
1 
 

सूर्योदर्य नगरपालिकाको भू- उपर्योग कार्ययविधि २०७९ 
कार्ययपालिका :  ९औ ँबैठक (०७९/०८०) 

स्वीकृत मिमत : २०७९/०९/११  
 भ-ू उपर्योग सम्वन्धी ऐन २०७६ को दफा ३३ र स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा 
(२) िे ददएको अधिकार प्रर्योग गरी सूर्योदर्य नगरपालिकािे र्यो कार्ययविधि बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 
प्रारम्भिक 

१. संक्षीप्त नाि र प्रारि: (१) र्यो कार्ययविधिको नाि "सूर्योदर्य  नगरपालिकाको भू- उपर्योग कार्ययविधि, २०७९" 
रहेको छ । 
(२) र्यो कार्ययविधि तुरुन्त िागु हुनेछ । 

२. पररभाषा: वबषर्य िा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेिा र्यस कार्ययविधििा  
क. "ऐन" भन्नािे भू- उपर्योग सम्वन्धी ऐन, २०७६ सम्झनु पदयछ । 
ख. "वनर्यिाििी" भन्नािे भू- उपर्योग वनर्यिाििी, २०७९ सम्झनु पदयछ । 
ग. "कार्ययविधि" भन्नािे "सूर्योदर्य नगरपालिकाको भू-उपर्योग कार्ययविधि, २०७९" सम्झनु पदयछ । 
घ. "नगरपालिका" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका सम्झनु पदयछ र सो शब्दिे सूर्योदर्य नगरपालिका 

अन्तगयतका िडा समिमतको कार्यािर्य सिेत सम्झनु पदयछ । 
ङ. "नगरक्षेत्र" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको कार्ययक्षेत्र अन्तगयत रहेको के्षत्र सम्झनु पदयछ ।  
च. "कार्ययपालिका" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको कार्ययपालिका सम्झनु पदयछ । 
छ. "प्रिुख" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर प्रिुख सम्झनु पदयछ। 
ज. "उप- प्रिुख" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर उप-प्रिुख सम्झनु पदयछ। 
झ. "प्रिुख प्रशासकीर्य अधिकृत" भन्नाि े सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रिुख प्रशासकीर्य अधिकृत सम्झनु 

पदयछ । 
ञ. "िािपोत कार्यािर्य" भन्नािे नगर के्षत्रिा कार्ययके्षत्र भएको िािपोत कार्यािर्य सम्झनु पछय । 
ट. "नापी कार्यािर्य" भन्नािे नगर के्षत्रिा कार्ययके्षत्र भएको नापी कार्यािर्य सम्झनु पछय । 
ठ. "स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषद्" भन्नािे ऐनको दफा १८ बिोजजि गदठत सूर्योदर्य नगरपालिकाको 

स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषद् सम्झनु पछय । 
ड. "विभाग" भन्नािे नापी विभाग सम्झनु पछय । 

पररच्छेद – २ 
भू-उपर्योग क्षेत्रको बगीकरण 

३. भ-ू उपर्योग क्षेत्रको बगीकरण: (१) ऐनको दफा ४ (१) बिोजजि नगर के्षत्र मभत्रको भूमििाई भूबनौट, भूमिको 
क्षिता तर्ा उपर्युक्तता, भूमिको िौजुदा उपर्योग र आिश्यकता सिेतका आिारिा देहार्य बिोजजिका भू-
उपर्योग के्षत्रिा बगीकरण गररने छ । 

क. कृवष के्षत्र 
ख. आिासीर्य के्षत्र 
ग. व्यिसाधर्यक क्षेत्र 
घ. औद्योवगक क्षेत्र 
ङ. खानी तर्ा खवनज के्षत्र 
च. िन के्षत्र 
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छ. नदी खोिा ताि िा सीिसार क्षेत्र 
ज. साियजवनक उपर्योगको के्षत्र 
झ. सांसृ्कमतक तर्ा पुरातात्त्विक िहिको के्षत्र 
ञ. नेपाि सरकारबाट आिश्यकतानुसार तोवकएका के्षत्र 

 (२) उपदफा १(क) बिोजजि बाहेकको अन्य के्षत्रिा िगीकरण भएको जग्गा त्यस्तो के्षत्रिा उपर्योगिा नआउँदा 
सम्मको िावग कृवष के्षत्रको रुपिा उपर्योगिा ल्याउन चाहने जग्गािनीिे  सम्वत्त्वन्धत िडाको जसफाररस सदहत 
स्थानीर्य भू-उपर्योग पररषदिा जानकारी गराउनु पनेछ । 
(३) उपदफा (१) बिोजजि बगीकरण गररएका के्षत्रिाई तोवकए बिोजजिका उप-के्षत्रहरूिा बगीकरण गनुय पने 
देखखएिा कार्यान्वर्यन समिमतबाट सोको औधचत्य र आिार सदहत स्थानीर्य भू-उपर्योग पररषदिा जसफाररस सार् 
प्रस्ताि पेश गनुय पनेछ । कार्यान्वर्यन समिमतबाट जसफाररस सदहत पठाइएको प्रस्ताि उपर्युक्त देखखएिा स्थानीर्य भू-
उपर्योग पररषदिे वनणयर्य गरी उप-के्षत्रिा बगीकरण गनय सक्नेछ । 
(४) उपदफा १ बाहेकका के्षत्रिा भूमिको बगीकरण गनय आिश्यक देखखएिा स्थानीर्य भू-उपर्योग पररषदबाट वनणयर्य 
गरी सङ्घीर्य भू-उपर्योग पररषदिा सहिमतका िावग िेखी पठाउनु पनेछ । 
(५) दफा ४ बिोजजि गररएको भू-उपर्योग के्षत्र बगीकरणको सूचना सियसािारणको जानकारीका िावग स्थानीर्य 
पत्रपवत्रका र नगरपालिकाको िेबसाइटिा प्रकाशन गनुय पनेछ । 
४. भू-उपर्योग क्षेत्र बगीकरणका आिार र िापदण्ड: (१) वनर्यिाििीको अनुसूची १ िा उल्लिखखत आिार र 
िापदण्डका अमतररक्त नगर के्षत्रमभत्रका जग्गाहरूको भू-उपर्योग के्षत्र बगीकरणका आिार र िापदण्ड देहार्य 
बिोजजि हुनेछन् ।  

