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बेलबारी नगरपाललकाको  

भउूपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक २०७९ 
सभाबाट स्वीकृत लमलतिः 

प्रमाणिकरि लमलतिः 
राजपत्रमा प्रकालसत लमलतिः 

 

प्रस्तावना: भूलम र भूलम स्रोतको दिगो उपयोगको माध्यमबाट व्यवणस्थत आवास तथा वातावरि संरक्षि गने, भूलमको 
उपयोग तथा जग्गाको व्यवस्थापनलाई व्यवणस्थत, पारिर्शी तथा वैज्ञालनक बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन 
वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संववधानको धारा २२१ अन्तगनत अनसूुची ८ को क्रमसंख्या ९ मा उल्लेणित अलधकार तथा स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा ११ उपिफा २ को िण्ड (झ) मा भएको व्यवस्थालाई कायानन्वयन गनन सोही ऐनको 
िफा १०२ को उपिफा (१) ले दिएको अलधकार प्रयोग गरी बेलबारी नगरपाललकाको १२ औ ँनगरसभाले यो ऐनको 
तजुनमा गरी लाग ूगरेको छ । 

पररच्छेि-१ 

प्रारणम्भक 

१. संणक्षप्त नाम, प्रारम्भ र ववस्तार : (१) यस ऐनको नाम “बेलबारी नगरपाललकाको भउूपयोग ववदे्ययक, २०७९” 

रहेको छ ।  

(२) नगरसभाबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाणर्शत भएपलछ बेलबारी नगरपाललका के्षत्रलभत्र यो ऐन 
लाग ूहनेुछ । 

 

(३) यो ऐन बेलबारी नगरपाललका भर लागू हनेुछ। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क)  “आवासीय के्षत्र” भन्नाले मानवीय बासस्थानको लालग प्रयोग भएका घर रहेको जग्गा तथा 

घरसँग जोलडएको वा नजोलडएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तवेला, इनार, फलफूल बगैंचा, 
करेसाबारी, आगँन वा त्यस्तै अरु कुनै काममा प्रयोग गररएको जग्गा सम्झन ुपछन र सो 
र्शब्िले बसोबासको लालग प्रचललत कानून बमोणजम तोवकएको कुन ै के्षत्रलाई समेत   
जनाउँछ । 

(ि)  “औद्योलगक के्षत्र” भन्नाले कुनै पलन कायनस्थल वा वस्त ु उत्पािन गने उद्योग तथा सो 
सञ्चालन गने प्रयोजनको लालग लनमानि गररएका भवन, घर, टहराले चचेको जग्गा लगायत 
सो प्रयोजनको लालग छुट् याइएका जग्गा सम्झन ुपछन र सो र्शब्िले कुनै लनणित भौगोललक 
के्षत्रमा उद्योग प्रवर्द्नन गने उदे्दश्यले प्रचललत कानून बमोणजम तोवकएको ववरे्शष आलथनक 
के्षत्रलाई समेत जनाउँछ । 

(ग)  “कायानन्वयन सलमलत” भन्नाले िफा १७ बमोणजमको स्थानीय भूउपयोग कायानन्वयन सलमलत 
सम्झन ुपछन । 

(घ)  “कायनपाललका” भन्नाले गाउँपाललका/नगरपाललकाको कायनपाललका सम्झन ुपछन ।  

(ङ) “कृवष के्षत्र” भन्नाले कृवष बाली उत्पािन, पर्शपुालन, मत्स्यपालन, वागवानी वा वनबावटकाको 
लालग प्रयोग भएको वा हनुसक्ने जग्गा सम्झन ुपछन । 

(च)  “िानी तथा िलनज के्षत्र” भन्नाले प्रचललत कानून बमोणजम िानी तथा िलनज पिाथनको 
उत्िनन, उत्पािन, र्शरु्द्ीकरि, प्रर्शोधन, सञ्चय वा लबक्री ववतरिको कायन गने प्रयोजनले 
छुट्याइएको के्षत्र सम्झज ुपछन । 
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(छ) “”नगरपाललका” भन्नाले बेलबारी नगरपाललका सम्झन ुपछन। 
(ज) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोणजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयममा तोवकएको 

वा तोवकए बमोणजम सम्झन ुपछन ।  

(झ)  “भूउपयोग” भन्नाले भूलमको उपयोग सम्झन ुपछन ।  

(ञ)  “भूउपयोग के्षत्र” भन्नाले िफा ४ बमोणजम वगीकरि गररएको के्षत्र सम्झन ुपछन । 

(ट)  “भूउपयोग के्षत्र नक्र्शा” भन्नाले िफा 5 बमोणजम तयार गररएको नक्र्शा सम्झन ुपछन। 

(ठ)  “भूउपयोग योजना” भन्नाले भूउपयोगलाई व्यवणस्थत गनन िफा 6 बमोणजम तयार गररएको 
योजना सम्झन ुपछन । 

(ड) “भूलम” भन्नाले पथृ्वीको सतह, सतहभन्िा लसधा तल पथृ्वीको केन्रसम्म र सतहभन्िा मालथ 
पथृ्वीको गरुुत्वाकषनिले भेट्ने सीमासम्मको भाग सम्झन ुपछन । 

