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P]g, २०७८

प्रस्तावनााः

lbk|'ª r'O{r'Ddf

गाउँपालिकाको भूलि श्रोतबाट प्राप्त िाभको न्याययक यवतरण र दीगो उपयोगको

िाध्यिबाट नागररकको सुरक्षित आवास, खाद्य

अलिकार सुलनक्षित गनन वाञ्छनीय भएकोिे,

नेपािको सं यविानको िारा २२६ को उपिारा (१) बिोक्षिि

lbk|'ª r'O{r'Ddf

गाउँपालिकाको सभािे

यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारक्षभभक
१.

सं क्षिप्त नाि र प्रारभभाः (१) यस ऐनको नाि “lbk|'ª

r'O{r'Ddf

गाउँपालिकाको स्थानीय भूलि

ऐन, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन गाउँपालिकािे स्थानीय रािपत्रिा प्रकाशन गरे को लिलतदे क्षख प्रारभभ
हुनेछ।
२.

पररभाषााः यवषय वा प्रसं गिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,–
(क)

“अव्यवक्षस्थत बसोबासी” भन्नािे सरकारी, ऐिानी, पती वा सरकारी
अलभिेखिा वन िलनएको भएता पलन कक्षभतिा दश वषनदेक्षख आवाद

किोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरे का व्यक्षििाई सभझनु पदनछ,
र सो शब्दिे लनिप्रलत आक्षश्रत पररवारका सदस्यिाई सिेत िनाउनेछ ।
(ख)

"अिोपचाररक िग्गा" भन्नािे नापिाँच भै यिल्डबुक कायि भएको तर
यवलभन्न कारणिे दतान हुन बाँकी रहे को िग्गा सभझनु पछन ।

(ग)

"अनौपचाररक िग्गा" भन्नािे सरकारी सावनिलनक प्रकृलतको िग्गािा

यवलभन्न व्यक्षििे कुनै प्रिाणयवना भोगचिन गररआएको िग्गा सभझनु
पछन ।

(घ)

"औपचाररक िग्गा" भन्नािे सरकारी, सावनिलनक, गुठी र रै कर िग्गा
अथानत स्वालित्व स्पष्ट भएको िग्गा सभझनु पछन ।

(ङ)

“कायानन्वयन सलिलत” भन्नािे दिा ११ बिोक्षिि गठन भएको भूउपयोग
कायानन्वयन सलिलत सभझनु पछन ।

(च)

िग्गा भन्नािे लनक्षित िेत्रिि, यकत्ता नभवर, स्वालित्व र भूसभवन्िको
अलभिेख भएको भूलिको एक भाग सभझनु पछन।

(छ)

“तोयकएको वा तोयकए बिोक्षिि” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको
लनयििा तोयकएको वा तोयकए बिोक्षिि ब्यबस्था सभझनु पछन ।
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(ि)

“पररवार” भन्नािे कुनै व्यक्षिका सभबन्ििा “पररवार” भन्नािे सो व्यक्षि
र लनिको दे हायको अवस्थाका नातेदार सभििाई सभझनुपछनाः– (१)
अंश छु यिएको वा नछु यिएको िे भए तापलन पलत वा पत्नी, (२) बाबु वा
आिा िीयवत छउन्िेि अंश छु यिएको वा नछु यिएको िे भए तापलन १६

(झ)

वषन उिेर नपुगेका छोरा, छोरी,

“पररषद्” भन्नािे दिा ९ बिोक्षिि गठन भएको स्थानीय भूउपयोग
पररषद् सभझनु पछन ।

(ञ)

“भूउपयोग योिना” भन्नािे भूउपयोगिाई व्यवक्षस्थत गनन यवलभन्न तहिा
तयार गररएका योिना सभझनु पछन ।

(ट)

“भूउपयोग िेत्र” भन्नािे उपयोगका आिारिा वगीकरण गररएको िेत्र
सभझनु पछन ।

(ठ)

“भूउपयोग िेत्र नक्शा” भन्नािे भूउपयोग सभबन्िी कायनक्रि सं चािन

गनन भूउपयोगको िेत्र लनिानरण हुने गरी तयार गररएको नक्शा सभझनु
पछन ।

(ड)

भूलि

भन्नािे

lbk|'ª r'O{r'Ddf

गाउँपालिकाको

िेत्रिा

पने

सभपूणन

भूलिसभझनु पछन ।
(ढ)

ु भर आफ्नो वा आफ्नो पररवारको स्वालित्विा
“भूलिहीन” भन्नािे िुिक
िग्गा ििीन नभएको र आफ्नो वा पररवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट
िग्गा प्रबन्ि गनन असिथन व्यक्षि र लनिप्रलत आक्षश्रत पररवार सभझनुपछन
र यस शव्दिे भूलिहीन दलित र िग्गा भए पलन पयहचान गदानको बखत
१३० वगन लिटर भन्दा कि िग्गा भएका र गररबीको रे खा िुलन रहे का
पररवारिाई सिेत िनाउँछ ।

(ण)

“स्थानीय तह” भन्नािे गाउँपालिका, नगरपालिका र क्षिल्िा सभा सभझनु
पछन ।
पररच्छे द –२
भूलि िगत अद्यावलिक सभबन्िी ब्यवस्था

३.

