, सञ्चार िगार्त सेिा उपिब्ि गराउने स्थि िा
सोको िालग प्रर्ोग भएको घर र घरिे ििे को जग्गा,
(४) कुनै िस्तु िा र्न्त्र उपकरणको िियतसम्भार िा सफा गररने स्थि िा भण्िारण गररएको स्थि
िा सो प्रर्ोजनका िालग प्रर्ोग भएको घर र घरिे ििे को जग्गा,

(५) कु नै व्र्ािसावर्क वक्रर्ाकिाप सञ्चािन नभए तापलन सोको पूिायिार सिेत उपिब्ि भएको र सो
घर िा जग्गा रहेको स्थानबाट एकसर् लिटरको अियव्र्ासिा कररब पिास व्र्ािसावर्क कारोबार
रहेको स्थि, सोको िालग प्रर्ोग भएको घर र लतनिे ििेको जग्गा,
(६) सरकारी, साियजलनक िा लनजी क्षेत्र सिेतिे सेिा प्रिान गनय स्थापना गरे को कार्ायिर् तथा लतनिे
ििे का जग्गा िा भविष्र्िा लनिायणको िालग छु ट्याइएको जग्गा,
(७) पर्यटकीर् गलतविलििा उपर्ोग भइरहेको क्षेत्रिे ििेको जग्गा ।
(घ) औद्योलगक क्षेत्र: िे हार् बिोचजि प्रर्ोग भएको जग्गािाई औद्योलगक क्षेत्रिा िगीकरण गररनेछ:
(१) कुनै िस्तु िा कच्िा पिाथय उत्पािन गने उद्योग िा िकयशप रहेको स्थि, सो प्रर्ोजनका िालग
लनिायण भएका घर िा टहरा तथा उद्योग सञ्चािनको िालग प्रर्ोग भएको जग्गा,
(२) खाद्यान्न प्रशोिन, उपभोग्र् िस्तु, पेर् पिाथय उत्पािन तथा प्रशोिन स्थि तथा सो प्रर्ोजनका िालग
छु ट्याइएको जग्गा,
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(३) विलभन्न िेलसनरी औजार, र्न्त्र उपकरण, सिारी सािन लनिायणस्थि तथा सोको िालग छु ट्याइएको
जग्गा,
(४) कपिा तथा पोशाक उत्पािन स्थि तथा सो प्रर्ोजनको िालग छु ट्याइएको जग्गा,
(५) सजािट सािग्री, लनिायण सािग्री, काठजन्र् उद्योग िगार्त सञ्चािनिा रहेको स्थि तथा सो
प्रर्ोजनको िालग छु ट्याइएको जग्गा.
(६) कुनै उद्योग सञ्चािन तथा रे खिे ख गनय आिश्र्क घर टहरा तथा िकयशपिे ििे को जग्गा तथा
कच्िा पिाथय भण्िारण गनय उपर्ोग गररएको जग्गा,
(७) उद्योगबाट उत्पादित फोहरजन्र् पिाथयको विसजयन गने प्रर्ोजनका िालग प्रर्ोग भएको जग्गा,
(८) नेपाि सरकारिे घोषणा गरे का औद्योलगक क्षेत्र, विशेष आलथयक क्षेत्र िगार्त सो क्षेत्रिे ििे को
जग्गा
(ङ) खानी तथा खलनज क्षेत्र: िे हार् बिोचजिको क्षेत्रिाई खानी तथा खलनज क्षेत्रिा िगीकरण गररनेछ:
(१) जिीनको सतहिा (ढु ङ्गा, लगट्टी, बािुिा सिेत) िा जिीन िुलन (फिाि, जस्ता, तािा सिेत) विलभन्न
