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भुमी व्यवस्थापन ऐन, 2076
प्रमाणिकरि ममम िः२०७७/०३/२८
प्रस् ावनािः
भूममको वर्गीकरि, समुणि

र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमवाट अमिक म र दिर्गो लाभ हामसल र्गने

सम्वन्िमा आवश्यक व्यावस्था र्गनन आवश्यक भएकोले , मिवेिी र्गाउँपामलकाको र्गाउँसभाको सल्लाह र
सम्मम ले यो ऐन बनार्न जारी र्गररएको छ ।
पररच्छे ि -१
प्रारणम्भक
१. सं णिप्

नाम र प्रारम्भिः

(१) यस ऐनको नाम "भूमी व्यवस्थापन सम्वन्िी ऐन, 207७" रहे को छ ।
(२) यो ऐन मिबेिी र्गाउँपामलका मभि लार्गु हुनेछ ।

(३) यो ऐन मिबेिी र्गाउँपामलकाको र्गाउँसभाबाट पारर

भएको ममम

िे णि

ु न्
रू

प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषा ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलार्गेमा यस ऐनमा:(क) "आवासीय िेि " भन्नाले

मानवीय बासस्थानको लामर्ग प्रयोर्ग भएका घर रहे को जग्र्गा

ँ
घरसर्ग
जोमिएको वा नजोमिएको र्गोठ, भकारी, ग्यारे ज,

था

वेला, र्नार, फलफुल, बर्गैँिा,

ँ न वा त्यस् ै अरू कुनै काममा प्रयोर्ग र्गररएको जग्र्गा सम्झनु पछन र सो शव्िले
करे सारवारी, आर्ग
बसोवासको लामर्ग प्रिमल

कानून वमोणजम

ोवकएको कुनै िेिलार्न समे

जनाउँछ ।

(ि) "औद्योमर्गक िेि " भन्नाले कुनै पमन कायनस्थल वा वस् ु उत्पािन र्गने उद्योर्ग

र्गने प्रयोजनको लामर्ग मनमानि र्गररएका भवन, घर, टहराले ििे को जग्र्गा लर्गाय
लामर्ग छु यार्एका जग्र्गा सम्झनु पछन र सो शव्िले कुनै मनणि
उद्देश्यले प्रिमल

कानून वमोणजम

था सो सञ्चालन
सो प्रयोजनको

भौर्गोमलक उद्योर्ग प्रवर्द्नन र्गने

ोवकएको ववशेष आमथनक िेिलार्न समे

(र्ग) "कायानन्वयन सममम " भन्नाले िफा २० बमोणजमको स्थानीय भू-उपयोर्ग

जनाउँछ ।

था व्यवस्थापन

कायानन्वयन सममम

सम्झनु पछन ।

रे शमिे ी लर्गाय

कृवषजन्य उत्पािन, वार्गवानी वा वनबाटीका, जमिबुटी र कृवष वनको लामर्ग

(घ) "कृवष िेि " भन्नाले कृवष बाली उत्पािन, पशुपन्छीपालन, फामनहाउस, मत्स्यपालन, माहुरीपालन,
प्रयोर्ग भएको वा हुन सक्ने जग्र्गा सम्झनु पछन ।
(ङ) "खानी तथा खन्नज क्षेि” भन्नाले प्रिमल

कानून बमोणजम िानी

था िमनज पिाथनको उत्िनन, उत्पािन,

शुर्द्ीकरि, प्रशोिन, सञ्चय र्गने प्रयोजनले छु टयार्को िेि सम्झनु पछन ।
(ि) " ोवकएको" वा " ोवकए बमोणजम" भन्नाले यस ऐन अन् र्गन
वमोणजम सम्झनु पछन ।

वनेको मनयममा

ोवकएको वा

ोवकए

(छ) "स्थानीय भू-उपयोर्ग र्गररषद्" भन्नाले िफा १६ वमोणजमको स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषद् सम्झनु
पछन ।
(ज) "भू-उपयोर्ग" भन्नाले भूममको उपयोर्ग सम्झनु पछन ।
(झ) "भू-उपयोर्ग िेि" भन्नाले िफा ४ बमोणजम वर्गीकरि र्गररएको िेि सम्झनु पछन ।
(ञ) "भू-उपयोर्ग िेि नक्सा" भन्नाले िफा ५ वमोणजम
(ट)

यार र्गररएको नक्सा सम्झनु पछन ।

"भू-उपयोर्ग योजना " भन्नाले भू-उपयोर्गलार्न व्यवणस्थ

र्गनन िफा ६ वमोणजम

यार र्गररएको

योजना सम्झनु पछन ।
(ठ) "भूमम" भन्नाले पृथ्वीको स ह, स हभन्िा मसिा

ल पृथ्वीको केन्िसम्म र स हभन्िा मामथ

पृथ्वीको र्गुरूत्वाकषनिले भेट्ने सीमासम्मको भार्ग सम्झनु पछन ।
(ि)