भूलिको िगत अद्यावलिक गनुप
न नेाः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो कायनिेत्र लभत्रको सभपूणन
औपचाररक, अिोपचाररक र अनौपचाररक उपयोगिा रहे को भूलिको िगत अद्यावलिक राख्नु
पनेछ।
(२) औपचाररक (सरकारी, सावनिलनक, गुठी र रै कर) िग्गाको अलभिेख सभवक्षन्ित
िािपोत कायानियबाट लिइ अद्यावलिक गनुप
न नेछ।
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(३) अिोपचाररक (नापिाँच भै यिल्डबुक कायि भएको तर यवलभन्न कारणिे दतान

हुन बाँकी) िग्गा कुन कुन वडािा के कलत िात्रािा कलतसिय दे क्षख कलत पररवारको

भोगचिनिा छ, वडा कायानिय िािनत अद्यावलिक गनन िगाइ एकीकृत अलभिेख राख्नु पनेछ
।

(४) अनौपचाररक (सरकारी सावनिलनक प्रकृलतको िग्गािा यवलभन्न व्यक्षििे कुनै

प्रिाणयवना भोगचिन गररआएको) िग्गािा बसोबास एवं खेती गरी आएका पररवार, अवलि र
वडा खुल्ने गरी एकीकृत अलभिेख अद्यावलिक गनुन पनेछ।
४.

िगत

अद्यावलिक

को

क्षिभिेवारी

र

गाउँपालिकािा एक भूलिशाखा रहनेछ।

प्रकृया (१)

भ ुलिको

िगत

अद्यावलिक

गनन

(२) भूलि िगत अद्यावलिक गने कायन सुरु गनुन अगावै गाउँपालिकािे कक्षभतिा ३५

ददनको सावनिलनक सूचना प्रकाशन गनुप
न नेछ ।

(३) भूलि िगत सं किन र अद्यावलिकको कायन अनुसूची बिोक्षििको ढाँचािा

लडक्षिटि प्रणािीिा गनुप
न नेछ ।
(४)

यस दिा बिोक्षिि सं किन र अद्यावलिक गरे को भूलि िगत कायनपालिकाबाट

प्रिाणीकरण गराइ राख्नु पनेछ ।
पररच्छे द ३:
भूलिहीनिाई िग्गा व्यवस्थापन
५.

भूलिहीनिाई िग्गा उपिव्ि गराउनेाः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो िलिन नभएका र प्राकृलतक
यवपद्का कारण यवस्थायपत भै भूलिहीनको रुपिा रहेका पररवारिाई बसोबास प्रयोिनको िालग
िग्गा उपिव्ि गराउन भूलिहीन पररवारको वडागत िगत तयार गनुप
न नेछ।

(२) भूलिहीन पररवारको िालग यथासभभव बसोबास गररआएकै ठाउँिा, सो ठाउँ

प्रचलित कानून विोक्षिि उपयुि नभए सोही वडाको अन्य ठाउँिा र वडालभत्र बसोबास
योग्य स्थान नभए अको वडािा बसोबासको िालग ििीन पयहचान गनुप
न नेछ।

(३) उपदिा (२) विोक्षिि पयहचान गररएको स्थानिाई योिनावद्ध र व्यवक्षस्थत
बस्तीको रुपिा यवकास गरी भूलिहीनिाई बसोबासको िालग सं घीय तथा सभबक्षन्ित प्रदे श
कानुनको प्रलतकूि नहुने गरी िग्गा उपिव्ि गराउनु पनेछ ।

(४) उपदिा (३) विोक्षिि पयहचान गररएको स्थानिा भूलिहीनिाई बसोबासको िालग

िग्गा उपिव्ि गराउँदा प्रचलित कानूनिे भौगोलिक िेत्र अनुसार तोकेबिोक्षििको िेत्रिि
िग्गा उपिव्ि गराउनुपनेछ।

(५) उपदिा (३) र (४) बिोक्षिि िग्गा उपिब्ि गराउँदा उि िग्गाको प्िटहरु

नापिाँच र यकत्ता कायि गने, िग्गाको यववरण नापी तथा िािपोतको प्रणािीिा प्रयवष्ट गने ,
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ु (श्रीिान् र श्रीिती दुवैको नाििा) पुिान तयार गने र
िग्गा प्राप्तगने पररवारका नाििा सं यि
सभबक्षन्ित पररवारिाई उपिव्ि गराउने छ। तर श्रीिान् या श्रीितीको िृत्यु भएको वा
सभबन्ियवच्छे द भै अिग अिग बसेको खण्डिा एकि पुिान उपिब्ि गराइनेछ।

(६) यस दिाका यवलभन्न उपदिा विोक्षिि िग्गा उपिव्ि गराउँदा प्राकृलतक

यवपद्का कारण यवस्थायपत भूलिहीन, भूलिहीन दलित र अन्य भूलिहीनिाई प्राथलिकता
क्रिअनुसार यवतरण गनुप
न नेछ।