(ढ)  “वन–के्षत्र” भन्नाले प्रचललत कानून बमोणजम तोवकएको वनके्षत्र सम्झन ुपछन । 

(ि)  “व्यावसावयक के्षत्र” भन्नाले पसल, होटेल, प्रिर्शननी कक्ष, पेट्रोल पम्प, गोिामघर, लसनेमा घर 
वा स्वास्थ्य, सञ्चार वा मनोरञ्जन सम्बन्धी सेवा वा वस्तकुो िररि लबक्री हनेु स्थान वा कुनै 
सावहणत्यक, वैज्ञालनक वा प्राववलधक सेवा, सूचना तथा परामर्शन उपलब्ध गराउने संस्था वा 
अन्य कुनै व्यावसावयक प्रयोजनको लालग लनमानि गररएका भवनले चचेको जग्गा तथा सो 
प्रयोजनको लालग छुट् याइएका जग्गा तथा पयनटकीय के्षत्रले चचेका जग्गा सम्झन ुपछन र 
सो र्शब्िले कुनै लनणित भौगोललक के्षत्रमा बजार लबस्तार गने गरी प्रचललत कानून बमोणजम 
तोवकएको के्षत्रलाई समेत जनाउँछ । 

(त)  “सांस्कृलतक तथा परुाताणववक महववको के्षत्र” भन्नाले धालमनक स्थल, धमनर्शाला, परुाताणववक 
महत्चका िरवार तथा प्रचललत कानून बमोणजम सासं्कृलतक तथा परुाताणववक महववका 
भनी तोवकएका के्षत्र सम्झन ुपछन ।    

(थ)  “सावनजलनक उपयोगको के्षत्र” भन्नाले ववद्यालय, ववश्वववद्यालय, छात्रावास, अन्त्येविस्थल, 

इनार, कुवा, चौतारी, पाटी, पौवा, गौर्शाला, उद्यान, बसपाकन , ववमानस्थल, गौचर तथा अन्य 
सावनजलनक उपयोगको लालग लनमानि गररएका भवन, घर, टहरा, स्थान तथा त्यस्ता स्थानले 
चचेको जग्गा सम्झन ु पछन र सो र्शब्िले कुन ै लनणित भौगोललक के्षत्रमा सावनजलनक 
उपयोगको के्षत्र भनी प्रचललत कानून बमोणजम तोवकएको के्षत्रलाई समेत जनाउँछ । 

(ि)  “स्थानीय भूउपयोग पररषद्” भन्नाले िफा 1५ बमोणजमको स्थानीय भूउपयोग पररषद् सम्झन ु
पछन । 

 
पररच्छेि–२ 

भउूपयोग कायनक्रम सञ्चालन, भउूपयोग क्षते्र, भलूमको वगीकरि तथा भउूपयोग योजना 
 

३. भउूपयोग कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने : (१)  भूउपयोग सम्बन्धी प्रचललत सङ्घीय कानूनको अधीनमा रही 
कायनपाललकाले भूलमको समणुचत उपयोग तथा सावनजलनक वहत समेतलाई ध्यानमा रािी  
गाउँपाललका/नगरपाललका लभत्रको कुन ैवा सबै के्षत्रमा भूउपयोग कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोणजम कायनक्रम सञ्चालन गनुन पूवन सावनजलनक सूचना प्रकार्शन गनुन पनेछ । 

४. भउूपयोग क्षते्र वगीकरि : (१) यस ऐन बमोणजम भूउपयोग कायनक्रम सञ्चालन भएका के्षत्रको भूबनौट, 
भूलमको क्षमता तथा उपयकु्तता, भूलमको मौजिुा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा भूलमलाई िेहाय 
बमोणजम भूउपयोग के्षत्रमा वगीकरि  गररनछे :- 

(क) कृवष के्षत्र, 

(ि) आवासीय के्षत्र, 
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(ग) व्यावसावयक के्षत्र, 

(घ) औद्योलगक के्षत्र, 

(ङ) िानी तथा िलनज के्षत्र,  
(च) वन के्षत्र,   
(छ) सावनजलनक उपयोगको के्षत्र,  

(ज) सांस्कृलतक तथा परुाताणववक महववको के्षत्र, 

(झ) नेपाल सरकार तथा कायनपाललकाले आवश्यकता अनसुार तोकेका अन्य के्षत्र। 

(२) उपिफा (१) बमोणजम वगीकरि गररएका के्षत्रहरूलाई तोवकए बमोणजमका उपके्षत्रहरूमा 
वगीकरि गनन सवकनछे । 

(३)  कायनपाललकाले बेलबारी नगरपललका के्षत्रमा उपिफा (१) बमोणजम वगीकरि गररएको के्षत्र 
बाहेकको अन्य कुन ैभूउपयोग के्षत्रको रूपमा वगीकरि गनन आवश्यक िेिमेा त्यस्तो के्षत्रलाई भूउपयोग 
के्षत्र वगीकरिमा समावेर्श गनन सङ्घीय भूउपयोग पररषद् मा लेिी पठाउन ुपनछे । 

(४) उपिफा (3) बमोणजम लेिी पठाएकोमा सङ्घीय भूउपयोग पररषद् ले थप वगीकरि गनन सहमलत 
दिएमा कायनपाललकाले सोही बमोणजम थप वगीकरि गनन सक्नछे ।  

(5) स्थानीय भूउपयोग पररषद्ले प्रचललत सङ्घीय कानून तथा यस ऐन बमोणजम लनधानररत भूउपयोग 
के्षत्र वगीकरिका आधार, मापिण्ड तथा नेपाल सरकारले तयार गरेको कायनववलध बमोणजम आफ्नो के्षत्रलभत्रको 
भूलमलाई भूउपयोग के्षत्रमा वगीकरि गनुन पनेछ । 