वकलसिका खानी भएको क्षेत्र,
(२) जिीन िुलन विलभन्न वकलसिका खलनज पिाथय (पेट्रोलिर्ि पिाथय, ग्र्ाँस, सुन, िाँिी िा अन्र् बहुिूल्र्
िातु) फेिा परे को क्षेत्र
(३) खानी िा खलनज पिाथय उत्खनन भइरहेको िा भइसकेको र हाि खािी रहेको िा फेिा परे को
क्षेत्र।
(ि) िन क्षेत्राः प्रिलित कानून बिोचजि िन क्षेत्र भनी पररभाषा गररएको र िे हार् बिोचजि प्रर्ोग भएको
जग्गािाई िन क्षेत्रिा िगीकरण गररनेछाः
(१) पूण य िा आंचशक रूपिे रुख तथा िनस्पलतिे ढावकएको जग्गा,
(२) सरकारी, सािुिावर्क कबुलिर्ती िालियक िगार्त सबै प्रकारका िन जङ्गि भएको जग्गा,
(३) रुख तथा िनस्पलत िृक्षारोपण गररएका सरकारी िा साियजलनक जग्गा,
(४) रुख तथा िनस्पलत नभएको भए तापलन अन्र् प्रर्ोजनको रूपिा िगीकरण नभएका झािी, बुट्यान
आदि भएको जग्गा,
(५) प्राकृलतक िरन, राविर् लनकुञ्ज, िन्र्जन्तु आरक्ष, चशकार आरक्ष, िध्र्िती क्षेत्र तथा सं रचक्षत क्षेत्र
रहेको जग्गा,
(६) पानीको िुहानिाई सं रक्षण गनय हुकायइएका िा जोगाइएका रूख तथा िनस्पलतिे ढाकेको सरकारी
िा साियजलनक जग्गा.
(७) निी उकासबाट प्राप्त गरी लनजी जग्गा बाहेकका िनक्षेत्रका िालग तोवकएको जग्गा,
(८) प्रिलित िन सम्बन्िी कानून बिोचजि िन क्षेत्र जलनएको जग्गा ।
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(छ) निी, खोिा, ताि, लसिसार क्षेत्र: िे हार् बिोचजिको क्षेत्रिाई निी, खोिा, ताि, लसिसार क्षेत्रिा िगीकरण
गररनेछ:
(१) निी, खोिा तथा सोको जिप्रिाहको क्षेत्र, वकनारा िीि र बगर क्षेत्र सिेत,
(२) नहर तथा सोको लिि..
(३) प्राकृलतक ताि, पोखरी तथा सोको लिि,
(४) सालबकको निी िा खोिा बगेको र हाि निी, खोिा उकास भई बगर िा ढु ङ्गग्र्ान कार्ि भएको
क्षेत्र,
(५) बग्ने पानी नभए पलन पानी जिेको िा जम्ने सम्भािना भएको लसिसार िा रािसार क्षेत्र ।
(ज) साियजलनक उपर्ोगको क्षेत्राः िे हार् बिोचजि प्रर्ोग भएको जग्गािाई साियजलनक उपर्ोगको क्षेत्रिा
िगीकरण गररनेछ :
(१) विलभन्न वकलसिका र्ातार्ात पूिायिार (जस्तै बन्िरगाह, बसपाकय, कारपाकय, सिक पेटी, सिक, बाटो,
रे ल्िे, पुि, वििानस्थि सिेत) साियजलनक रूपिा उपर्ोग हुने क्षेत्रिे ओगटे को जग्गा.