(७) कृयष प्रयोिनको िालग िग्गा लिन चाहने भूलिहीनिाई प्रचलित सङ्घीय कानूनको

व्यवस्था विोक्षिि िग्गा उपिव्ि गराउनु पनेछ ।

(८) भूलियहन सुकुभबासी, भूलिहीन दलितिाई एक पटक िलिन ददएपलछ पुन भूलिहीन

हुने गरी िग्गा यवक्री यवतरण गनन ददइने छै न।

(९) अब्यबक्षस्थत बसोबासीको ब्यबस्थापन सङ्घीय र प्रदे श कानुन बिोक्षिि स्थानीय

तहको अलिकार िेत्रलभत्र रही गररनेछ |
पररच्छे द –४
भूउपयोग सभबन्िी ब्यवस्था
६.

भूलिको वगीकरणाः(१) स्थानीय भूउपयोग पररषदिे सं घीय सरकारबाट प्राप्त भूउपयोग िेत्र
नक्शािाई स्थानीय आवश्यकताको आिारिा अद्यावलिक गरी दे हायविोक्षिि सबै वा केही
िेत्रिा वगीकरण गनुन पनेछाः
(क)

कृयष िेत्र

(ख)

आवासीय िेत्र

(ग)

व्यावसाययक िेत्र

(घ)

औद्योलगक िेत्र

(ङ)

खानी तथा खलनि िेत्र

(च)

वन िेत्र

(छ)

नदी, खोिा ताि, सीिसार िेत्र

(ि)

सावनिलनक उपयोगको िेत्र

(झ)
(ञ)

सांस्कृलतक र पुराताक्षत्वक िहत्वको िेत्र

गाउँपालिका बाट आवश्यकता अनुसार तोयकएका अन्यिेत्र।

(२) उपदिा (१) विोक्षिि वगीकरण गदान कुनै सङ्घीय वा प्रदे श स्तरको योिना
सञ्चािनिा रहे का वा हुने भनी तोयकएका िेत्रिाई सोही बिोक्षिि वगीकरण गनुप
न नेछ।

(३) उपदिा (१) को खण्ड (ञ) विोक्षिि थप वगीकरण गनन आवश्यक दे खेिा

वगीकरणिा सिावेश गनन सं घीय भूउपयोग पररषदिा पठाइ लनकासा आएविोक्षिि गनुप
न नेछ।
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(४) उपदिा (१) को खण्ड (क) वाहे क अन्य िेत्रिा वगीकरण भएको िग्गा

त्यस्तो िेत्रिा वगीकरणिा नआउँदासभि स्थानीय भूउपयोग पररषदिाई िानकारर गराई कृयष
िेत्रको रुपिा उपयोगिा ल्याउन सयकनेछ।
७.

वगीकरणको कायानन्वयनाः (१) गाउँपालिकािे सं घीय सरकारबाट प्राप्त भूउपयोग िेत्र
नक्शािाई स्थानीय आवश्यकताको आिारिा अद्यावलिक गरी अद्यावलिक-वगीकरण विोक्षिि
उपयोगिा ल्याउन स्थानीय रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ।
(२) भूउपयोग िेत्र वगीकरणको सूचना प्रकाशन भएपलछ िग्गािनीिे श्रे स्ता र
प्रिाणपुिानिा तत्-तत् िेत्र दे क्षखने गरी अद्यावलिक गनुप
न नेछ।

(३) वगीकरणको सूचना पिात श्रे स्ताको अलभिेख पररवतनन हुने कुनैपलन कारोबार

(स्वालित्व हस्तान्तरण, लितो बन्िक, नािसारी, अंशबण्डा, घर कायि, बाटो कायि, िगत
किा, दतानिारी आदद) गनन िग्गािनी सभबक्षन्ित िािपोत कायानियिा आएका वखत
अद्यावलिक गराउन सक्नेछन्।

(४) वगीकरणको सूचना पिात िग्गािनी पूिान अद्यावलिक नभएको िग्गाको

िािपोत वा सभपक्षत्तकर बुक्षझलिन र िग्गाको कुनै कारवार गनन लसिाररस ददईने छै न ् ।

(५) उपदिा (२) विोक्षििको अद्यावलिक गररएको कायन क्षचत्त नबुझ्ने िग्गािनीिे
त्यस्तो कायन भएको लिलतिे पैतीस ददन लभत्र क्षिल्िा अदाित सिि उिुरी ददन सक्नेछ।
(६) उपदिा (५) विोक्षििको उिुरी उपर क्षिल्िा अदाितिे गरे को लनणनय अक्षन्ति
हुनेछ।
८.