क. स्थानीर्य आिश्यकता । 
ख. वनर्यिाििीको वनर्यि ४ बिोजजि प्राप्त भू- उपर्योग के्षत्र नक्शा । 
ग. धचर्या बगान के्षत्र । 
घ. जिीनको भूबनौट तर्ा िरातिीर्य अिस्था । 
ङ. नगरक्षेत्रिा वनिाण भएका िा चिनचल्तीिा रहेका िा नापी नक्शािा िगतकट्टा भएका िा भविष्यिा 

वनिाण हुने गरर र्योजनािा सिािेश गररएका िा छनौट गररएका बाटो । 
च. िािपोत कार्यािर्यको न्यूनति िूल्याङ्कन पुम्भस्तकािा बगीकरण गररएका के्षत्र । 
छ. नापी कार्यािर्यको नापी नक्शािा वकत्ताकाट भएका के्षत्र । 
ज. सरकारी, साियजवनक, पर्ति िा ऐिानी जग्गासगँ जोदडएका के्षत्र । 
झ. वकत्ताहरूको के्षत्रफि । 
ञ. भूमिको िौजुदा प्रर्योग िा उपर्योगको अिस्था । 
ट. बसोबासको अिस्था, घर वनिाणको क्रि, बम्भस्त विकासको क्रि तर्ा बसोबास के्षत्र वबस्तार हुन सक्ने 

के्षत्र । 
ठ. नगरपालिकािे बसोबास के्षत्रका रुपिा विकास गरेको के्षत्र िा भविष्यिा बसोबास के्षत्र वबकास गनय 

उपर्युक्त देखखएको के्षत्र । 
ड. खास के्षत्रका रुपिा पदहचान बोकेको के्षत्र । 
ढ. सङ्घीर्य िा प्रदेश सरकार िा नगरपालिकाि ेकुनै खास र्योजना िा कार्ययक्रि सञ्चािन गरेको िा सोका 

िावग छनौट गरेको के्षत्र । 
ण. पूिािार उपिब्धताको अिस्था िा भविष्यिा पूिािार विकासका िावग छुट्याइएको िा छनौट गररएको 

जग्गा। 
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५. जग्गाको िगीकरण: (१) िाधर् दफा ४ िा उिेखखत आिार र िापदण्ड बिोजजि नगर के्षत्र मभत्रका जग्गाहरू 
िाई देहार्य बिोजजिका भू-उपर्योग के्षत्रिा िगीकरण गररनेछ । 
(१) देहार्य बिोजजिका जग्गािाई कृवष क्षेत्रिा िगीकरण गररनछे । 

क. नक्शा तर्ा वफल्डिा कुनै पवन बाटो, साियजवनक पर्ति जग्गािे नछोएको र भविष्यिा बाटो वनिाणका िावग 
छनौट नभएको िा भूबनौट िा अन्य कारणिे बाटो वनिाण गनय उपर्युक्त नदेखखएको के्षत्रको जग्गा । 

ख. बसोबास के्षत्र बाहेकका अन्य के्षत्रिा िगीकरण नभएको ५००० ब.िी. भन्दा बढीको अियब्यास मभत्रको ४५ 
दडवि भन्दा बढी मभरािो भएको कृवष र्योग्य जग्गा । 

ग. अन्य िगीकरणिा सिािेश नभएको भू-बनौट िा जिीनको भारबहन क्षिता बिोजजि बसोबासका िावग 
घर भिन िा संरचना वनिाण गनय उपर्युक्त नदेखखएको जग्गा । 

घ. बाटो तर्ा अन्य पूिािार भए िा नभए पवन सम्वत्त्वन्धत वनकार्यबाट कृवष प्रर्योजनका िावग छुट सुवििा 
लिएको िा अनुिमत लिएका जग्गा 

ङ. बाटो तर्ा अन्य पूिािार भए िा नभए पवन कृवषजन्य उद्योग फिय िा कम्पनीका नाििा दता शे्रस्ता कार्यि 
रहेका जग्गा । 

च. व्यमक्तका नाििा दता भएको भए तापवन र बाटो तर्ा अन्य पूिािार भए िा नभए पवन कृवषजन्य उद्योग, 
कम्पनी, फिय िा व्यिसार्यका िावग उपर्योग भइरहेको िा सोका िावग तर्यार गररएको िा अनुिमत 
लिइएको जग्गा । 

छ. ५००० ब.मि भन्दा बढीको के्षत्रफििा एकै प्रकृमतको खेतीपाती िनस्पमत बगैंचा फिफूि, जडीबुटी, घाँस 
उत्पादनका िावग उपर्योग भइरहेको िा चरन के्षत्रका रुपिा उपर्योग भएको कृवषर्योग्य जग्गा । 

ज. कार्यान्वर्यन उप-समिमत िा कार्यान्वर्यन समिमतिे स्थानीर्य विलशष्ट आिश्यकता उत्पादन पदहचान िा 
अन्य उपर्युक्त आिार कारण र औधचत्य सदहत कृवष के्षत्रका रुपिा िगीकरण गनय जसफाररस गरेका जग्गा  
। 

झ. वनजी िा सरकारी साियजावनक जग्गािा कृवत्रि पोखरी बनाइ िाछापािन गररएको जग्गा । 
२ .  देहार्य बिोजजिका जग्गािाई आिासीर्य क्षेत्रका रुपिा िगीकरण गररने छ । 

क. घर संरचना र सोसँग जोदडएका अन्य संरचनािे चचेको जग्गा । 
ख. घर संरचना नरहे पवन बाटो, साियजवनक, सरकारी पर्ति ऐिानी जग्गासँग जोदडएको जग्गा र त्यस्तो 