"भूमम ववभार्ग" भन्नाले भूमम व्यवस्था सम्वन्िी ववषय हे ने स्थानीय सरकारको ववभार्ग सम्झनु पछन
।

(ढ)

"वन िेि" भन्नाले प्रिमल

कानून बमोणजम

ोवकएको वन िेि सम्झनु पछन ।

(ि) "व्यावसावयक िेि" भन्नाले वैङ्क, सहकारी र ववणिय सं स्था, पसल, होटे ल, प्रिशननी कि, पेट्रोल

ु ो िररि मबवि हुने
पम्प, र्गोिामघर, िलणििघर, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन सम्वन्िी सेवा,वस् क
स्थान कुनै सावहणत्यक वैज्ञामनक, प्राववमिक सेवा, सूिना

था परामशन उपलब्ि र्गराउने सं स्था, अन्य

कुनै व्यवसावयक प्रयोजनको लामर्ग मनमानि र्गररएका भवनले ििे को जग्र्गा
छु टयार्एका जग्र्गा

था पयनटन व्यवसायले ििे को जग्र्गा सम्झनु पछन र सो शव्िले कुनै मनणस्ि

भौर्गोमलक िेिमा वजार ववस् ार र्गने र्गरी प्रिमल
जनाउँछ ।
( )

"सास्कृम क
था प्रिमल

था सो प्रयोजनको लामर्ग

कानून बमोणजम

ोवकएको िेिलार्न समे

था पुरा ाणववक िेि" भन्नाले िाममनक स्थल, िमनशाला, पुरा ाणववक महत्वका िरवार

कानून बमोणजम सं स्कृम क

था पुरा ाणववक महववका भनी

ोवकएका िेि सम्झनु

पछन ।
(थ) "सावनजमनक उपयोर्गको िेि" भन्नाले ववद्यालय, ववश्वववद्यालय, छािावास, अन्त्येविस्थल, सिक,

मसँिार्न कूलो वा नहर, र्नार, कुवा, िौ ारी, पाटी, पौवा, र्गौशाला, उद्यान, बसपाकन, ववमानस्थल,
र्गौिर, िेलकूि मैिान
स्थान

था अन्य सावनजमनक उपयोर्गको लामर्ग मनमानि र्गररएका भवन, घर, टहरा,

था त्यस् ा सं रिनाले ििे को जग्र्गा सम्झनु पछन र सो शव्िले कुनै मनणि

िेिमा सावनजमनक उपयोर्गको िेि भनी प्रिमल
जनाउँछ ।
(ि)

कानून वमोणजम

भौर्गोमलक

ोवकएको िेिलार्न समे

"स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषद्" भन्नाले िफा १८ बमोणजमको स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषद् सम्झनु
पछन ।

पररच्छे ि -२
भू-उपयोर्ग कायनिम सन्िालन, भू-उपयोर्ग िेि, भूममको वर्गीकरि भू-उपयोर्ग योजना
३.

भू-उपयोर्ग कायनिम सन्िालन र्गनन सक्नेिः
(१) स्थानीय सरकारले भूममको समुणि

उपयोर्ग

था सावनजमनक वह

समे लार्न ध्यानमा रािी मिवेिी

र्गाउँपामलकाको सवै िेिमा भू-उपयोर्ग कायनिम सन्िालन र्गनन सक्नेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोणजम कायनिम सन्िालन र्गनुन पूव न सावनजमनक सूिना प्रकाशन र्गनुन पनेछ ।
४. भू-उपयोर्ग िेि वर्गीकरििः
(१)

यस ऐन बमोणजम मिवेिी र्गाउँपामलका रूकुम पणिमको भूवनौट, भूममको िम ा

था उपयोर्गमा

भूममको मौजुिा उपयोर्ग र आवश्यक्ता समे का आिारमा भूममलार्न िे हाय बमोणजम भू-उपयोर्ग िेिमा
वर्गीकरि र्गररनेछिः(क)

कृवष िेि,

(ि)

आवासीय िेि,

(र्ग)

व्यावसावयक िेि,

(घ)

औद्योमर्गक िेि,

(ङ)

िानी

(ि)

वन िेि,

(छ)

निी, िोला,

(ज)

सावनजमनक उपयोर्गको िेि,

(झ)
(ञ)

था िमनज िेि,

सांस्कृम क

ाल, सीमसार िेि,
था पुरा ाणववक महववको िेि,

नेपाल सरकारवाट आवश्यक ा अनुसार

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै सुरा लेणिएको भए

ोवकएका अन्य िेि।

ापमन सोही उपिफाको िण्ि (क) मा उल्ले णि

िेि

बाहेक अन्य िेिमा वर्गीकरि भएको जग्र्गा त्यस् ो िेिमा उपयोर्गमा नआउँिा सम्मको लामर्ग
स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषद्लार्न जानकारी र्गरार्न कृवष िेिको रुपमा उपयोर्गमा ल्याउन बािा पने
छै न ।