(6) उपिफा (5) बमोणजम के्षत्र वगीकरि गिान स्थानीय भूउपयोग पररषद्ले कुनै सङ्घीय वा प्रिेर्श 
स्तरको योजना सञ्चालनमा रहेका वा सञ्चालन हनेु भनी तोवकएका के्षत्रहरूलाई सोही बमोणजम वगीकरि गनुन 
पनेछ । 

(७) स्थानीय भूउपयोग पररषद्ले भूउपयोग के्षत्र वगीकरि गरेको सूचना सवनसाधारिको जानकारीको 
लालग स्थानीय राजपत्रमा प्रकार्शन गनुन पनेछ । 

(८) स्थानीय भूउपयोग पररषद्ले वगीकरि गररसकेको के्षत्रमा नेपाल सरकार वा प्रिेर्श सरकारले 
तोवकएको वगीकरिभन्िा कुन ैफरक योजना सञ्चालन गनुन परेमा िफा 8 बमोणजम मौजिुा भूउपयोग पररवतनन 
गनुन पनेछ । 

(९) भूउपयोग के्षत्र वगीकरि गने आधार र मापिण्ड अनसूुचीमा उल्लेि भए बमोणजम  हनेुछ । 

५. भउूपयोग क्षते्र नक्र्शा तयार गनुनपने : (१) स्थानीय भूउपयोग पररषद्ले प्रचललत सङ्घीय कानून बमोणजम 
हस्तान्तरि भई आएको गाउँपाललका/नगरपाललकाको भूउपयोग के्षत्र नक्सामा आवश्यकता अनसुार पररमाजनन 
गरी अद्यावलधक गराई राख्न ुपनेछ।  

(२) उपिफा (१) बमोणजम भूउपयोग के्षत्र नक्र्शा अद्यावलधक गिान स्थानीय भूउपयोग पररषद्ले 
प्राकृलतक ववपद्को सम्भावना रहेका जोणिमयकु्त के्षत्रको पवहचान गरी भूउपयोग के्षत्र नक्र्शामा त्यस्तो के्षत्र 
जनाउन ुपनछे । 

(३) उपिफा (१) बमोणजम भूउपयोग के्षत्र नक्सामा पररमाजनन गरेको अवस्थामा त्यसको जानकारी 
नेपाल सरकार, भूलम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी लनवारि मन्त्रालयलाई दिन ुपनेछ। 

६. भउूपयोग योजना तजुनमा : (१) कायनपाललकाले भूउपयोग योजना तजुनमा गनुन अणघ भूलमको वस्तणुस्थलत, 
जनसङ्खख्या वृवर्द्िर, िाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आलथनक ववकास तथा पूवानधार लनमानिको लालग भूलमको 
मागमा हनेु वृवर्द् लगायतका ववषयमा अध्ययन गरी िीघनकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गनुन 
पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोणजम तयार गररएको आधारपत्र, भूउपयोग के्षत्र नक्सा तथा आफ्नो के्षत्रलभत्रको 
आलथनक, सामाणजक, पूवानधार ववकास लगायतका ववषय समेतको आधारमा सङ्घीय र प्रिेर्श स्तरीय भूउपयोग 
योजनासँग प्रलतकूल नहनेु गरी कायनपाललकाले स्थानीय भूउपयोग योजना तयार गनुन पनेछ । 
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(३) उपिफा (२) बमोणजम तयार गररएको भूउपयोग योजना स्थानीय भूउपयोग पररषद् बाट स्वीकृत 
गराई लागू गनुन पनछे । 

(४) कायनपाललकाले उपिफा (२) बमोणजम भूउपयोग योजना तयार गिान आवश्यकता अनसुार ग्रामीि 
र सहरी के्षत्रको बेग्ला-बेग्लै योजना तजुनमा गनन सक्नछे । 

(५) उपिफा (२) बमोणजम भूउपयोग योजना तयार गिान िेहायका के्षत्र िेणिन ेगरी तयार गनुन पनेछ 
:- 

(क) औद्योलगक कररडोर,  
(ि) ववरे्शष आलथनक के्षत्र,  

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

(च) अन्तरानविय पवहचान र मानवीय आस्था बोकेका धालमनक, सांस्कृलतक महववका 
स्थानहरू,  

(छ) ववद्यालय के्षत्र, 
(ज) राविय सरुक्षाको दृविले संवेिनर्शील स्थानहरू,  

(झ) वातावरिीय स्वच्छता तथा जवैवक ववववधता संरक्षिको लालग सरुणक्षत के्षत्र,  

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

(6) भूउपयोग योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणजम हनेुछ ।   

 

पररच्छेि–३ 

जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाि पजुान अद्यावलधक तथा भउूपयोग पररवतनन 

७. जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाि पजुान अद्यावलधक गनुन पन े: (१) कायनपाललकाले भूउपयोग के्षत्र वगीकरि बमोणजम 
आफ्नो के्षत्रलभत्रको जग्गाको जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाि पजुानमा तत ्तत ्के्षत्र िेणिन ेगरी अद्यावलधक गनुन  
पनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोणजम अद्यावलधक गररएको कायनमा णचत्त नबझु्ने जग्गाधनीले त्यस्तो कायन 
भएको लमलतले पैँतीस दिनलभत्र बेलबारी नगरपाललकाको स्थानीय न्यावयक सलमलतमा लनवेिन दिन सक्नछे। 