जग्गासँग जोदडएको सिान भू-िरातिीर्य अिस्थाको एक हेक्टर अियव्यास मभत्रको बसोबास र्योग्य 
जग्गा । 

ग. बसोबास के्षत्रका रुपिा प्रर्योग भइरहेको िा बसोबास के्षत्र सँग जोदडइ सिान भू- िरातलिर्य विशेषता 
रहेको १ हेक्टर अियव्यास मभत्रको बसोबास र्योग्य जग्गा 

घ. िािपोत कार्यािर्यको न्यूनति िूल्याङ्कन पुम्भस्तकािा बसोबास के्षत्र िा घडेरी र्योग्य जग्गाका रुपिा 
तोवकएका जग्गा । 

ङ. बम्भस्त विकास िा विस्तार भइ रहेको के्षत्रको सिान भौगोलिक अिस्था रहेको भू-िरातिीर्य दहसाबि े
भविष्यिा बम्भस्त विकास हुन उपर्युक्त देखखएको जग्गा । 

च. अन्य िगीकरणिा सिािेश हुन उपर्युक्त नदेखखएको भविष्यिा बसोबास के्षत्रका रुपिा विकास गनय 
सवकने शहरी क्षेत्र िा बजार के्षत्रको जग्गा । 

छ. नापी नक्शािा एक हजार बगय मिटर भन्दा कि के्षत्रफििा वकत्ताकाट भइ भू-िरातिीर्य दहसाबि े
बसोबास र्योग्य जग्गा । 
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ज. सङ्घीर्य, प्रदेश सरकार िा स्थानीर्य तहिे बसोबास के्षत्रका रुपिा वबकास गरररहेको िा सोका िावग 
छनौट गरेको िा छुट्याएको जग्गा । 

झ. नगरको बसोबास के्षत्र वबस्तारको दरका आिारिा भविष्यका िावग बसोबास के्षत्रका रुपिा राख्न उपर्युक्त 
देखखएको जग्गा । 

ञ. बसोबास नरहेको भए पवन बाटो खानेपानी विद्युत सञ्चार िगार्यतका कुनै पूिािार विकास गररएको 
के्षत्रको बसोिास र्योग्य जग्गा । 

ट. समिमतिे भविष्यिा आिसीर्य के्षत्र हुन सक्ने भनी वनणयर्य गरेको सडक, खानेपानी, विद्युत आददको सुवििा 
भएका जग्गाहरू । 

ठ. राष्ट्ष्टिर्य राजिागयको दार्याँ बार्याँ आिश्यकता हेरी १०० मिटर मभत्रका ३० दडिी भन्दा कि मभरािो भएका 
जग्गाहरू ।  

( ३) देहार्यका जग्गािाई व्यिसाधर्यक क्षेत्रका रुपिा िगीकरण गररने छ । 
क. सािुदहक रुपिा िसु्त िा सेिाको खररद वबक्री हुने स्थि रहेको घरजग्गा तर्ा  सो प्रर्योजनको िागी 

छुट्याएको जग्गा 
ख. नगर के्षत्रमभत्रका व्यापाररक, व्यिसाधर्यक र िनोरञ्जनस्थि रहेको अर्िा सो प्रर्योजनको िावग उपर्योग 

भएको घर रहेको जग्गा िा सो प्रर्योजनको िागी  छुट्याएको जग्गा 
ग. वनजज के्षत्रबाट सञ्चािन गररएको लशक्षा, स्वास्थ्य,  सञ्चार िगार्यत सेिा उपिब्ध गराउने स्थि िा सोको 

िावग प्रर्योग भएको घर र घरि ेचचेको जग्गा 
घ. सरकारी, साियजावनक िा वनजी के्षत्र सिेतिे सेिा प्रदान गनय स्थापना गरेको कार्यािर्य तर्ा मतनिे चचेको 

जग्गा िा भविष्यिा वनिाण गनयको िागी  छुट्याएको जग्गा 
ङ. पर्ययटकीर्य गमतविधििा उपर्योग भइरहेको िा  भविष्यिा उपर्योग हुन सक्ने भनी छुट्याएको जग्गा । 

(४) देहार्य बिोजजिका जग्गािाई औद्योगीक क्षेत्रका रुपिा िगीकरण गररनछे ।  
क. जग्गा िनीपूजािा उद्योग जवनएका जग्गा । 
ख. हाि सञ्चािनिा रहेका उद्योगिा प्रर्योग भएको घर र घरिे चचेको जग्गा ।   
ग. कुनै िस्तु िा कच्चा पदार्य उत्पादन गने उद्योग िा िकय शप रहकेो स्थि । 
घ. खाद्यान्न प्रशोिन, उपभोग्य िस्तु िा प्रशोिन स्थि तर्ा सो प्रर्योजनको िागी  छुट्याएको जग्गा । 
ङ. नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको औद्योवगक के्षत्र, विशेष आर्र्िक के्षत्र िगार्यत सो के्षत्रिे चचेको 

जग्गा । 
(५) देहार्य बिोजजिका जग्गािाई खानी तर्ा खवनज के्षत्रका रुपिा िगीकरण गररनेछ । 

क. नगरपालिका के्षत्रमभत्र जिीनको सतहिा (ढुगा, वगट्टी, बाििुा सिेत) विमभन्न वकजसिका खानी भएको 
जग्गा। 

ख. खानीजन्य पदार्य भएको जग्गा िा उत्खनन् गरी विविि कारणिे छोदडएको जग्गा । 
(६) देहार्य बिोजजिका जग्गािाई िन के्षत्रका रुपिा िगीकरण गररनेछ । 

क. नगरपालिका के्षत्र मभत्र दता  रहेका सािुदार्यीक िन रहकेो जग्गा 
ख.  पूणय िा आंलशक रुपिे रुख,बुट्यान तर्ा िनस्पमतिे ढावकएको जग्गा ।  
ग. रुख तर्ा िनस्पमत िृक्षारोपण गररएका सरकारी िा साियजवनक जग्गा । 
घ. िन कार्यािर्यिा दता गररएको वनजी िन भएका जग्गाहरू । 
ङ. रुख तर्ा िनस्पमत नभएको भए तापवन अन्य प्रर्योजनको रुपिा िगीकरण नभएका झाडी ,बुट्यान 