(३) उपिफा (१) वमोणजम वर्गीकरि र्गररएका िेिहरूलार्न

ोवकए वमोणजमका उपिेिहरूमा वर्गीकरि

र्गनन सवकनेछ ।

(४) कुनै स्थानीय

ह ले आफ्नो िेिमा उपिफा (१) बमोणजम वर्गीकरि र्गररएको िेि बाहे क को अन्य

कुनै भू-उपयोर्ग िेि को रूपमा वर्गीकरि र्गनन आवश्यक िे िेमा त्यस् ो िेि लार्न भू-उपयोर्ग िेि
वर्गीकरिमा समावेश र्गनन सं णघय भू-उपयोर्ग पररषिमा ले िी पठाउनु पनेछ ।

(५) उपिफा (४) वमोणजम लेणि आएकोमा सं णघय भूउयोर्ग पररषिले थप वर्गीकरि र्गनुन पने आवश्यक
िे िेमा भू-उपयोर्ग िेि वर्गीकरि र्गनन सम्वणन्ि

स्थानीय

हलार्न सहमम

दिन सक्नेछ ।

(६) सम्वणन्ि

स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले यस ऐन वमोणजम मनिानरर

आिार, मापिण्ि

था भू-उपयोर्ग ववभार्गले

भू-उपयोर्ग िेि वर्गीकरिका

यार र्गरे को कायनववमि बमोणजम आफ्नो िेिमभिको

भूममलार्न भू-उपयोर्ग िेिमा वर्गीकरि र्गनुन पनेछ ।

(७) उपिफा (६) बमोणजम िेि वर्गीकरि र्गिान स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले कुनै सङ्गीय वा प्रिे शस् रको
योजना सन्िालनमा रहेका वा सन्िालन हुने भनी

ोवकएका िेिहरूलार्न सोही वमोणजम वर्गीकरि

र्गनुन पनेछ ।

(८) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले भू-उपयोर्ग िेि वर्गीकरि र्गरे को सूिना सवनसािारिको जानकारीको
लामर्ग स्थानीय पिपमिका

था वविु ीय सञ्चार माध्यमवाट प्रकाशन

था प्रसारि र्गनुन पनेछ ।

(९) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले वर्गीकरि र्गररसकेको िेिमा नेपाल सरकार वा प्रिे श

सरकारले

ोवकएको वर्गीकरिभन्िा कुनै फरक योजना सन्िालन र्गनुन परे मा िफा ८ वमोणजम मौजुिा भू-

उपयोर्ग पररववनन र्गनुन पनेछ ।
(१०) भू-उपयोर्ग िेि वर्गीकरि र्गने आिार मापिण्ि र िेिफल
५. भू-उपयोर्ग िेि नक्सा

ोवकए वमोणजम हुनेछ ।

यार र्गनुन पनेिः

(१) स्थामनय ववभार्गले प्रत्येक स्थानीय

हको भू-उपयोर्ग िेि नक्सा

ु ार्गले स्थानीय
(२) यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वषनमभि स्थानीय भभ

यार र्गनुन र्गराउनु पनेछ ।
हका भू-उपयोर्ग नक्सा

यार र्गरी

हस् ान् रि र्गनुन पनेछ ।
(३) उपिफा (२) वमोणजमका नक्साहरूलार्न स्थामनय भू-उपयोर्ग पररषिले आवश्क ा अनुसार अिावमिक
र्गरी लार्गू र्गनुन र्गनेछ ।
(४) स्थानीय

भ ुभार्गले

हको आवश्यक्ता अनुसार भू-उपयोर्ग िेि नक्सा अध्यावमिक र्गने कायनको
ोकीयको मनकाएको आवश्यक सहयोर्ग उपलव्ि र्गराउनु र्गनेछ ।

(५) यस िफा बमोणजम स्थामनय भूभार्ग भू-उपयोर्ग िेि नक्सा

लामर्ग स्थामनय

यार र्गिान प्राकृम क ववपिको सम्भावना

रहेका जोणियक्त िेिको पवहिान र्गरी नक्सामा त्यस् ो िेि जनाउनु पनेछ ।
६. भू-उपयोर्ग योजना
(१) स्थानीय

जुम
न ािः

हको भू-उपयोर्ग योजना

जुम
न ा र्गनुअ
न णघ भूममको वस् णु स्थम

था आवासको आवश्यक ा, आमथनक ववकास

था पूवानिार मनमानिको

जनसङख्या वृवर्द्िर, िाध्य
लामर्ग भूममको मार्गमा हुने

वृवर्द् लर्गाय का ववषयमा अध्ययन र्गरी िीघनकालीन भू-उपयोर्ग योजनाको आिारपि

यार र्गनुन

पनेछ ।
(२) स्थानीय भू-उपयोर्ग ववभार्गले उपिफा (१) बमोणजमको िीघनकालीन भू-उपयोर्ग योजनाको आिारपि
था समग्र आमथनक,सामाणजक, पुवानिार ववकास लर्गाय का ववषय समे को आिारमा सं णघय भूउपयोर्ग योजना योजना