(३) उपिफा (३) बमोणजमको लनवेिन उपर न्यावयक सलमलतले गरेको लनिनय सम्बणन्धत 
जग्गाधनीलाई णचत्त नबझेुमा त्यस्तो लनिनयको भएको जानकारी पाएको लमलतले पैँतीस दिनलभत्र णजल्ला अिालत 
समक्ष उजरुी दिन सक्नेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोणजमको उजरुी उपर णजल्ला अिालतले गरेको लनिनय अणन्तम हनेुछ। 

 

८. भउूपयोग पररवतनन गनन नहनेु : (१) िफा 4 बमोणजम एउटा प्रयोजनको लालग वगीकरि गररएको जग्गा 
अको प्रयोजनमा प्रयोग गने गरी भूउपयोग पररवतनन गनन पाइने छैन ।  

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए तापलन कुन ैव्यणक्तले लनजको हकभोगमा रहेको 
जग्गा लनधानररत प्रयोजनमाभन्िा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गनुन पने भएमा सो को आधार र कारि िुलाई 
स्थानीय भूपयोग पररषद् मा लनवेिन दिन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोणजम लनवेिन प्राप्त भएमा वा आफ्नो के्षत्रलभत्रको कुन ैजग्गाको लनधानररत 
भूउपयोग पररवतनन गनुन पने भएमा स्थानीय भूउपयोग पररषद्ले सोको आधार र कारि िुलाई प्रािेणर्शक 
भूउपयोग पररषद् मा लेिी पठाउन ुपनेछ । 
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(4) उपिफा (३) बमोणजम लेिी पठाइएकोमा सोही व्यहोरा बमोणजम भूउपयोग पररवतनन गनन 
प्रािेणर्शक भूउपयोग पररषद् बाट अनमुलत प्राप्त भएमा कायानन्वयन सलमलतको लसफाररस समेत ललई स्थानीय 
भूउपयोग पररषद्ले ववद्यमान भूउपयोग पररवतनन गनन सक्नछे ।   

(५) उपिफा (२) बमोणजम स्थानीय भूउपयोग पररषिमा दिने लनवेिनको प्रवक्रया तोवकए बमोणजम 
हनेुछ। 

 

९. भउूपयोग पररवतनन गनन सवकने  : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणिएको भए तापलन कायनपाललकाले 
आफ्नो के्षत्रलभत्रको कुन ैस्थान वा बस्ती कुन ैववपद् वा प्राकृलतक प्रकोपको कारि असरुणक्षत भएमा त्यस्तो 
के्षत्रलाई असरुणक्षत वा अव्यवणस्थत स्थान घोषिा गरी त्यस्तो स्थानमा बसोबास गरेको पररवार वा समिुायलाई 
सरुणक्षत तथा व्यवणस्थत स्थानमा बसोबासको व्यवस्था लमलाउन भूउपयोग पररवतनन गनन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोणजम भूउपयोग पररवतनन गराउँिा अन्यत्र जग्गा उपलब्ध हनु नसकेको 
अवस्थामा मात्र कृवष के्षत्रमा बसोबासको व्यवस्था लमलाउने गरी भूउपयोग पररवतनन गनन सवकनेछ । 

१०. जग्गाको िण्डीकरि लनयन्त्रि तथा चक्लाबन्िी गने : (१) जग्गाको िण्डीकरि लनयन्त्रि तथा वकत्ताकाट 
गने कायनलाई लनयमन गनन आवश्यक आधार र मापिण्ड सङ्घीय कानूनमा उल्लेि भए बमोणजम हनेुछ । 

(२) कायनपाललकाले कृवषको आधुलनकीकरि, यान्त्रीकरि, व्यवसायीकरि, सहकारी िेती, सामूवहक 
िेती तथा सावनजलनक िेती गने प्रयोजनको लालग सम्बणन्धत जग्गाधनीको सहमलतमा साँध सीमाना जोलडएको 
वकत्ता जग्गाको एकीकरि गरी चक्लाबन्िी कायनक्रम सञ् चालन गनन सक्नछे । 

(3) उपिफा (2) बमोणजम कृवष भूलममा चक्लाबन्िी गिान कायनपाललकाले लनधानरि गरेको मापिण्ड 
बमोणजम सम्बणन्धत जग्गाधनीको सहमलतमा प्रचललत कानूनको अधीनमा रही जग्गाको ज्यालमतीय आकार 
लमलाउने गरी नक्सा से्रस्तामा आवश्यक संर्शोधन गनन सवकनेछ । 

(४) कायनपाललकाले सम्बणन्धत जग्गाधनीको आपसी सहमलतमा सहकारी िेती र सामूवहक िेतीको 
लालग समेत जग्गाको  स्वालमत्वमा असर नपने गरी चक्लाबन्िीको कायनक्रम सञ् चालन गनन स्वीकृलत दिन 
सक्नेछ। 

(5) कायनपाललकाले यस िफा बमोणजम सञ् चालन गरेको चक्लाबन्िी कायनक्रमको वववरि सवहतको 
ललणित जानकारी अलभलेिीकरिको लालग नेपाल सरकार र प्रिेर्श सरकारको भूलम व्यवस्था सम्बन्धी लबषय 
हेने मन्त्रालयमा पठाउन ुपनछे। 

(६) चक्लाबन्िी कायनक्रम सञ्चालन गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणजम हनेुछ ।  

 

११. नया ँघर लनमानि वा बसोबासका पूवानधारहरू थप वा लबस्तार गनन नसवकने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँिाका 
बित कृवष के्षत्रमा रहेको घरमा साववक बमोणजम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर लनमानि वा बसोबासका 
पूवानधारहरू थप वा लबस्तार गनन सवकन ेछैन । 