आदद भएको जग्गा ।  
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च. िन सम्बन्धी ऐनिे वनिारण गरे बिोजजिका के्षत्रहरू । 
छ.  पानीको िुहानिाई संरक्षण गनय हुकाईका िा जोगाईएका रुख तर्ा िनस्पमतिे ढाकेको सरकारी 

िा साियजवनक जग्गा ।  
(७) देहार्य बिोजजिका जग्गािाई नदी, ताि सीिसार क्षेत्रका रुपिा िगीकरण गररनेछ । 

क. नदी, खोिा िा सोको जिप्रिाहको के्षत्र, वकनार, दडि र बगर । 
ख. प्राकृमतक ताि, पोखरी र कुिा तर्ा दडि ।  
ग.  जसिसार िा रािसार क्षेत्र ।   

(८) देहार्य बिोजजिका जग्गािाई साियजवनक उपर्योग के्षत्रका रुपिा िगीकरण गररनेछ । 
क. र्यातार्यत पूिािार बसपाकय  ,टके्सी पाकय ,सडक,बाटो,पुि वििानस्थि सिेत साियजावनक रुपिा प्रर्योग 

हुने के्षत्रिे ओगेटकेो जग्गा ।  
ख. पैदि र्यात्रा गने, गोरेटो, घोडेटो, साइकि पर् रहेको जग्गा । 
ग. खुिा के्षत्र, बगैँचा, पाकय , वपकवनक स्पट, खेि िैदान िगार्यत रहेको साियजवनक स्थि । 
घ. साियजवनक आिगिन हुने प्राकुमतक िा िानि वनर्िित सम्पदा िा पूिािार रहेको स्थि र जग्गा । 
ङ. साियजावनक रुपिा प्रर्योग हुने घाट, चौतारा, टुदँडखेि, ल्याडवफि साईड, हाटबजार िाग्ने स्थि, 

गौचरण, नागी, पाट सोिे चचकेो जग्गा । 
च. सरकारी, साियजावनक र सािुदाधर्यक विद्यािर्य, विश्वविद्यािर्य, िगार्यत लशक्षण संस्थािे चचेको 

जग्गा ।  
(९) देहार्य बिोजजिका जग्गािाई सांसृ्कमतक तर्ा पुरातात्त्विक िहिको के्षत्रका रुपिा िगीकरण गररनेछ । 

क. विमभन्न सिुदार्यिे िार्ििक, सासृ्कमतक िा परम्परागत रुपिा पूजा, अचयना र उपासना गने स्थि । 
ख. विमभन्न ऐमतहाजसक दरबार, भिन, िा अन्य स्थि । 
ग. नेपाि सरकारिे पुरातात्त्विक िहिको भनी पररभावषत गरेको के्षत्र । 