यार र्गरी सङ्गीय भू-उपयोर्ग पररषर्द्ारा स्वीकृ

र्गरार्न लार्गू र्गनुन पनेछ ।

(३) स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय अन् र्गन को आमथनक सामाणजक, पूवानिार ववकास लर्गाय का
ववषय समे को आिारमा स्थानीय
(४) उपिफा (३) बमोणजम स्थानीय

ह स् रीय भू-उपयोर्ग योजना
ह भू-उपयोर्ग योजना

प्रम कूल नहुने र्गरी स्थानीय भूउयोर्ग पररषिवाट स्वीकृ

(५) प्रत्येक स्थानीय

हले भू-उपयोर्ग िेि नक्सा

यार र्गनुन पनेछ ।

जुम
न ा र्गिान प्रिे श भू-उपयोर्ग योजनासँर्ग

र्गरार्न लार्गू र्गनुन पनेछ ।

था आफ्नो िेिमभिको आमथनक, सामाणजक, पूवानिार

ववकास लर्गायका ववषय समे को आिारमा सङ्गीय र प्रिे श स् रीय भू-उपयोर्ग योजनासँर्ग प्रम कूल
नहुने र्गरी स्थानीय भू-उपयोर्ग योजना

(६) उपिफा (५) वमोणजम

यार र्गनुन पनेछ ।

यार र्गररएको भू-उपयोर्ग योजना स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिवाट स्वीकृ

र्गरार्न लार्गू र्गनुन पनेछ ।
(७) स्थानीय

हले उपिफा (५) वमोणजम भू-उपयोर्ग योजना

सहरी िेिको बेग्लावेग्लै योजना
(८) भू-उपयोर्ग योजना

राविय पररयोजना

(ि)

ववशेष आमथनक िेि

(र्ग)

औद्योमर्गक कररिोर

(घ)
(ङ)

जुम
न ा र्गनन सक्नेछ ।

यार र्गिान िे हायका िेि िे णिने र्गरी

(क)

यार र्गिान आवश्यक्ता अनुसार ग्रामीि र
यार र्गनुन पनेछिः-

अन् रानविय पवहिान र मानवीय आस्था बोकेका िाममनक, सांस्कृम क महववका स्थानहरू
अन् रप्रिे श फैमलएका पररयोजना

(ि)

सं रिि योग्य राविय महत्वका प्राकृम क

(छ)

राविय सुरिाको िुविले सं वेिनशील स्थानहरू

(ज)

ववपि जोणिमयुक्त िेि

(झ)

वा ावरिीय स्वच्छ ा

(ञ)

अन्य आवश्यक िेि

था भौम क सम्पिाहरू

था जैववक ववववि ा सं रििको लामर्ग सुरणि

(९) भू-उपयोर्ग योजना सम्वन्िी अन्य व्यवस्था

िेि

ोवकए वमोए वमोणजम हुनेछ ।

पररच्छे ि -३
जग्र्गािनी स्रोस् ा र प्रमािपूजान अद्यावमिक

था भू-उपयोर्ग पररव न
न

७. जग्र्गािनी स्रे स् ा र प्रमापूजान अध्यवमिक र्गनुन पनेिः

(१) र्गाउँपामलकाले भू-उपयोर्ग िेि वर्गीकरि नक्सा वमोणजम आफ्नो िेिमभिको जग्र्गाको जग्र्गािनी
श्रे स् ा र प्रमाि पुजानमा

-्

् िेि िे णिने र्गरी अद्यावमिक र्गनुन पनेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोणजम अद्यावमिक र्गररएको कायनमा णिि नवुझ्ने जग्र्गािनीले णजल्ला अिाल

समि

त्यस् ो कायन भएको ममम ले पै ीस दिनमभि उजूरी दिन सक्नेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोणजमको उजूरी उपर णजल्ला अिाल ले र्गरे को मनिनय अणन् म हुनेछ ।
८. भू-उपयोर्ग पररव न
न र्गनन नहुनिःे

(१) िफा ४ बमोणजम एउटा प्रयोजनको लामर्ग वर्गीकरि र्गररएको जग्र्गा अको प्रयोजनमा प्रयोर्ग र्गने र्गरी
भू-उपयोर्ग पररव न
न र्गनन पार्ने छै न ।

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणिएको भए
मनिानरर

ापमन कुनै व्यणक्तले मनजको हकभोर्गमा रहे को जग्र्गा

प्रयोजनमा भन्िा फरक प्रयोजनमा प्रयोर्ग र्गनुन पने भएमा सोको आिार र कारि िुलार्न

सम्वणन्ि

स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषद् मा मनवेिन दिनु पनेछ ।

(३) उपिफा (२) बमोणजम मनवेिन प्राप्त भएमा वा आफ्नो िेिमभिको कुनै जग्र्गाको मनिानरर
उपयोर्ग पररव न
न र्गनुन पने भएमा सम्वणन्ि