(२) उपिफा (१) जनुसकैु कुरा लेणिएको भए तापलन साववक बमोणजम बसोबास गररआएको घर 
कुन ैकारिले भत्केको वा परुानो भई नयाँ बनाउन ुपने अवस्था भएमा घर लनमानिको लालग लनजको अन्यत्र 
कुनै जग्गा नभएमा कृवष के्षत्रमा नयाँ घर लनमानि गनन बाधा पन ेछैन ।  

१२. घडेरी ववकलसत गनन नपाइने : यस ऐन बमोणजम आवासीय प्रयोजनको लालग वगीकरि गररएको के्षत्र बाहेकका 
गाउँपाललका/नगरपाललकाका अन्य के्षत्रमा कुन ैपलन प्रयोजनले व्यावसावयक रूपमा घडेरी ववकलसत गनन र 
सोको लबक्री ववतरि गनन पाइने छैन । 

१३. जग्गाको मूल्याङ्कन र करको लनधानरि : कायनपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन गिान र भूलम 
सम्बन्धी करको लनधानरि गिान भूउपयोगके्षत्र वगीकरिलाई समते आधार मानु्न पनेछ । 

१४. भलूम बैङ्क: भूलम बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोणजम हनेुछ।  
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पररच्छेि-४ 

स्थानीय भउूपयोग पररषद् तथा भउूपयोग कायानन्वयन सलमलत 

१५. स्थानीय भउूपयोग पररषद् : (१) भूउपयोग के्षत्र तथा भूउपयोग योजनाको कायनन्वयनका लालग एक स्थानीय 
भूउपयोग पररषद् रहनछे । 

(२) कायनपाललकाले स्थानीय भूउपयोग पररषद्को रूपमा कायन गनेछ । 

(३) स्थानीय भूउपयोग पररषद्ले आफ्नो कायन सम्पािनको क्रममा ववषय ववज्ञको सहयोग ललन 
सक्नेछ । 

(४) स्थानीय भूउपयोग पररषिको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(५) स्थानीय भूउपयोग पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनववलध पररषद् आफैले लनधानरि गरे बमोणजम 
हनेुछ । 

१६. स्थानीय भउूपयोग पररषद्को काम कतनव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उणल्लणित काम, कतनव्य र 
अलधकारका अलतररक्त स्थानीय भूउपयोग पररषद्को काम कतनव्य र अलधकार िेहाय बमोणजम  हनेुछ :- 

(क) स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गने, 
(ि)  भूलम सम्वन्धी लगत सङ्कलन, ववश्लेषि र उपयोग गने, 
(ग)  आफ्नो तहको भूउपयोग के्षत्र नक्र्शा तयार गराउने, 
(घ) आफ्नो तहको भूउपयोग के्षत्र वगीकरि गने, 

(ङ)  भूउपयोग के्षत्र वगीकरि सम्बन्धी सूचना सरोकारवालाको पहुँचमा परु् याउन 
स्थानीय भूउपयोग कायानन्वयन सलमलतलाई लनिेर्शन दिन,े 

(च)  गाउँपाललका/नगरपाललकाको भूउपयोग योजना कायानन्वयनका प्रवक्रया र मापिण्ड 
तयार गरी लागू गन,े 

(छ)  भूउपयोग योजना कायानन्वयनको अनगुमन गने, 
(ज)  भूउपयोग पररवतननको लालग स्पि आधार र कारि सवहत लसफाररस गने, 

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

(ञ)  भूउपयोगमा उल्लेिनीय योगिान गने व्यणक्त पररवार वा संस्थालाई परुस्कृत गने, 
(ट)  धालमनक, ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, परुाताणववक, सावनजलनक, सामिुावयक, स्थलहरूको 

संरक्षि गने, 
(ठ) स्थानीय स्तरको भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नीलतहरू तजुनमा गरी पाररत गन े

। 

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

(क) नगर उपप्रमिु  -अध्यक्ष 

(ि) सम्वणन्धत वडाको वडा अध्यक्ष -सिस्य 

(ग) कायनपाललकाको प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृत      -सिस्य  
(घ)
  

सरोकारवाला मध्येबाट स्थानीय भूउपयोग पररषद्ले 
तोकेको एक जना मवहला सवहत िईु जना 

 

-सिस्य 

(ङ) भवन लनयमन तथा घर नक्सा र्शािा -सिस्य 
सणचव 

 

(२) उपिफा (१) को िण्ड (घ) बमोणजम तोवकएका सिस्यहरूको पिावलध पाँच वषनको हनेुछ । 

(३)  कायानन्वयन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार िेहाय बमोणजम हनेुछ :- 



बेलबारी नगरपाललकाको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक - 7 

 

(क)  स्थानीय भूउपयोग पररषद् बाट स्वीकृत भूउपयोग योजना कायानन्वयन गने, 
(ि)  वगीकृत के्षत्रको सूचना तोवकए बमोणजम सरोकारवालाको जानकारीको लालग 

सावनजलनक गने, 

(ग)  प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भूउपयोग योजना तयार गने, 

(घ)  वडा स्तरीय भूउपयोग योजना वडा सलमलतवाट अनमुोिन गराई सोका आधारमा 
बेलबारी नगरपाललकाको समविगत भूउपयोग योजना तयार पारी स्थानीय भूउपयोग 
पररषिमा पेर्श गने, 

(ङ)  कायानन्वयनको क्रममा िेणिएका समस्याहरू समाधानको लालग ववकल्प सवहत 
स्थानीय भूउपयोग पररषद् मा पेर्श गने, 