िोक्षखि िेत्र पयहचान र अद्यावलिक (१) स्थानीय भूउपयोग पररषदिे सं घीय सरकारबाट प्राप्त
भूउपयोग िेत्र नक्शािाई स्थानीय आवश्यकता, प्रायवलिक दृयष्टिे सभभाव्य र यवलभन्न िेत्रिा
रहेको िोक्षखि यवश्लेषण सयहत अद्यावलिक गनुप
न नेछ।
(२) भूउपयोग िेत्र नक्शािा िोक्षखि पयहचान र अद्यावलिक गदान स्थानीय ज्ञान र
अनुभवसिेतका आिारिा अद्मावलिक गनुन पनेछ ।

९.

(३) स्थानीय भूउपयोग पररषदिे िोक्षखि सभवेदनशीि भूउपयोग योिना तिुि
न ा गरी

कायानन्वयन गराउन सक्नेछ। भूउपयोग योिना तिुि
न ा र स्वीकृलताः (1) भूउपयोग

कायानन्वयनको िालग गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको भूलिको वस्तु क्षस्थलत, िनसं ख्या
वृयद्धदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आलथनक यवकास तथा पूवानिार लनिानणका िालग
भूलिको िागिा हुने वृयद्ध र िोखीि न्यूनीकरण एवं वातावरण सं रिण िगायतका यवषयिा
ु पयोग योिना तिुि
अध्ययन गरी भउ
न ा गनुप
न नेछ।

ु पयोग योिना तिुि
(२) उपदिा (1) बिोक्षििको भउ
न ा गदान भ ुलिको यवद्यिान क्षस्थलत,

दीघनकालिन सोच सिेतिाई सोही योिनािा सिावेश गनुन पनेछ ।
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(३) भूउपयोगको दीघनकालिन सोचिाई भूउपयोग िेत्र नक्शािा अयित र अद्यावलिक
गनुप
न नेछ।
(४) भूउपयोग योिना तिुि
न ाको क्रििा स्थानीय नागररक, सरोकारवािा र यवषय यवज्ञ

ु ाई गरी अक्षन्ति रुप ददनुपनेछ।
सिेतको सहभालगतािा छििि र सुनव

(५) स्थानीय तहिे भूउपयोग योिना तिुि
न ा गदान प्रादे क्षशक र सं घीय तहको भूउपयोग

योिनासँग नबाक्षझने गरी तिुि
न ा गनुन पनेछ।प्रादे क्षशक र सं क्षघय भूउपयोग योिना लनिानण हुन ु
अगावै स्थानीय सरकारको योिना लनिानण भै कायनन्वयनिा आएको अबस्थािा कुनै प्राबिान

बाक्षझएिा बाक्षझएको दिािाई पछी गाउँ सभा अथवा नगर सभािे आबस्यकता अनुसार
सं सोिन गनन सक्नेछ ।

(६) यस दिा बिोक्षिि तिुि
न ा भएको भूउपयोग योिनािाई नगर/गाउँ कायनपालिकािे

अनुिोदन गरी स्थानीय भूउपयोग पररषद् बाट स्वीकृत भएपलछ कायानन्वयन गनुप
न नेछ।
१०.

स्थानीय भूउपयोग पररषद : (१) भूउपयोग िेत्र वगीकरण तथा भूउपयोग योिना तिुि
न ा र
कायानन्वयनका िालग पालिकािा स्थानीय भूउपयोग पररषद रहनेछ।

(२) स्थानीय तहको कायनपालिकािे स्थानीय भूउपयोग पररषदको रुपिा कायन गनेछ
।
(३) स्थानीय

भूउपयोग

पररषदको

बैठक

कक्षभतिा

बषनको

२

पटक

र

थप

आवश्यकताअनुसार बस्नेछ।
(४) स्थानीय भूउपयोग पररषदको बैठकिा यवषय यवज्ञिाई आवस्यकता अनुसार
आिन्त्रण गनन सक्नेछ।
(५) बैठक सभवन्िी कायनयवलि पररषद आिैिे लनिानरण गरे विोक्षिि हुनेछ ।
११.

स्थानीय भूउपयोग पररषदको काि कतनव्य र अलिकाराः स्थानीय भूउपयोग पररषदको काि
कतनव्य र अलिकार दे हायबिोक्षिि हुनेछाः
(क)

भूलि सभवन्िी िगत सििन, यवश्लेषण र उपयोग गने,

(ख)

आफ्नो तहको भूउपयोग सभवन्िी आवश्यक नीलतहरु सं शोिन गरर पाररत
गने।

(ग)

आफ्नो तहको भूउपयोग िेत्र नक्शा अद्यावलिक गराउने

(घ)

आवश्यकता अनुसार आफ्नो तहको भूउपयोग िेत्र वगीकरण गने,

(ङ)

भूउपयोग वगीकरण सभवन्िी सूचना सरोकारवािाको पहुँचिा पुर्याउन
स्थानीय भूउपयोग कायानन्वयन सलिलतिाई लनदे शन ददने,

(च)

आफ्नो तहको भूउपयोग योिना तिुि
न ा गनन िगाउने र स्वीकृत गने,
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(छ)

स्थानीय तहको भूउपयोग योिना कायानन्वयनका प्रयक्रया र िापदण्ड तयार
गरी िागु गने,

(ि)

भूउपयोग योिना कायानन्वयनको अनुगिन गने,

(झ)

भूउपयोग पररवतननको िालग स्पष्ट आिार र कारण सयहत लसिाररस गने,

(ञ)

तोयकएको उपयोग भन्दा िरक उपयोग गरे कोिा कारवाही गने,

(ट)

भूउपयोगिा उल्िेखनीय योगदान गने व्यक्षि पररवार वा सं स्थािाई पुरस्कृत
गने,

(ठ)

िालिनक ऐलतहालसक साँस्कृलतक पुराताक्षत्वक सावनिलनक सािुदाययक
स्थिहरुको सं रिण गने,

१२.