भू-

स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले सोको आिार र कारि

िुलार्न प्रािे णशक भू-उपयोर्ग पररषि समि अनुरोि र्गनुन पनेछ ।
(४) उपिफा (३) वमोणजम अनुरोि प्राप्त भएमा प्रािे णशक भू-उपयोर्ग पररषिले सो प्रयोजनको लामर्ग
अध्ययन र्गरी प्राववमिक प्रम वेिन पेश र्गनन माटो, भूर्गभन, कानून, भू-उपयोर्ग योजना, कृवष, वन
वा ावरि, भूमम, नावप

था शहरी योजना िेिका ववशेषज्ञ र सम्वणन्ि

उपप्रमुि रहेको एक सममम

स्थानीय

था

हको प्रमुि वा

र्गठन र्गनन सक्नेछ ।

(५) उपिफा (४) बमोणजमको सममम ले दिएको प्राववमिक प्रम वेिन समे को आिारमा मार्ग वमोणजम भूउपयोर्ग पररव न
न र्गनन उपयुक्त िे णिएमा प्रािे णशक भू-उपयोर्ग पररषिले सङ्गीय भू-उपयोर्ग पररषि
समि मसफारीस र्गनुन पनेछ ।

(६) उपिफा (५) वमोणजम मसफाररस प्राप्त भएमा सङ्गीय भू-उपयोर्ग पररषिले ववद्यमान भू-उपयोर्ग
पररव न
न र्गनन सक्नेछ ।
(७) उपिफा (१) मा जुनसुकै सुरा ले णिएको भए

ापमन स्थानीय सरकारले िे हायका स्थानको ववद्यमान

भू-उपयोर्ग पररव न
न र्गनन सक्नेछिः(क) ठोस,

रल वा ग्यास अवस्थाका महववपूि न प्राकृम क स्रो

रहेको भूममको भूममको स ह वा

स ह भन्िा मुमनको स्थान
(ि) राविय र्गौरवका वा प्राथममक ा प्राप्त ववकास आयोजनाहरू, औद्योमर्गक िेि, ववशेष आमथनक
िेि लर्गाय का आयोजना स्थापना र्गनुन पने स्थान,
(र्ग) राविय सुरिाका दृविले महत्वका िेि, अन् रानविय सीमा ववि सम्पिा सूिीमा परे का
सांस्कृम क, प्राकृम क, ऐम हामसक र पुरा ाणववक महववका स्थान

(घ) अन् र प्रिे श भू-उपयोर्ग िेि व्यवस्थापन र्गनुन पने स्थान
(ङ) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य िेि ।

(८) यस िफामा अन्यि जुनसुकै कुरा ले णिएको भए

ापमन सम्वणन्ि

स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिको

मसफाररसमा र्गाउँपामलकाले िे हायका अवस्थामा ववद्यमान पररव न
न र्गनन सक्नेछिः(क) अन् र स्थानीय

ह भू-उपयोर्ग िेि व्यवस्थापन र्गनुन परे मा,

(ि) िुर्न वा सोभन्िा वढी र्गाउँपामलकाको भौर्गोमलक िेिमा पने कुनै प्रिे श स् रीय ववकास
आयोजना सन्िालन र्गनुन परे मा ।

(९) भू-उपयोर्ग पररव न
न को स्वीकृम

दिने प्रकृया सम्वणन्ि अन्य व्यवस्था

९. भू-उपयोर्ग पररव न
न र्गनन सवकनेिः-

(१) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेणिएको भए

ापमन र्गाउँपामलकाले आफ्नो िेिमभिको कुनै स्थान

वा बस् ी कुनै ववपि वा प्राकृम क प्रकोपको कारि असुरणि
अव्यवणस्थ

ोवकएवमोणजम हुनेछ ।

भएमा त्यस् ो िेिलार्न असुरणि

वा

स्थान घोषिा र्गरी त्यस् ो स्थानमा बसोबास र्गरे को पररवार वा समुिायलार्न सुरणि

था व्यवणस्थ

स्थानमा बसोवासको व्यवस्था ममलाउन भू-उपयोर्ग पररव न
न र्गनन सक्नेछ ।

(२) उपिफा (१) वमोणजम भू-उपयोर्ग पररव न
न र्गराउँिा अन्यि जग्र्गा उपलव्ि हुन नसकेको अवस्थामा

माि कुवष िेिमा वसोवासको व्यवस्था ममलाउने र्गरी भू-उपयोर्ग पररव न
न र्गनन सवकनेछ ।

१०.