(च)  भूलमको संरक्षि र दिगो उपयोगको लालग सचेतना अलभवृवर्द् गने, 
(छ)  तोवकएको उपयोगभन्िा फरक उपयोग गरेकोमा कारबाहीको लालग स्थानीय 

भूउपयोग पररषद् मा लसफाररस गने, 

(ज)  कृवषयोग्य जलमन बाँझो रहे नरहेको अनगुमन गने, 
(झ)  सामिुावयक भूलमको पवहचान गरी सामवुहक वहतमा उपयोगको व्यवस्था लमलाउने, 
(ञ)  भूउपयोगमा उल्लेिनीय योगिान गने व्यणक्त पररवार वा संस्थालाई परुस्कृत गनन 

लसफाररस गने । 

(४) कायानन्वयन सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोणजम हनेुछ । 

१८. भउूपयोग योजनाको पनुरावलोकन : कायनपाललकाले आवश्यकता अनसुार भूउपयोग योजनाको पनुरावलोकन 
गनन सक्नेछ । 

१९. सवुवधा र प्रोत्साहन : कृवषयोग्य जलमनको अलधकतम उपयोग गने कृषकलाई प्रोत्साहन गनन कायनपाललकाले 
ववलभन्न कायनक्रमहरू सञ्चालन गनेछ। 

 

पररच्छेि–6 

ववववध 

२०. कसूर तथा सजाय : भूउपयोग समबन्धी कसूर, सजाय तथा सोको कारबाही र वकनारा सम्बन्धी व्यवस्था 
सङ्घीय कानून बमोणजम हनेुछ।  

२१. लनयम बनाउने अलधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन कायनपाललकाले आवश्यक लनयम बनाउन 
सक्नेछ ।   

२२. लनिेणर्शका वा कायनववलध बनाउन सक्ने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका लनयमको अधीनमा रही 
कायनपाललकाले आवश्यक लनिेणर्शका वा कायनववलध बनाई लाग ूगनन सक्नेछन ्। 

२३. बाधा अडकाउ फुकाउने: यो ऐन कायानन्वयनको लसललसलामा कुन ैबाधा अडकाउ परेमा सो फुकाउने णजम्मेवारी 
नगरपाललकाको हनेुछ । 

२४. ऐनको व्याख्या: यो ऐनको अक्षर र आर्शयका सम्बन्धमा कुन ैदिववधा उत्पन्न भएमा त्यसको व्याख्या गने 
अलधकार नगरकायनपाललकालाई हनेुछ । 

२५. बचाउ: यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्िा पवहलेिेणि प्रचलनमा रहेका तर, अब यो ऐनको के्षत्रालधकार लभत्र पन ेसबै 
सेवा, पिनाम र संस्थाहरुको काम यसै ऐन अनरुुप भए गरेको मालनने छ । 
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अनसूुची 

(िफा ४ को उपिफा (९) सँग सम्बणन्धत) 

भउूपयोग क्षते्र वगीकरिका आधार, मापिण्ड  तथा क्षते्रफल 
 

भउूपयोग क्षते्र वगीकरिका आधार तथा मापिण्ड िेहाय बमोणजम हनेुछन ्: 

(क) कृवष क्षते्र : िेहाय बमोणजम प्रयोग भएको जग्गालाई कृवष के्षत्रमा वगीकरि गररनछे :- 

(१)  अन्नवाली, िलहन, तेलहन वा अन्य नगिे बाली लगायतको िेलतपातीको लालग उपयोग भैरहेको 
जग्गा, 

(२) फलफूलको बगैंचा वा नसनरी, तरकारी, सागपात, व्यवसावयक फूलको िेलत, सोको नसनरी लगायतको 
जग्गा, 

(३) पर्शपंुक्षी पालन वा पर्श ु पंक्षीको आहाराको लालग प्रयोग हनेु िाना, घाँस वा बनस्पलत उत्पािन 
लगायतको लालग उपयोग भएको जग्गा, 

(४) सरकारी र सावनजलनक वनके्षत्र वाहेकका आवािी के्षत्रलभत्र भएका िरवारी,  घाँसे मैिान, चरन के्षत्र 
तथा रूि वा झाडी भएको जग्गा, 

(५) लनजी जग्गामा वन पैिावार वा जडीबडुी उत्पािन गने उदे्दश्यले हकुानइएका वनस्पलत वा जलडबटुी 
भएको जग्गा, 

(६) लनजी वा सरकारी साबनजलनक जग्गामा कृलतम पोिरी बनाई माछापालन गररएको जग्गा, 

(७) कृवष उत्पािनको रेििेि गनन, भण्डार गनन, सकुाउन तथा प्रर्शोधन गनन वा पर्शपुालनको लालग प्रयोग 
भएको कुनै पलन भौलतक संरचना वा घर, टहरा आदि भएको जग्गा, 

(८) िनजोत गरी िेती लगाउन तयार गररएको जग्गा वा िेती लगाउन उपयकु्त हनु सक्ने आवाि 
लायक पती वा बाँझो जग्गा, 

(९) बसोबास, व्यावसावयक के्षत्र वा अन्य उपयोग भएको के्षत्रसँग जोलडएको भए तापलन वकत्ताको के्षत्रफल 
पाँच हजार वगन लमटरभन्िा वढी भई िेती गररएको वा िनजोत गररएको वा पलतन बाँझो जग्गा, 

(१०) एकै स्थानमा ववलभन्न वकत्ताहरू जोलडएर एक हेक्टर वा सो भन्िा वढी के्षत्रफलमा िेती गररएका वा 
िनजोत गररएका वा पलतन बाँझो िेतीयोग्य जग्गा । 