कायानन्वयन सलिलताः (१) स्थानीय भूउपयोग पररषदको कायनिा सहयोग गनन स्थानीय तहिा
दे हायबिोक्षििको एक भूउपयोग कायानन्वयन सलिलत रहनेछाः
(क)

गाउँपालिकाको प्रिुख वा अध्यि- अध्यि

(ग)

सबै वडा अध्यि -सदस्य

(ख)
(घ)

गाउँपालिकाको

उपप्रिुख वा उपाध्यि- उपाध्यि

गाउँपालिकाको कृयष, वन, भूलि, सहरी यवकास र भौलतक पूवानिारसँग सभबक्षन्ित
शाखाका प्रिुखहरू -सदस्य

(ङ)

भलु ि सभबन्िी िेत्रिा कक्षभतिा १० बषनदेखी लनरन्तर कायनरत सं घ सं स्थाहरु
िध्येबाट स्थानीय भूउपयोग पररषद्िे तोकेका कक्षभतिा
सयहत ४ िना

(च)

२ िना ियहिा

िना -सदस्य

प्रिुख प्रशासकीय अलिकृत -सदस्य सक्षचव

(२) उपदिा (१) को खण्ड (घ) बिोक्षिि तोयकएका सदस्यहरूको अवलि तीन
वषनको हुनेछ ।

(३) उपदिा (१) को खण्ड (घ) बिोक्षिि तोयकएका सदस्यहरूिे पदीय क्षिभिेवारी

पुरा नगरे िा, खराब आचरण प्रदशनन गरे िा वा स्थानीय भूउपयोग पररषदको लनदे शन यवपररत
कायन गरे िा कायानन्वयन सिलतको अध्यि िे िुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।तर, हटाउनु
अक्षघ सिाइ पेश गनन िनालसव िायिकको िौका ददनु पनेछ।
(४)

कायानन्वयन सलिलतको काि, कतनव्य र अलिकार दे हाय बिोक्षिि हुनेछाः-

(क) स्थानीय भूउपयोग पररषदबाट स्वीकृत भूउपयोग योिना कायानन्वयन
गने,

(ख) वगीकृत िेत्रको सूचना तोयकए बिोक्षिि सरोकारवािाको िानकारीका
िालग सावनिलनक गने,
(ग)

प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भूउपयोग योिना तयार गने,
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(घ)

वडास्तरीय भूउपयोग योिना वडा सलिलतबाट अनुिोदन गराइ सोका
आिारिा स्थानीय तहको सियष्टगत भूउपयोग योिना तयार पारी
स्थानीय भूउपयोग पररषदिा पेश गने,

(ङ)

कायानन्वयनका क्रििा दे क्षखएका सिस्या सिािानका िालग यवकल्पसयहत
स्थानीय भूउपयोग पररषदिा पेश गने,

(च)

भूलिको सं रिण र ददगो उपयोगका िालग सचेतना अलभवृयद्ध गने,

(छ) तोयकएको उपयोगभन्दा िरक उपयोग गरे कािा वा तोयकए बिोक्षिि
नगरे िा कारबाहीका िालग स्थानीय भूउपयोग पररषदिा लसिाररस गने,
(ि)

कृयषयोग्य िलिन बाँझो रहे, नरहे को अनुगिन गने,

(झ)

सािुदाययक भूलिको पयहचान गरी सािूयहक यहतिा उपयोगको व्यवस्था
लििाउने,

(ञ)
(५)

भूउपयोगिा उल्िेखनीय योगदान गने व्यक्षि, पररवार वा सं स्थािाई
पुरस्कृत गनन लसिाररस गने,

कायानन्वयन सलिलतको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नेछ र बैठकसभबन्िी

कायनयवलि सो सलिलत आिैँिे लनिानरण गरे बिोक्षिि हुनेछ।
पररच्छे द –५
भूलि, भूलि स्रोत, पूवानिार र वातावरण सं रिण
१३.