(२) शहरी क्षेत्रको खुिा हररत क्षेत्र, बगैंिा, पाकय, चिलिर्ाखाना, वपकलनक स्पट खेि पूिायिार तथा िैिान
िगार्त रहेको साियजलनक स्थि,
(३) साियजलनक आिागिन हुने प्राकृलतक िा िानि लनलियत सम्पिा िा पूिायिार रहेको स्थि र सोिे
ििे को जग्गा,
(४) साियजलनक रूपिा उपर्ोग हुने िनोरञ्जन स्थि, िौर, फाँट, िौतारा, टुँ लिखेि, हाटबजार िाग्ने स्थान,
अन्त्र्ेवि स्थि, फोहर व्र्िस्थापन स्थि िगार्त सोिे ििे को जग्गा,
(५) सरकारी, साियजलनक र सािुिावर्क विद्यािर्, विश्वविद्यािर्, िगार्त चशक्षण सं स्थािे ििे को जग्गा।
(झ) सांस्कृलतक तथा पुराताचविक िहविको क्षेत्र िे हार् बिोचजिको क्षेत्रिाई सांस्कृलतक तथा पुराताचविक
िहविको क्षेत्रिा िगीकरण गररनेछाः
(१) विलभन्न सिुिार्िे िालियक, सांस्कृलतक, िा परम्परागत रूपिा पूजा, अियना िा उपासना गने स्थि,
(२) विश्व सम्पिा सूिीिा रहेका ऐलतहालसक, िालियक, सांस्कृलतक क्षेत्र,
(३) विलभन्न ऐलतहालसक िरबार, भिन, वकल्िा, गढी, स्तम्भ िगार्त ढाँिा, लनिायण िा अन्र् स्थि,
(४) नेपाि सरकारिे पुराताचविक िहविको भनी पररभावषत गरे को िा सं रक्षण गने भनी तोकेका क्षेत्र।
(ञ) नेपाि सरकारबाट आिश्र्कता अनुसार तोवकएका अन्र् क्षेत्र:
(१) खण्ि (क) िे चख (झ) सम्ििा उचल्िचखत क्षेत्रलभत्र नपने विचशि वकलसिको भूउपर्ोग क्षेत्र,
(२) स्थानीर् आिश्र्कता अनुसार छु ट्याउनु पने अन्र् कुनै - भूउपर्ोग क्षेत्र ।
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अनुसूिी -२
(िफा ५ को उपिफा (१) सँग सम्बचन्ित)
भूउपर्ोग क्षेत्र िगीकरणको िालग प्रकाशन गररने सूिनाको ढाँिा
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अनुसूिी-३
(िफा १६ को उपिफा (३) सँग सम्बचन्ित)
भूउपर्ोग क्षेत्र पररितयन गनयको िालग दिने लनिेिनको ढाँिा
लिलत:
श्री ............................ ज्र्ू ,
श्री सूर्वय िनार्क भूउपर्ोग पररषद्
सूर्वय िनार्क नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्,
कटु ञ्ज,े भिपुर।
विषर्ाः भूउपर्ोग क्षेत्र पररितयन गरी पाउँ ।
िहोिर्,
िेरो/ हाम्रो हकभोगिा सूर्वय िनार्क नगरपालिका ििा नं. ....... चस्थत ........................ िा रहेको वकत्ता
नं. ......... को ................ क्षेत्रफि भएको जग्गा भूउपर्ोग ऐन, २०७६ बिोचजि ...................
क्षेत्रिा िगीकरण भएकोिा िे हार्को आिार र कारणिे ................. भूउपर्ोग क्षेत्रिा पररितयन गनय लनम्न
कागजात सं िग्न गरी र्ो लनिेिन पेश गरे को छु /छौं।
आिार र कारण:
(१)
(२)
(३)
लनिेिक:
िस्तखताः
नाि थर:
ठे गाना :
िोिाइि नं.:
सं स्था भए िताय प्रिाणपत्र नं.
व्र्चि भए नागररकता प्रिाणपत्र नं., जारी चजल्िा र लिलत:
सं िग्न कागजात
(क) नागररकताको प्रिाणपत्र/सं स्था िताय प्रिाणपत्रको छार्ाप्रलत ।
(ख) भूउपर्ोग क्षेत्रिा िगीकरण भएको व्र्होरा खुल्ने कागजातको छार्ाँप्रलत ।
(ग) जग्गािनी प्रिाणपुजाय ।
(घ) नक्सा/िे श नक्सा |
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