 (ि) आवासीय क्षते्र : िेहाय बमोणजम प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय के्षत्रमा वगीकरि गररनछे :- 

(१) कृवष उपजको रेििेि, भण्डारि तथा प्रर्शोधन, पर्शपुालन वा उद्योग कलकारिाना सञ्चालनको प्रयोजन 
वाहेक नागररक आवासको रुपमा प्रयोग भएको भवन, घर, टहरा वा सो भएको जग्गा, 

(२) व्यणक्तगत घर र सोसँग जोलडएका बगैंचा, ग्यारेज, आगँन र सो प्रयोजनको लालग प्रयोग हनेु व्यणक्तगत 
वाटो आदि रहेको जग्गा, 

(३) एकभन्िा धेरै पररवारहरु बस्ने ववकलसत अपाटनमने्ट, बहतुले भवन वा आवासीय फ्ल्याट रहेको 
जग्गा, सो प्रयोजनको लालग छुट्याइएको वाटो,  सामवूहक ग्यारेज,  पावकन ङ्ग स्थल,  बगैंचा,  चौर, 
मनोरञ्जनस्थल लगायत रहेको जग्गा, 

(४) ग्रामीि के्षत्रमा बनकेो घर, आगँन, चोक, घरसँगै रहेको गोठ, चपी, करेसावारी, बगैंचा लगायतले चचेको 
जग्गा, 
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(५) बसोबास लालग आवश्यक आधारभूत भौलतक पूवानधार,  सडक,  ववद्यतु, िानेपानी वा ढल लनकास 
लगायतको व्यवस्था भएको के्षत्र मा रहेको एक हजार वगन लमटर भन्िा साना वकत्ताका जग्गा, 

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

(ग) व्यावसावयक क्षते्र: िेहाय बमोणजम प्रयोग भएको जग्गालाई व्यावसावयक के्षत्रमा वगीकरि गररनेछ:- 

(१) सामवूहक रूपमा वस्त ुवा सेवाको िररि लबक्री हनेु स्थल रहेको घरजग्गा तथा सो प्रयोजनको लालग 
छुट्याइएको जग्गा, 

(२) लबलभन्न वकलसमका व्यापाररक, व्यवसावयक र मनोरञ्जनस्थल रहेको के्षत्र तथा सो प्रयोजनको लालग 
उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजनको लालग छुट्याइएको जग्गा, 

(३) लनजी के्षत्रवाट सञ्चालन गररएको णर्शक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायत सेवा उपलब्ध गराउने स्थल वा सो 
लालग प्रयोग भएको घर र घरले चचेको जग्गा, 

(४) कुनै वस्त ुवा यन्त्र उपकरिको ममनतसम्भार वा सफा गररन ेस्थल वा भण्डारि गररएको स्थल वा  
सो प्रयोजनका लालग प्रयोग भएको घर र घरले  चचेको जग्गा, 

(५) कुनै व्यावसावयक वक्रयाकलाप सञ्चालन नभए तापलन सोको पूवानधार समेत उपलब्ध भएको र सो 
घर वा जग्गा रहेको स्थानवाट एकसय मीटरको अधनव्यासमा कररव पचास व्यावसावयक कारोवार 
रहेको स्थल, सोको लालग प्रयोग भएको घर र लतनले चचेको जग्गा, 

(६) सरकारी, सावनजलनक वा लनजी के्षत्र समेतले सेवा प्रिान गनन स्थापना गरेको कायानलय तथा लतनले 
चचेका जग्गा वा भववष्यमा लनमानिको लालग छुट्याइएको जग्गा, 

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

(घ) औद्योलगक क्षते्र: िेहाय बमोणजम प्रयोग भएको जग्गालाई औद्योलगक के्षत्रमा वगीकरि गररनछे :- 

(१) कुनै वस्त ुवा कच्चा पिाथन उत्पािन गने उद्योग वा वकन र्शप रहेको स्थल, सो प्रयोजनका लालग 
लनमानि भएका घर वा टहरा तथा उद्योग सञ्चालनको लालग प्रयोग भएको जग्गा, 

(२) िाद्यान्न प्रर्शोधन, उपभोग्य वस्त,ु पेय पिाथन उत्पािन, तथा प्रर्शोधन स्थल तथा सो प्रयोजनका लालग 
छुट्याइएको जग्गा, 

(३) लबलभन्न मलेसनरी औजार, यन्त्र उपकरि, सवारी साधन लनमानिस्थल, तथा सोको लालग छुट्याइएको 
जग्गा, 

(४) कपडा तथा पोर्शाक उत्पािन स्थल तथा सो प्रयोजनको लालग छुट्याइएको जग्गा, 

(५) सजावट सामग्री, लनमानि सामग्री, काठजन्य उद्योग लगयात सञ्चालनमा रहेको वा स्थल तथा सो 
प्रयोजनको लालग छुट्याइएको जग्गा,  

(६) कुनै उद्योग सञ्चालन तथा रेििेि गनन आवश्यक घर, टहरा तथा वकन र्शपले चचेको जग्गा तथा 
कच्चा पिाथन भण्डारि गनन उपयोग गररएको जग्गा, 

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

(८) नेपाल सरकारले घोषिा गरेका औद्योलगक के्षत्र, ववरे्शष आलथनक के्षत्र लगायत सो के्षत्रले चचेको 
जग्गा । 
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(ङ) िानी तथा िलनज क्षते्र: िेहाय बमोणजमको के्षत्रलाई िानी तथा िलनज के्षत्रमा वगीकरि गररनेछ:- 