भूलि, भूलि स्रोत र सभपदाहरुको िगत अद्यावलिक (१) पालिकािे आफ्नो िेत्रिा रहे का
दे हायका भूलि, भूलिश्रोत र सभपदाहरुको िगत अद्यावलिक गनुप
न नेछ ।
(क) सावनिलनक, ऐिानी, पती, खुिा िेत्र, नदीउकास िग्गा, लसिसार,ििािार,
पानीको िुहान,सावनिलनक पोखरी, सािुदाययक िग्गा।
(ख)

भूलिसतह र सतह िुनीका ठोस, तरि र ग्यास प्रकृलतका खानी तथा खलनि

उत्खनन् िेत्रहरु

(ग) सावनिलनक भवन, कुवा , चौतारो, पाकन, रं गशािा, कबड हाि सािुदाययक

यवद्याियका भवन, िालिनक, साँस्कृलतक तथा पुरा ताक्षत्वक िहत्वका सभपदा
तथा भवनहरु

(२) उपदिा (१) विोक्षििका भूलि, भूलिस्रोत र सभपदाहरुको पयहचान, रे खािन,
लसिािकन र दस्तावेक्षिकरण गरी सं रिणको योिना तिुि
न ा गनुप
न ने छ।
१४.

सरकारी, सावनिलनक सं रचना एवं पूवानिारको सं रिण (१) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रका
सरकारी

सावनिलनक

कुिो,

सं रचना(बाटो,

ँ ेरो,पानीको
पि

िुहान,

सािुदाययक

भवन,चोक,सावनिलनक पोखरी, नदी, खोिा, पाटी पौवा, शवदाहस्थि आदद) एवं पूवानिार
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(सडक,नहर, यवद्यू त तथा सञ्चार टावर, यवलभन्न दिानका नापी लनयन्त्रण यवन्दू) को अलभिेख
अद्यावलिक गरी सं रिण गनुप
न नेछ।

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रका सरकारी सावनिलनक सं रचना एवं पूवानिारिे

ओगटे को िेत्र र सडक नहर, खोिा र नदीको हकिा दायाँ बायाँ यकनारिा अलिकार िेत्र
तोकी रे खािन सिेत गरी उक्षल्िक्षखत िेत्र प्रकृलत अनुसार सरकारी वा सावनिलनक कायि
गनुप
न नेछ।
(३) उपदिा (२) बिोक्षिि सरकारी वा सावनिलनक कायि गनुप
न ने ििीन रै कर
िग्गािा पने भए सो को िगत किा गरी श्रे स्तापुिान

लििान गनुप
न नेछ।

(४) यसदिा बिोक्षिि िगतकिा गरी सरकारी वा सावनिलनक कायि गने कायनयवलि
तोयकएविोक्षिि हुनेछ।
१५.

सािुदाययक, सावनिलनक उपयोग, यवकास लनिानण र पूवानिार यवकासको िालग ििीनको

पयहचान र सूरिााः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो यवद्यिान र भयवष्यको आवश्यकता एवं

चाहनािाई सभवोिन गनन यवलभन्न वडाहरुिा दे हायको प्रयोिनको िालग ििीन पयहचान
गनुप
न नेछाः(क)

शैक्षिक सं स्था, स्वास््य संस्था, प्रहरीचौकी, सािुदाययक भवन,सावनिलनक िारा,
काञ्जी हाउस, सावनिलनक शौचािय, ल्याण्डयिल्ड साइट, शवदाहस्थि,रङ्गशािा,
खेििैदान,यकररयापुत्री घर, दिकि श्टे शन, ज्येष्ठनागररक िनोरञ्जन स्थि,
खुिािेत्र, औद्योलगक िेत्र आदद।

(ख)

सभाहि, पाकन, कभडनहि, कोल्डस्टोर, सं ग्राहिय, बिार िेत्र, पशुविशािा,
बाि

उद्यान,

नसनरी,

प्राणी

उद्यान,

योग

ध्यान

केन्र,

वाटरपाकन,

भ्यूटावर,बसपाकन,यात्रु यवश्रािस्थि, पेट्रोिपभप, यवद्यू तीय गाडी चाक्षिङ्ग
न श्टे शन,
प्याराग्िाईड श्टे शन, हेलिप्याड, रोपवे सञ्चािन स्थि, याक्षन्त्रक उपकरण
ििनत स्थि आदद ।
(ग)

हरे क गाउँिा कक्षभतिा एक स्थानिा सािुदाययक उपयोगका िालग सािुदाययक
िग्गाको ब्यबस्थापन गनुप
न ने .

(२)

उपदिा (१) बिोक्षिि सावनिलनक उपयोग, यवकास लनिानण र पूवानिार

यवकासको िालग पयहचान गररएको िग्गा अलतक्रिण हुन नपाउने गरी सुरक्षित राख्न
गाउँपालिकािे आवश्यक प्रवन्ि गनुप
न नेछ।
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१६.