जग्र्गाको िण्िीकरि मनयन्िि िक्लावन्िी र्गनेिः-

(१) जग्र्गाको िण्िीकरि मनयण्िि
मापिण्ि

था वकिाकाट र्गने कायनलार्न मनयमन र्गनन आवश्यक आिार र

ोवकए वमोणजम हुनेछ ।

(२) र्गाउँपामलकाले कृवष भूमममा आिुमनवककरि, यान्िीकरि, व्यवसायीकरि, सहकारी िे ी, सामुवहक
िे ी

था सावनजमनक िे ी र्गनन

ोवकए बमोणजमको िेिफलको वकिा जग्र्गा एकीकरि र्गरी

िक्लावन्िी कायनिम र्गनन, र्गराउन सक्नेछ ।

(३) िक्लावन्िी र जग्र्गा एकीकरि कायनिमलार्न प्रोत्साहन र्गनन र्गाउँपामलकाले ववशेष सुवविाका
कायनिमहरू सन्िालन र्गनन सक्नेछन ।

(४) िक्लावन्िी कायनिम सन्िालन र्गने सम्वन्िी अन्य व्यवस्था
११.

ोवकए वमोणजम हुनेछ ।

नयाँ घर मनमानि वा वसोवासका पूवानिारहरू थप वा ववस् ार र्गनन नसक्नेिः-

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुिाका वि

कृवष िेिमा घरमा साववक वमोणजम वसोवास र्गरे कोमा वाहेक नयाँ

घर मनमानि वा वसोवासका पूवानिारहरू थप वा ववस् ार र्गनन सवकने छै न ।

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले णिएको भए

ापमन साववक वमोणजम वसोवास र्गररआएको घर

कुनै कारिले भत्केको वा पुरानो भर्न नयाँ वनाउनु पने अवस्था भएमा घर मनमानिको लामर्ग मनजको

अन्यि कुनै जग्र्गा नभएमा कृवष िेिमा नयाँ घर मनमानि र्गनन वा कृवष प्रयोजनका लामर्ग आवश्यक
पने सरिना वनाउन वािा पने छै न ।

१२. घिेरी ववकमस

र्गनन नपार्नेिः-

यस ऐन वमोणजम आवासीय प्रयोजनको लामर्ग वर्गीकरि र्गररएको िेि वाहे कका अन्य िेिमा कुनै

पमन प्रयोजनले व्यावसावयक रूपमा घिे री ववकमस

र्गनन र सोको वविी वव रि र्गनन पार्ने छै न ् ।

१३. जग्र्गाको मूल्याङ्कन र करको मनिानरििः-

र्गाउँपामलकाले आफ्नो िेिमभिको जग्र्गाको मूल्याङ्कन र्गिान र भूमम सम्वणन्ि करको मनिानरि र्गिान भूउपयोर्ग िेि वर्गीकरिलार्न समे

आिार मान्नु पने छ ।

१४. स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषििः(१) भू-उपयोर्ग िेि

था भू-उपयोर्ग योजना

जुम
न ा

था कायानन्वयनका लामर्ग प्रत्येक र्गाउँपामलकामा

एक स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि रहनेछ ।
(२) सम्वणन्ि

र्गाउँ कायनपामलकाले स्थामनय भू-उपयोर्ग पररषिको रूपमा कायन र्गनेछ ।

(३) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिको आफ्नो कायन सम्पािनको िममा ववषय ववज्ञको सहयोर्ग मलन सक्नेछ
।
(४) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषद्को वैठक आवश्यक ा अनुसार वस्नेछ ।
(५) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषद्को वैठक सम्वन्िी कायनववमि पररषि आफैले मनिानरि र्गरे वमोणजम
हुनेछ ।

१५. स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषद्को काम क व्न य र अमिकारिः-

यस ऐनमा अन्यि उणल्लणि

काम,

क व्न य र अमिकारका अम ररक्त स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिको काम, क व्न य र अमिकार िे हाय
वमोणजम हुनेछिः

(क) स्थानीय भू-उपयोर्ग योजना स्वीकृ
(ि) भूमम सम्वणन्ि लर्ग
(र्ग) आफ्नो

र्गने

सङ्कलन, ववश्लेषि र उपयोर्ग र्गने

हको भू-उपयोर्ग िेि नक्सा अद्यावमिक र्गराउने

(घ) आवश्यक ा अनुसार आफ्नो

हको भू-उपयोर्ग उपिेि वर्गीकरि र्गने

ोवकए वमोणजम सरोकारवालाको पहुँिमा पुर्याउन

(ङ) भू-उपयोर्ग िेि वर्गीकरि सम्वणन्ि सूिना

स्थानीय भू-उपयोर्ग कायानन्वयन सममम लार्न मनिे शन दिने

(ि) र्गाउँपामलकाको भू-उपयोर्ग योजना कायानन्वनयका प्रविया र मापिण्ि

यार र्गरी लार्गू र्गने

(छ) भू-उपयोर्ग योजना कायानन्वयनको अनुर्गमन र्गने
(ज) भू-उपयोर्ग पररव न
न को लामर्ग स्पि आिार र कारि सवह
(झ)