५. कृवष क्षेत्र तोक्नु पने: (१) ऐन को दफा ४ बिोजजि नगरपालिका के्षत्र मभत्रका जग्गाहरूको भू- उपर्योग के्षत्र 
िगीकरणको कार्यय वनर्यिाििी प्रारि भएको मिमतिे ६ िदहना मभत्र सम्पन्न गनय नसवकएिा वनर्यिाििीको वनर्यि 
५(७) बिोजजि कार्यान्वनर्यन समिमतको जसफाररसिा नगर कार्ययपालिकािे नगर के्षत्र मभत्रका जग्गाहरूको चार 
वकिा खिुाई वनर्यिाििी प्रारि भएको मिमतिे ६ िदहना मभत्र कृवष के्षत्र तोक्ने छ । 
६. भू- उपर्योग क्षेत्र िगीकरण र कृवष क्षेत्र तोक्ने सम्वन्धी कार्ययविधि: (१) ऐन, वनर्यिाििी र कार्ययविधि बिोजजि 
भ-ू उपर्योग के्षत्र िगीकरण र कृवष के्षत्र तोक्ने प्रर्योजनका िावग स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे  दफा १६ 
बिोजजिको िडा कार्यान्वर्यन समिमत र टोि स्तरीर्य कार्यान्वर्यन समिमतिाई भू-उपर्योग के्षत्र िगीकरण र कृवष के्षत्र 
वनिारणका िावग कार्ययविधि बिोजजिका आिार तर्ा िापदण्ड, नापी नक्शा भू-उपर्योग के्षत्र नक्शा तर्ा सम्वत्त्वन्धत 
वििरण उपिब्ध गराइ जसफाररस सदहतको वििरण र प्रमतिदेन पेश गनय िेखख पठाउने छ । 
(२) उपदफा १ बिोजजि िेखी आए पजछ टोिस्तरीर्य कार्यान्वर्यन समिमतिे प्राविधिक जनशमक्तको सहर्योगिा 
आफ्नो के्षत्र मभत्रका जग्गाहरू को स्थिगत वनरीक्षण गरर कार्ययविधि बिोजजिका आिार र िापदण्ड बिोजजि 
उपर्युक्त हुने प्रस्तावित िगीकरण के्षत्र िा कृवष के्षत्र सोको चार वकिा खुिाई नापी नक्शािा सो के्षत्रको रेखाङ्कन 
गरर िगीकरण गनुय पने आिार र कारणहरू सदहतको वििरण िडा कार्यान्वर्यन समिमतिा पेश गने छ । 
(३) िडा कार्यान्वर्यन समिमतिे उपदफा (२) बिोजजि प्राप्त प्रस्तावित िगीकरण के्षत्र र सो सम्वत्त्वन्ध वििरणिाई 
जाँचबुझ गरी आिश्यकतानुसार संशोिन गरर प्रस्तावित भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरण िा कृवष के्षत्र वनिारण गररएको 
के्षत्रको चारवकिा मभत्र पने जग्गाको हाि वकत्ता नं. हरूको वििरण नापी कार्यािर्य र प्राविधिक कियचारीको 
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सहर्योगिा तर्यार गरर भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरण िा कृवष के्षत्र वनिारणका िावग कार्यान्वर्यन समिमतिा प्रमतिेदन 
सदहत जसफाररस गरर पठाउनु पने छ । 
(४) कार्यान्वर्यन समिमतिे उपदफा ३ बिोजजि जसफाररस सदहत प्राप्त भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरणको प्रस्ताि ऐन 
वनर्यिाििी र कार्ययविधि बिोजजिका आिार र िापदण्ड बिोजजि भए नभएको सम्वन्धिा अध्यर्यन गरी 
आिश्यकतानुसार संशोिन गरर भू-उपर्योग के्षत्र िगीकरण िा कृवष के्षत्र वनिारणका िावग जसफाररस गने वनणयर्य 
सदहत स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिा पठाउनु पने छ । 
(५) स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे उपदफा (४) बिोजजि प्राप्त जसफाररस र भू-उपर्योग के्षत्र िगीकरणको वििरण 
सोका आिार िापदण्ड सिेतको अध्यर्यन गरी आिश्यकतानुसार संशोिन सिेत गरर प्रत्येक जग्गाको वकत्ता नं. 
खुिाई भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरण सम्वन्धी र कार्ययपालिकािे कृवष के्षत्र वनिारणको वनणयर्य गनेछ । 
७. अन्य भू-उपर्योग क्षेत्र र उप क्षेत्रिा िगीकरण गनय सवकने (१) ऐनको दफा ४ बिोजजि बाहेकका अन्य भू- 
उपर्योग के्षत्रिा िगीकरण गनय आिश्यक भएिा िगीकरणिा सिािेश गनुय पने के्षत्र र सो को भौगोलिक वििरण 
सिेत खुिाई नगरपालिकािे सङ्घीर्य भू- उपर्योग पररषदिा सहिमतका िावग िेखख पठाउन ेछ । 
(२) ऐनको दफा ४ बिोजजि िगीकरण गररएको भू- उपर्योग के्षत्रिाई स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे आिश्यकता र 
औधचत्यको आिारिा भू- उपर्योग उपक्षेत्रिा िगीकरण गनय सक्ने छ । 
(३) उपदफा १ बिोजजि अन्य भू- उपर्योग के्षत्रिा िगीकरण गनय िा उप दफा २ बिोजजि भू- उपर्योग उपके्षत्रिा 
िगीकरण गनय आिश्यक भएको सम्वन्धिा स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे कार्यान्वर्यन समिमतबाट सो सम्वन्धिा 
अध्यर्यन गराइ प्रमतिेदन पेश गनय िगाउनु पनेछ । कार्यान्वर्यन समिमतिे उपिब्ध भए सम्म कृवष, िन तर्ा 
िातािरण, भूमि, नापी, कानुन, िाटो, भू-गभय, शहरी र्योजना के्षत्रका विज्ञहरू को सहभावगतािा अध्यर्यन जाँचबुझ र 
स्थिगत वनररक्षण सिेत गरर  अन्य भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरण गनुय पने  िा भू- उपर्योग उप- के्षत्र िगीकरण गनुय पन े
के्षत्र तर्ा सो को आिार कारण र भौगोलिक वििरण सदहतको प्रमतिेदन पेश गनुय पने छ । 
८.  िगीकरणको वििरण पठाउने र सूचना प्रकाशन गने:  (१) र्यस कार्ययविधि बिोजजि भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरण 
भए पजछ स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे ७ ददन मभत्रिा सोको वििरण विभाग प्रदेश भू-उपर्योग पररषद् र सङ्घीर्य 
भ-ूउपर्योग पररषदिा पठाउनु पने छ । 
(२) भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरण भए पजछ सोको सूचना नगरपालिकाि ेसियसािारणको जानकारीका िावग स्थानीर्य 
पत्रपवत्रका तर्ा विद्युतीर्य सञ्चार िाध्यििा तुरुन्त प्रकाशन तर्ा प्रसारण गनुयको सार्ै आफ्नो िेबसाइटिा राख्नुपने 
छ। 