वातावरण सं रिण र यवपद व्यवस्थापनाः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रको वातावरण
सं रिणको िालग दे हायका कायन गनुप
न नेछाः(क)

सायवकका पानीका स्रोत र पोखरीहरुको सं रिण गने र पोखरी नभएका
वडािा पूनभनरण पोखरी लनिानण गने।

(ख)

उपयोगयवयहन पलतन िग्गा, है लसयत यवग्रेको वन र नदी यकनारिा वृिारोपण
गरी स्वच्छ वातावरण लनिानण गने।

(ग)

यवद्यू तको पहुँच भएका तर ईन्िनको िालग िं गििा लनभनर सिुदायिाई

(घ)

रासायलनक िि एवं यवषादीिाई प्रलतस्थापन गनन प्रांगाररक िि एवं यवषादी

यवद्यू तीय च ुिो खररद र यवद्यू त उपयोगिा अनुदान ददने।
उत्पादन उद्योगिाई अनुदान ददने।

(२) आफ्नो िेत्रिा प्राकृलतक यवपद व्यवस्थापनको सन्दभनिा दे हायका कायन गनुप
न नेछाः(क)

आफ्नो िेत्रलभत्र यवपद िोक्षखि िेत्रको नक्शांकन र िोक्षखििा रहे का बस्ती

(ख)

आफ्नो िेत्रको यवपद प्रलतकायन योिना तथा पूवस
न ूचना प्रणािी तयार गने

एवं सभपदाहरुको पयहचान गने

(ग)

िोक्षखि स्थानिा रहे का बस्तीहरु सुरक्षित ठाउँिा स्थानान्तरण गने

(घ)

आफ्नो िेत्रलभत्र यवपदबाट यवस्थापनिा परे का पररवारका िालग सुरक्षित
स्थानिा बसोबासको व्यवस्था लििाउने,

(३) उपदिा (२) विोक्षििको कायनगदान भूलिहीन दलित, सुकुिवासी र आलथनकरुपिे यवपन्न
पररवारिाई प्राथलिकता ददने ।
पररच्छे द –६
भूलि यवकास, उपयोग र िापदण्ड लनिानरण
१७.

भूलि यवकास र उपयोग कायनक्रिाः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रको उपयोगयवयहन
िग्गा दे हाय विोक्षिि उपयोगिा ल्याउन सक्नेछाः(क)

ऐिानी, पलतन र नदीउकास िग्गा, भूलिहीन यकसानिाई नगदे बािी, तरकारी,
बगर खेती, िाछापािन आदद कायनको िालग सशतन उपिव्ि गराउने।

(ख)

आिु खेती नगने िग्गावािको िग्गा गाउँपालिकाको रोहवरिा लनक्षित रकि
लतने गरी खेती गनन ईच्छु क यकसानिाई उपिव्ि गराउने व्यवस्था लििाउने।

(ग)

उपयोग यवहीन रहे को खेतीयोग्य सरकारी िग्गा कृयष प्रयोिनको िालग
भाडािा िगाउने,
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(घ)

नदीकटान वा भूिय िस्ता प्राकृलतक यवपदको सं भावना रहे को िेत्रिाई
भूउपयोग िेत्र नक्शािा िोक्षखि िेत्रको रुपिा िनाइ तटवन्ि र वृिारोपण
िगायत उपयुि उपायहरु अविभवन गने,

(ङ)

िग्गा एकीकरण गरी भूउपयोग िेत्र नक्शािा दे खाइएको सभभाव्यता अनुसार
प्रयोगिा ल्याउन सहिीकरण गने।

(च)

ििीनको बनावटका कारण उपयोगिा नरहे को िग्गा सुिार गरी उपयोगिा
ल्याउन चाहने िगानी कतानिाई शतनसयहत ििीनको यवकास र उपयोग गनन
ददने,

(२)

उपदिा (१) को खण्ड (ख) र (ग) विोक्षििको कायनगदान भूलिहीन,

(३)

यस दिा बिोक्षिि िग्गा उपिव्ि गराउने

सुकुिवासी र आलथनकरुपिे यवपन्न पररवारिाई प्राथलिकता ददनुपनेछ ।

र प्रयोगिा ल्याउने यवलि र

प्रयक्रया तोयकएबिोक्षिि हुनेछ।
१८.

एकीकृत वस्ती यवकास (१) गाउँपालिकािे वगीकृत आवासीय िेत्रिा एकीकृत र व्यवक्षस्थत
वस्ती यवकासका कायनक्रिहरु तिुि
न ा र कायानन्वयन गनुप
न नेछ। एयककृत बस्ती लबकास गदान
सािाक्षिक तथा सास्कृलतक पििाई सिेत ध्यानिा राखी िीवनयापनका यववि अयािहरुको
प्रबद्धनन हुने कुराको सुलनितता गनुप
न नेछ ।

(२) उपदिा (१) विोक्षिि गाउँपालिकािे एकीकृत र व्यवक्षस्थत वस्ती यवकासको

िालग िग्गाको एकीकरण, यवकास र व्यवस्थापन गनन सक्नेछ।

(३) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र यवकास गररने बस्तीिा रहने पररवार सं ख्या,

एकीकृत बस्तीको िेत्रिि, लभत्री सडक, खुिा िेत्र, घडेरीको न्यूनति िेत्रिि र लनिानण
गदान छोडनुपने िेत्र, प्रत्येक घरिा हुनपु ने यवरुवा सं ख्या, घरको बनावट र िोहर
व्यवस्थापन सभवन्िी िापदण्ड र कायानन्वयन-कायनयवलि बनाइ िागु गनन सक्नेछ।