(१) जमीनको सतहमा (ढंुगा, लगट्टी, बालवुा समेत) वा जमीन मनुी (फलाम, जस्ता, तामा समेत) लबलभन्न 
वकलसमका िानी भएको के्षत्र, 

(२) जमीन मनुी लबलभन्न वकलसमका िलनज पिाथन (पेट्रोललयम पिाथन, ग्याँस, सनु, चाँिी वा अन्य बहमुूल्य 
धात)ु फेला परेको के्षत्र,  

(३) िानी वा िलनज पिाथन उत्िनन भैरहेको वा भैसकेको र हाल िाली रहेको वा फेला परेको के्षत्र। 

 (च) वनक्षते्र: प्रचललत कानून बमोणजम वन के्षत्र भलन पररभाषा गररएको र िेहाय बमोणजम प्रयोग भएको  जग्गालाई 
वनके्षत्रमा वगीकरि गररनछे:- 

(१) पूिन वा आंणर्शक रुपले रुि तथा वनस्पलतले ढावकएको जग्गा, 

(२) सरकारी, सामिुावयक, कवलुलयती, धालमनक लगायत सबै प्रकारका वन जंगल भएको जग्गा । 

(३) रुि तथा वनस्पलत वृक्षारोपि गररएका सरकारी वा सावनजलनक जग्गा, 

(४) रुि तथा वनस्पलत नभएको भएतापलन अन्य प्रयोजनको रुपमा वगीकरि नभएका झाडी, बटु्यान 
आदि भएको जग्गा, 

(५) प्राकृलतक चरन, राविय लनकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष,  णर्शकार आरक्ष, मध्यवती के्षत्र तथा संरणक्षत के्षत्र 
रहेको जग्गा, 

(६) पानीको महुानलाई संरक्षि गनन हकुानइएका वा जोगाइएका रुि तथा वनस्पलतले ढाकेको सरकारी 
वा सावनजलनक जग्गा, 

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

(८) प्रचललत वन सम्बन्धी कानून बमोणजम वन के्षत्र जलनएको जग्गा । 

(छ) निी, िोला, ताल, लसमसार क्षते्र: िेहाय बमोणजमको के्षत्रलाई निी, िोला, ताल, लसमसार के्षत्रमा वगीकरि 
गररनेछ:- 

(१) निी, िोला तथा सोको जलप्रवाहको के्षत्र, वकनारा डील र बगर के्षत्र समेत, 

(२) नहर तथा सोको लडल, 

(३) प्राकृलतक ताल, पोिरी तथा सोको लडल, 

(४) सालबकको निी वा िोला बगकेो र हाल निी, िोला उकास भई बगर वा ढंुग्यान कायम भएको 
के्षत्र, 

(५) बग्ने पानी नभए पलन पानी जमकेो वा जम्न ेसम्भावना भएको लसमसार वा रामसार के्षत्र । 

(ज) सावनजलनक उपयोगको क्षते्र: िेहाय बमोणजम प्रयोग भएको जग्गालाई सावनजलनक उपयोगको के्षत्रमा वगीकरि 
गररनेछ :- 

(१) लबलभन्न वकलसमका यातायात पूवानधार (जस्तै वन्िरगाह, बसपाकन , कारपाकन , सडक पेटी, सडक, बाटो, 
रेलवे, पलु, ववमानस्थल समेत) सावनजलनक रूपमा उपयोग हनेु के्षत्रले ओगटेको जग्गा, 

(२) र्शहरी के्षत्रको िुला हररत के्षत्र, बगैंचा, पाकन , णचलडयािाना, वपकलनक स्पट, िेल पूवानधार तथा मैिान 
लगायत रहेको सावनजलनक स्थल, 
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(३) सावनजलनक आवागमन हनेु प्राकृलतक वा मानव लनलमनत सम्पिा वा पूवानधार रहेको स्थल र सोले 
चचेको जग्गा, 

(४) सावनजलनक रूपमा उपयोग हनेु मनोरञ्जन स्थल, चौर, फाँट, चौतारा, टँुलडिेल, हाटबजार लाग्ने 
स्थान, अन्त्येविस्थल, फोहर व्यवस्थापन स्थल लगायतर सोले चचेको जग्गा, 

(५) सरकारी सावनजलनक र सामिुावयक ववद्यालय,  ववश्वववद्यालय, लगायत णर्शक्षि संस्थाले चचेको जग्गा । 

  (झ) सासं्कृलतक तथा परुाताणववक महववको क्षते्र: िेहाय बमोणजमको के्षत्रलाई सासं्कृलतक तथा परुाताणववक महववको 
के्षत्रमा वगीकरि गररनछे:- 

(१) लबलभन्न समिुायले धालमनक, सांस्कृलतक, वा परम्पतरागत रूपमा पूजा, अचनना वा उपासना गने स्थल, 

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

(३) लबलभन्न ऐलतहालसक िरवार, भवन, वकल्ला, गढी, स्तम्भ लगायत ढाँचा, लनमानि वा अन्य स्थल, 

(४) नेपाल सरकार वा कायनपाललकाले परुाताणत्वक महत्वको भनी पररभावषत गरेको वा संरक्षि गने भनी 
तोकेका के्षत्र । 

(ञ) नेपाल सरकार वा कायनपाललकाबाट आवश्यकता अनसुार तोवकएका अन्य क्षते्र: 

(१) िण्ड (क) िेणि (झ) सम्ममा उणल्लणित के्षत्रलभत्र नपने लबणर्शि वकलसमको भूउपयोग के्षत्र, 

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

 