मसफाररस र्गने

ोवकएको उपयोर्गभन्िा फरक उपयोर्ग र्गरे कोमा कारवाही र्गने

(ञ) भू-उपयोर्गमा उल्लेिनीय योर्गिान र्गने व्यणक्त, पररवार वा सं स्थालार्न पुरस्कृ

र्गने

(ट) िाममनक, ऐम हामसक, सांस्कृम क, पुरा ाणववक, सावनजमनक, सामुिावयक स्थलहरूको सं रिि र्गने
(ठ) आफ्नो

हको

भू-उपयोर्ग

सम्वणन्ि

आवश्यक

नीम हरू

जुम
न ा

र्गरी

पारर

र्गने

।

१६. कायानन्वयन सममम िः
(१) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिको कायनमा सहयोर्ग र्गनन प्रत्येक स्थानीय
भू-उपयोर्ग कायानन्वयन सममम

(क) र्गाउँ कायनपामलको अध्यि

हमा िे हाय वमोणजमको एक

रहनेछिः-अध्यि

(ि) विाको विा अध्यि

-सिस्य

(र्ग) र्गाउँपामलकाका कृवष, वन, भूमम, सहरी ववकास
र भौम क पूवानिारसँर्ग सम्वणन्ि

शािाका प्रमुि

-सिस्य

(घ) सरोकारवालामध्येबाट स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिले
ोकेको िुर्नसजना मवहला सवह

(ङ) सम्वणन्ि

स्थानीय

िारजना -सिस्य

हको प्रमुि प्रशासकीय अमिकृ

(२) उपिफा (१) को िण्ि (घ) वमोणजम

-सिस्य-सणिव

ोवकएका सिस्यहरूको पिावमि

(३) कायानन्वयन सममम को काम, क व्न य र अमिकार िे हाय वमोणजम हुनेछिः(क) स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि वाट स्वीकृ
(ि) वर्गीकृ

िेिको सूिना

ीन वषनको हुनेछ ।

भू-उपयोर्ग योजना कायानन्वयन र्गने

ोवकए बमोणजम सरोकारवालाको जानकारीको लामर्ग सावनजमनक र्गने

(र्ग) प्रत्येक विाको विास् रीय भू-उपयोर्ग योजना

यार र्गने

(घ) विास् रीय भू-उपयोर्ग योजना विा सममम वाट अनुमोिन र्गरार्न सो का आिारमा स्थानीय
हको समविर्ग

भू-उपयोर्ग योजना

यार पारी स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि मा पेश र्गने

(ङ) कायानन्वयनको िममा िे णिएका समस्याहरू समािानको लामर्ग ववकल्प सवह

स्थानीय भू-

उपयोर्ग पररषिमा पेश र्गने
(ि) भूममको सं रिि र दिर्गो उपयोर्गको लामर्ग सिे ना अमभवृवर्द् र्गने
(छ)

ोवकएको उपयोर्गभन्िा फरक उपयोर्ग र्गरे कोमा वा

ोवकए वमोणजम नर्गरे मा कार वाहीको

लामर्ग स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषिमा मसफाररस र्गने,

(ज) कृवषयोग्य जममन बाँझो रहे , नरहे को अनुर्गमन र्गने,
(झ) सामुिावयक भूममको पवहिान र्गरी सामुवहक वह मा उपयोर्गको व्यवस्था ममलाउने,
(ञ) भू-उपयोर्गमा उल्ले िनीय योर्गिान र्गने व्यणक्त, पररवार वा सं स्थालार्न पुरस्कृ

र्गनन मसफाररस

र्गने।
(४) कायानन्वयन सममम को वैठक सम्वन्िी व्यवस्था
१७. भूमम वैङ्क सम्वणन्ि व्यवस्थािः-

ोवकए वमोणजम हुनेछ ।

(१) भू-उपयोर्ग वर्गीकरि सम्वणन्ि व्यवस्था कायानन्वयन र्गनन, भूममको अमिक म उपयोर्ग र्गरे र
उत्पािकत्व वृवर्द् र्गनन स्थानीय सरकारले आवश्क ा अनुसार स्थानीय
र्गनन सक्नेछ ।
(२) भूमम वैङ्क सम्वन्िी अन्य व्यवस्था

ोवकए बमोणजम हुनेछ ।

हमा भूमम वैङ्कको स्थापना

१८. सुवविा

था प्रोत्यसाहनिः-

कूवषयोग्य जममनको अमिक म उपयोर्ग र्गने कृषकलार्न प्रोत्साहन र्गनन स्थानीय
कायनिमहरू सन्िालन र्गनन सक्नेछ ।

१९. भू-उपयोर्ग योजनाको पुनरावलोकनिः-

स्थानीय

हले

आवश्क ा

अनुसार

हले ववमभन्न

ु पयोर्ग
भउ

योजनाको

पुनरावलोकन र्गनन सक्नेछ ।
पररच्छे ि -५
कसूर

था सजाय

२०. कसूर र्गरे को मामननेिः- िे हाय वमोणजमका कायन र्गरे मा यस ऐन बमोणजम कसूर र्गरे को मामननेछिः(क)