पररच्छेद –३ 
जग्गािनी दता श्रेस्ता पुजा अद्यािधिक र भू- उपर्योग पररितयन 

१०.  जग्गािनी दता श्रेस्ता र पुजािा वििरण अद्यािधिक: (१) नगरपालिकािे  भू-उपर्योग के्षत्र िगीकरण नक्शा 
बिोजजि नगरको जसिाना मभत्रको प्रत्येक वकत्ता जग्गाको जग्गािवन शे्रस्ता र प्रिाण पुजािा भू- उपर्योग के्षत्र 
िगीकरण जनाइ अद्यािधिक गनुय पने छ । 
(२) उप-दफा (१) बोजजि अद्यािधिक गने प्रर्योजनका िावग नगरपालिकािे सम्वत्त्वन्धत िािपोत कार्यािर्य र नापी 
कार्यािर्यिाई प्रत्येक बर्गिकृत के्षत्रिा रहेका वकत्ता नम्वरहरू उिेख गरी स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदको वनणयर्यको 
प्रमतलिपी सदहत पठाउनु पने छ । 
(३) उप-दफा २ बिोजजि नगरपालिकाबाट िेखख पठाएकोिा सम्वत्त्वन्धत िािपोत कार्यािर्य र नापी कार्यािर्यि े
आफ्नो कार्यािर्यिा रहेका शे्रस्ता र विद्युतीर्य अमभिेखिा प्रत्येक वकत्ता जग्गाको भू- उपर्योग िगीकरण खुिाई 
अद्यािधिक गरर नगरपालिकािाई जानकारी ददनु पने छ । 
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(४) नगरपालिकािे जग्गािवन दता प्रिाण पुजािा िगीकरणको व्यहोरा अद्यािधिक गनय सियसािारणको 
जानकारीको िावग सूचना प्रकाशन गनुय पने छ । 
(५)उपदफा (४) बिोजजि सूचना प्रकाशन भएपजछ जग्गािनी प्रिाणपुजािा भू-उपर्योग के्षत्र िगीकरणको व्यहोरा 
अद्यािधिक गनय जग्गािनीिे आफ्नो  जग्गािनी प्रिाण पुजाको सक्कि प्रमत सदहत िािपोत कार्यािर्यिा वनिेदन 
ददनु पने छ । 
(६) उपदफा (५) बिोजजि वनिेदन परेिा सम्वत्त्वन्धत िािपोत कार्यािर्यिे उपदफा (३) बिोजजि अद्यािधिक भएको 
जग्गािवन प्रिाण पुजािा भू- उपर्योग के्षत्रको िगीकरण जनाइ ददनु पने छ । 
(७) उपदफा (१) बिोजजि अद्यािधिक भएको जग्गाको जग्गािवन प्रिाण पुजा अद्यािधिक नगराएको जग्गािवनि े
त्यस्तो जग्गाको कुनै कर िा दसु्तर बुझाउन आएिा नगरपालिकािे आफ्नो अमभिेखिा मभडाई अमभिेखिा 
उिेखखत भू-उपर्योग के्षत्र िगीकरण बिोजजिको कर दसु्तर लिई त्यस्तो  जग्गािवन प्रिाण पुजा अद्यािधिक गनय 
िािपोत कार्यािर्यिा पठाउनु पनेछ । 
(८) उपदफा (७) बिोजजि कुनै जग्गािवनिे भू-उपर्योग के्षत्र अद्यािधिक गनय आएिा सम्वत्त्वन्धत िािपोत 
कार्यािर्यिे वनजको जग्गािवन प्रिाण पुजािा प्रत्येक वकत्ताको जग्गाको भू- उपर्योग के्षत्र जनाइददनु पने छ । 
(९) र्यस कार्ययविधि बिोजजि अद्यािधिक गररएको भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरण सम्वन्धी वििरणको अमभिेख 
सम्वत्त्वन्धत िािपोत कार्यािर्यिे राख्नु पने छ । 
११.  भू- उपर्योग पररितयन : (१) ऐनको दफा ४ बिोजजि एउटा प्रर्योजनका िावग िगीकरण भएको जग्गा अको 
प्रर्योजनिा प्रर्योग गने गरर भू- उपर्योग पररितयन गनय पाइने छैन । 
 (२) िाधर् जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पवन भू- उपर्योग के्षत्रको िगीकरण भए पजछ ऐनको दफा ८(२) बिोजजि 
कुनै व्यमक्तिे आफ्नो हकभोगिा रहेको जग्गा वनिाररत प्रर्योजन भन्दा फरक प्रर्योजनको िावग प्रर्योग गनुय परेिा सो 
को आिार र कारण खुिाई भू-उपर्योग पररितयन गनय स्थानीर्य भू-उपर्योग पररषदिा वनर्यिाििीको अनुसुची -२ को 
ढाँचािा वनिेदन ददन सक्नेछ । 
(३) उपदफा २ बिोजजि वनिेदन प्राप्त हुन आएिा स्थानीर्य भू-उपर्योग पररषदि े कार्यान्वर्यन समिमतबाट सो 
सम्वन्धिा अध्यर्यन गराइ प्रमतिेदन पेश गनय िगाउनु पनेछ । कार्यान्वर्यन समिमतिे उपिब्ध भए सम्म कृवष, िन 
तर्ा िातािरण, भूमि, नापी, कानुन, िाटो, भू-गभय, शहरी र्योजना के्षत्रका विज्ञहरू को सहभावगतािा अध्यर्यन 
जाँचबुझ र स्थिगत वनररक्षण सिेत गरर भू- उपर्योग पररितयन गनुय पने नपने सम्वन्धिा आिार र कारण खुिाई 
बढीिा एक िदहना मभत्रिा प्रमतिेदन पेश गनुय पने छ । 
(४) कार्यान्वर्यन समिमतबाट भू-उपर्योग पररितयन गनय उपर्युक्त हुने भवन जसफाररस भइ आएिा सो सम्वन्धिा 
अध्यर्यन गरर भू- उपर्योग पररितयन गनय उपर्युक्त देखखएिा स्थानीर्य भू-उपर्योग पररषदिे आिार र कारण खुिाई 
वनणयर्य गरर प्रदेश भू- उपर्योग पररषदिा भू- उपर्योग पररितयनका िावग अनुरोि गरी पठाउने छ । 
(५) उपदफा ५ बिोजजि स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे वनिेदन पठाउदा एकिुष्ट रुपिा पौष िसान्त र असार 
िसान्तिा पठाउनु पनेछ । 
(६) भू- उपर्योग पररितयनका िावग स्वीकृमत प्रदान गररएको जानकारी प्राप्त भए पजछ  स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे 
त्यस्तो जग्गाको भू- उपर्योग पररितयन गरर सो को व्यहोरा स्थानीर्य स्तरिा प्रकाशन गनुय पनेछ । भू- उपर्योग पररितयन 
भएको जग्गाको अमभिेख अद्यािधिकका िावग िािपोत तर्ा नापी कार्यािर्यिा पठाउनु पने छ । 
(७) ऐनको दफा ९ बिोजजि भू- उपर्योग पररितयन गनुय पने अिस्था भएिा स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे उप दफा ३ 
बिोजजि प्रमतिेदन सिेत पेश गनय िगाइ आिार र कारण खुिाई भू- उपर्योग पररितयन सम्वन्धी वनणयर्य गने छ । 