हर्ग

ु पयोर्ग योजना बमोणजम कायन नर्गरे मा
भू-उपयोर्ग नक्सा र भउ

(ि) काबुबावहरको पररणस्थम
सूिना सम्वणन्ि

उत्पन्न भर्न जग्र्गा बाँझो राख्नु पने उणि

स्थानीय

हमा दिर्नएको अवस्थामा वाहेक कृवष िेिमा वर्गीकृ

ीन वषनिेणि बाँझो रािे मा,

(र्ग) यस ऐनमा उणल्लणि

र पयानप्

अवस्थामा वाहे क मनिानरर

कारि सवह को
जममन लर्गा ार

भू-उपयोर्ग िेि वर्गीकरि पररव न
न र्गरे मा ।

२१. सजायिः(१) कसैले िे हायका कसूर र्गरे मा

ोवकएको अमिकारीले िे हाय बमोणजमको सजाय र्गनन सक्नेछिः-

(क) िफा २० को िण्ि (क) वमोणजमको कसूर र्गरे मा एक लाि रूपैयाँसम्म जररवाना ।
(ि) िफा २० को िण्ि (ि) वमोणजमको कसूर र्गरे मा उत्पािन अनुमानको आिारमा पिास हजार
रूपैयाँसम्म जररवाना ।
(र्ग) िफा २० को िण्ि (र्ग) वमोणजमको कसूर र्गरे मा एक लाि पिास हजार रूपैयाँसम्म
जररवाना ।

(२) उपिफा (१) बमोणजमको अमिकारीले िफा २० को िण्ि (र्ग) वमोणजमको कसूर र्गरी मनिानरर
भू-उपयोर्ग पररव न
न र्गरे मा उपिफा (१) मा उणल्लणि

जररवानाका अम ररक्त त्यस् ो जग्र्गा छ

मवहनामभि साववक वमोणजम भू-उपयोर्ग कायम र्गने र्गरी आिे श दिन सक्नेछ ।
२२.

अिाल लार्न भए सरहको अमिकार हुनिःे

िफा २० वमोणजमको कसूरको सम्वन्िमा कारवाही र वकनारा र्गिान पि णझकाउने, वयान मलने,
प्रमाि बुझ्ने, कार्गजपि िाणिला र्गराउने लर्गाय का ववषयमा
वमोणजम अिाल लार्न भए सरहको अमिकार हुनेछ ।

ोवकएको अमिकारीलार्न प्रिमल

२३. उजुर र्गनन सक्नेिः

िफा २० वमोणजमको कसूर र्गरे कोमा

ोवकएको मनकायमा उजूर र्गनन सवकनेछ ।

कानून

२४.

पुनरावेिनिः

िफा २१ वमोणजम भएको सजाय उपर णिि नवुझ्ने पिेले सम्वणन्ि

णजल्ला अिाल मा पुनरावेिन दिन

सक्नेछ ।
२५.

सं णिप्त कायानववमि अपनार्नेिः

िफा २० वमोणजमको कसुरसं र्ग सम्वनमि

मुद्दाको कारवाही र वकनारा र्गिान सं णिप्त कायानववमि ऐन,

२०२८ बमोणजमको कायनववमि अपनाउनु पनेछ ।
पररच्छे ि -६
ववववि
२६.
यस

अमिकार प्रत्यायोजन र्गनन सक्नेिः
ऐन वमोणजम

ोवकएको अमिकारीले आफूलार्न प्राप्त अमिकारमध्ये मुद्दा हे ने अमिकार वाहे क

अन्य सवै वा केही अमिकार आफ्नो मा ह को अमिकृ लार्न प्रत्यायोजन र्गनन सक्नेछ ।
२७. समावेणश ाको आिारमा मनोनयन र्गनुन पनेिः

स्थानीय सरकारले यस ऐन वमोणजम स्थानीय भू-उपयोर्ग पररषि ववज्ञ सिस्य मनोनयन र्गिान
समावेणश ाको आिारमा र्गनुन पनेछ ।
२८. मनयम वनाउने अमिकारिः
यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन र्गनन स्थानीय सरकारले आबश्यक मनयमहरू वनाउन सक्नेछ ।
२९.

मनिे णशका वा कायनववमि वना उन सक्नेिः

यो ऐन वा यस ऐन अन् र्गन

वनेका मनयमहरूको अिीनमा रही

मनिे णशका वा कायनववमि वनार्न लार्गू र्गनन सक्नेछ।

प्रमाणि

र्गनेको नामिः- झक्कु प्रसाि घ ी मर्गर
अध्यि

मिबेिी र्गाउँपामलका रुकुम पणश्िम
िस् ि िः-

स्थानीय

हले आवश्यक ा परे मा