पररच्छेद –४ 
भू- उपर्योग कार्ययक्रि भू – उपर्योग र्योजना जग्गाको खण्डीकरण वनर्यन्त्रण तर्ा चक्लाबन्दी  
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१२.  भू- उपर्योग कार्ययक्रि सञ्चािन गने : (१) वनर्यिाििीको वनर्यि ३ (१) बिोजजि सूचना प्रकाशन भए पजछ 
नगरपालिकािे नगर के्षत्र मभत्र भू- उपर्योग कार्ययक्रि सञ्चािन गने छ । 
(२) नगर के्षत्र मभत्र सञ्चािन हुने भू- उपर्योग कार्ययक्रिका सम्वन्धिा सियसािारणको जानकारीका िावग 
नगरपालिकािे जनचेतनािूिक कार्ययक्रि सञ्चािन गने छ । 
(३) उपदफा २ बिोजजिको जनचेतनािूिक कार्ययक्रि सञ्चािनका िावग नगरपालिकािे अन्य स्थानीर्य तह 
स्थानीर्य सरकारी गैर सरकारी तर्ा सािुदाधर्यक वनकार्य िा संघ संस्थाहरू सँग सहकार्यय र साझेदारी गनय सक्ने छ । 
१३.  भू- उपर्योग र्योजनाको तजुयिा:  (१)  भू- उपर्योग कार्ययक्रििाई कार्यान्वर्यन गनय नगरपालिकािे सङ्घीर्य र 
प्रादेलशक भू- उपर्योग र्योजनाको प्रमतकुि नहुने गरर स्थानीर्य भू- उपर्योग र्योजना तजुयिा गरी िागु गने छ । 
(२) उपदफा (१) बिोजजिको भू- उपर्योग र्योजना तर्यार गनुय अधघ नगरपालिकािे ऐनको दफा ६ बिोजजि 
दीघयकालिन भ-ू उपर्योग र्योजनाको आिार पत्र तर्यार गने छ । 
(३) प्रत्येक िडाका िडा कार्यान्वर्यन समिमतिे आफ्नो िडाको भू- उपर्योग र्योजनािा सिेटनु पने विषर्य के्षत्रका 
सम्वन्धिा स्थानीर्य सरोकारिािाहरूको सहभावगतािा छिफि गराइ िडास्तरीर्य भू- उपर्योग र्योजनाको प्रस्ताि 
कार्यान्वर्यन समिमतिा पठाउनु पने छ । 
(४) कार्यान्वर्यन समिमतिे सिै िडाहरू बाट प्राप्त िडा स्तरीर्य प्रस्तावित भू- उपर्योग र्योजनाको अध्यर्यन सिेतको 
आिारिा नगर के्षत्रको भू- उपर्योग र्योजनाको तजुयिा गरर स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिा पशे गने छ । कार्यान्वनर्य 
समिमतिे भू- उपर्योग र्योजना तजुयिाका िावग सम्वत्त्वन्धत वनकार्य विज्ञ तर्ा सरोकारिािाहरू सँग अन्तरकृर्या तर्ा 
छिफि गनय र विशेषज्ञ सहर्योग लिन सक्ने छ । 
(५) उपदफा (४) बिोजजि कार्यान्वर्यन समिमतिे तजुयिा गरेको भू- उपर्योग र्योजना अध्यर्यन गरर आिश्यकतानुसार 
संशोिन सिेत गरर स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे स्वीकृत गने छ। 
(६) भू- उपर्योग र्योजना कार्यान्वर्यन गनय नगरपालिकािे अन्य स्थानीर्य तह स्थानीर्य सरकारी गैर सरकारी तर्ा 
सािुदाधर्यक वनकार्य िा संघ संस्थाहरू सँग सहकार्यय र साझेदारी गनय सक्ने छ । 
 
१४.  जग्गाको खण्डीकरण वनर्यन्त्रण: (१) कृवष के्षत्रिा िगीकरण गररएको जग्गािाई १००० बगयमिटर भन्दा घटी 
हुने गरर वकत्ताकाट गनय पाइने छैन । 
(२) आिासीर्य के्षत्रिा िगीकरण गररएको जग्गािाई १३० बगयमिटर भन्दा घटी हुने गरर र ५०० बगयमिटर भन्दा कि 
के्षत्रफि भएको आिासीर्य के्षत्रको जग्गाको हकिा चौडाइ भन्दा िम्वाइ चार गुणा भन्दा बढी हुने गरर वकत्ताकाट 
गनय पाइने छैन । 
(३) स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे कार्यान्वर्यन समिमतको जसफाररसिा ऐन र वनर्यिाििीको िापदण्ड भन्दा घटी 
नहुने गरर नगर के्षत्र मभत्रका जग्गाहरूको वकत्ताकाट सम्वन्धी िापदण्ड बनाइ िागु गनय सक्ने छ । 
१५.  चाक्लाबन्दी कार्ययक्रि सञ्चािन गनयसक्ने: (१) नगरपालिकािे कृवष के्षत्रको आिुवनकीकरण, 
र्यान्त्रन्त्रकीकरण, व्यिसार्यीकरण सहकारी खेती सािुदहक खेती तर्ा साियजवनक खेती गने प्रर्योजनका िावग 
सम्वत्त्वन्धत जग्गािवनहरूको सहिमतिा साँि जसिाना जोदडएका वकत्ता जग्गाको एकीकरण गरर चक्लाबन्दी 
कार्ययक्रि सञ्चािन गनय सक्ने छ । 
(२) उपदफा१ बिोजजि चक्लाबन्दी कार्ययक्रि सञ्चािन गनय स्थानीर्य जग्गािवनहरू बाट िाग भएिा कार्यान्वर्यन 
समिमतिे प्रदेश सरकारिे तर्यार गरेको िापदण्ड सिेतको आिारिा कार्ययक्रिको औधचत्य र सोबाट प्राप्त हुने िाभ 
सम्वन्धिा अध्यर्यन गरर कार्यान्वर्यन र्योजना तर्यार गरर स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिा जसफाररस सार् पेश गने छ । 
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(३) नगरपालिकाको कुनै के्षत्र मभत्र चक्लािन्दी कार्ययक्रि सञ्चािन उपर्युक्त देखखएिा नगरपालिकािे कार्यान्वर्यन 
समिमतिाई सो सम्वन्धिा अध्यर्यन गरर सम्वत्त्वन्धत जग्गािवनहरूको सहिमत सदहत प्रमतिेदन पेश गनय िगाउन 
सक्नेछ। 
(४) उपदफा (२) र (३) बिोजजि जसफाररस र प्रमतिेदन प्राप्त भए पजछ स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदि ेकार्ययक्रिको 
उपर्युक्तता, सिाव्यता र औधचत्य सिेतका आिारिा चक्लािन्दी कार्ययक्रि स्वीकृत गनय सक्ने छ । 

पररच्छेद – ५ 
भू- उपर्योग संर्यन्त्र 

१६.  भू- उपर्योग संर्यन्त्र गठन गनय सवकन:े (१) भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरण तर्ा भू- उपर्योग र्योजना कार्यान्वर्यनका 
िावग ऐनिा व्यिस्था भएका स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषद र कार्यान्वर्यन समिमतका अमतररक्त िडा तहिा र टोि 
स्तरिा समिमत गठन गनय सवकने छ । 
(२) प्रत्येक िडािा देहार्य बिोजजिको िडा कार्यान्वर्यन समिमत गठन गररन ेछ। 

क. सम्वत्त्वन्धत िडाको िडाध्यक्ष – संर्योजक 
ख. सम्वत्त्वन्धत िडाका िडा सदस्यहरू – सदस्य 
ग. िडा समिमतिे िनोनर्यन गरेका एक जना िदहिा सदहत दइु जना – सदस्य 
घ. िडा सधचि- सदस्य सधचि 

(३) िडा कार्यान्वर्यन समिमतको काि कतयव्य अधिकार देहार्य बिोजजि हुने छ । 
क. िडा स्तरीर्य भू- उपर्योग र्योजना तजुयिा गने 
ख. नगर भू- उपर्योग र्योजना कार्यान्वर्यन गने 
ग. टोि स्तरीर्य कार्यान्वर्यन समिमतबाट पेश भएका भू- उपर्योग िगीकरणका प्रस्तावित के्षत्रको 

जाँचबुझ गरर कार्यान्वर्यन समिमतिा जसफाररस गने 
घ. भूमिको संरक्षण र दीगो उपर्योग सम्वन्धिा जनचेतना अमभबृष्ट्ि गने 
ङ. िगीकरण बिोजजि भूमिको उपर्योग भए नभएको अनुगिन गरर कारिाहीको जसफाररस गन े
च. कार्यान्वर्यन तहका सिस्या सिािानका िावग विकल्प सदहतका सुझाि ददने 
छ. टोि स्तरीर्य समिमतको कार्ययिा सहजीकरण गन े
ज. स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषद र कार्यान्वर्यन समिमतिे सुम्पेका कार्ययहरू गन े

(४) प्रत्येक िडा अन्तगयत देहार्यका टोि स्तरीर्य कार्यान्वर्यन समिमत गठन गररने छ । 
क. सम्वत्त्वन्धत िडा सदस्य – संर्योजक 
ख. टोि विकास संस्था ( स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १२ (२क२) बिोजजि गदठत) 

को सदस्य िध्येबाट संर्योजकिे तोकेको  १ जना – सदस्य 
ग. िडा समिमतिे िनोनर्यन गरेका टोिका एक जना िदहिा सदहत २ जना नागररक -सदस्य 
घ. िडा समिमतिे तोकेको कियचारी – सदस्य सधचि 

पररच्छेद –६ 
विविि 

१७. कृवष क्षेत्रिाई वबशेष प्रोत्साहन र अनुदानको व्यिस्था गनय सवकने: (१) नगरपालिकािे प्रदान गन े
कृवष बािी तर्ा कृवष व्यिसार्यिा ददइने अनुदान छुट तर्ा सहुलिर्यतहरू कृवष के्षत्रिा बर्गिकृत जग्गाका 
िावग िात्र ददइने व्यिस्था गने छ । 
(२) नगरपालिकािे कृवष के्षत्रिा बर्गिकृत के्षत्रका जग्गाहरूको उत्पादन सिाव्यताका आिारिा कृवष 
उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनय वबशेष कार्ययक्रिहरू सञ्चािन गने छ । 
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१८. अनुगिन िूल्याङ्कन को व्यिस्था: (१) िडा कार्यान्वर्यन समिमतिे िडा तहिा भू- उपर्योग के्षत्र िगीकरण 
बिोजजि भूमिको उपर्योग भए नभएको  अनधिकृत रुपिा भू- उपर्योग के्षत्र पररितयन भए नभएको जग्गाको 
खण्डीकरण सम्वन्धी िापदण्ड पािना भए नभएको र भू- उपर्योग र्योजनाको कार्यान्वर्यन प्रगमतको 
अनुगिन िूल्याङ्कन गरर त्रैिाजसक रुपिा कार्यान्वर्यन समिमतिा प्रमतिेदन पेश गनुय पने छ । 
(२) कार्यान्वर्यन समिमतिे उपदफा १ िा उिेखखत वबषर्यिा अनुगिन िूल्याङ्कन गरर िडा कार्यान्वर्यन 
समिमतको प्रमतिेदन सिेतका आिारिा त्रैिाजसक रुपिा स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिा प्रमतिेदन पेश 
गनेछ। 
(३) स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदिे प्राप्त प्रमतिेदनको अध्यर्यन गरर भू- उपर्योग र्योजना र भू- उपर्योग 
िगीकरणको पुनराििोकन गनुयको सार्ै ऐन वनर्यिाििी बिोजजिको कसुर गनेिाई कारिाहीको 
जसफाररस गरर तोवकएको अधिकारी सिक्ष पठाउने छ । 

१९.  भू- उपर्योग र्योजनाको पुनराििोकन: स्थानीर्य भू- उपर्योग पररषदि ेनगरको भू- उपर्योग र्योजनाको 
पुनराििोकन प्रत्येक दइु बषयिा गने छ । 

२०.  बैठक भत्ता तर्ा आर्र्िक सवुििा: र्यस कार्ययविधि बिोजजिका समिमतहरूको िैठकिा भाग लिने तर्ा 
वफल्ड अििोकनिा खदटने सदस्य तर्ा कियचारीहरूिाई स्वीकृत बजेटको पररधि मभत्र रही प्रचलित ऐन 
वनर्यि बिोजजिको बैठक भत्ता िगार्यतका सुवििा प्रदान गनय सवकने छ । 