(४) गाउँपालिकािे खानेपानी, ढि, यविुिी, टे लििोन, ईन्टरनेटिस्ता आिारभूत

सुयविाहरु पुर्याउन र भैरहेको सेवाको गुणस्तर सुिारिा आवासीय िेत्रिाई प्राथलिकता ददई
छररएर रहेका बस्तीहरुिाई एकीकृत हुन प्रोत्साहन गनुप
न नेछ।
(५)

गाउँपालिकािे

आफ्नो

िेत्र

भवनसं यहताको पािना गनुन पनेछ ।

लभत्र

भवन

लनिानण

स्वीकृलत

ददँदा

रायिय

(६) यस दिा बिोक्षिि िापदण्ड लनिानरण गदान सं घ र प्रदे शको िापदण्ड प्रलतकूि

नहुने गरी लनिानरण गनुप
न नेछ ।
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१९.

सडक िापदण्ड लनिानरण र कायानन्वयनाः (१) गाउँपालिकािे रायिय तथा प्रदे श स्तरीय

िापदण्डको अलिनिा रही आफ्नो िेत्रलभत्र स्थानीय, ग्रािीण तथा कृयष सडकको दायाँ बायाँको
अलिकारिेत्र (राइट अि वे) को सीिा तोक्न सक्नेछ।

(२) गाउँपालिकािे उपदिा (१) बिोक्षििको सडकको अलिकारिेत्रलभत्र बनेका

सं रचना हटाउदा यवस्थायपत भएका भूलिहीनिाई यसै ऐनको दिा ५ विोक्षिि िलिन उपिव्ि
गराउन सक्नेछ ।

ु ै िेक्षखएको भएतापलन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,
(३) यस दिािा अन्यत्र िेसक

२०७४ प्रारभभ भएपलछ एकपटक तोयकएको सडकको दायाँ बायाँ अलिकारिेत्र पररवतनन गदान
कसैको िग्गा वा सो िग्गािा बनेको सं रचना त्यसरी पररवतनन गररएको अलिकारिेत्रलभत्र पनन
गएिा त्यस्तो िग्गा प्राप्त गदान वा सो िग्गालभत्रको सं रचना हटाउँदा वा भत्काउँदा िलतपूलतन
ददनु पनेछ ।
२०.

िग्गाको खण्डीकरण लनयन्त्रण तथा चक्िाबन्दी : (१) गाउँपालिकािे आिनो िेत्रको कृयष

र आवास िेत्रको खण्डीकरण लनयन्त्रण र चक्िावन्दीका िालग दे हायका कदि चाल्न
सक्नेछाः(क)

कृयष िेत्रिा वगीकृत िग्गािाई तोयकएको िेत्रिि भन्दा कि हुने गरी
यकत्ताकाट गनन लसिाररस नगने,

(ख)
(ग)

कृयष िेत्रका यकत्ताहरु एकीकरण गनन प्रोत्साहन गने,

आवासीय िेत्रिा लनक्षित िेत्रििभन्दा कि हुने गरी घडेरी खररद वा लबक्री
गनन नददने ।

(२)

खण्डीकरण लनयन्त्रण र चक्िाबन्दी सभवन्िी कायनयवलि तोयकए बिोक्षिि

हुनेछ ।
पररच्छे द –७
िग्गाप्रशासन र िािपोत एवं कर सं किन

२१.

िग्गाप्रशासन सञ्चािन सभवन्िी कायन: (१) गाउँपालिकािा आिनो िेत्रको िग्गा प्रशासन
सभवन्िी कायन गनन एक भूलि शाखा रहनेछ।उि शाखािे िग्गाको िगत ब्यबस्थापन आदद
कायन सिेत गनेछ ।
(२)

िग्गा

प्रशासन

शाखािे

सायवकिा

सं घीय

सरकार

िातहतको

िािपोत

कायानियबाट सभपादन भैरहेका िध्ये स्थानीय तहिा हस्तान्तरण भै आएका कायनहरुको काि
गनेछ ।
(३) शाखािा सं गठन तथा व्यवस्थापन िगायतका प्रलतवेदनको लसिाररस सिेतको

आिारिा किनचारी दरबन्दी स्वीकृत गनुप
न ने छ।

(४) गाउँपालिकाको िग्गा प्रशासन सभवन्िी अन्य कुरा तोयकए बिोक्षिि हुनेछ।
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२२.

भूलििा सुशासनाः (१) गाउँपालिकािे आिनो िेत्रको भूलि प्रशासन पारदशी र प्रभावकारी
बनाउन दे हायको कायन गनुप
न नेछाः
(क)

ऐनको दिा ३ विोक्षिि आफ्नो िेत्रको भूलिको अलभिेख लडक्षिटि स्वरुपिा
अद्यावलिक गररराख्ने,

(ख)

आफ्नो वेबसाइटिा भूिीको वगीकरण, भूउपयोग योिना सभवन्िी सूचना,
कायानियबाट प्रवाह हुने भूलि सभवन्िी सेवा र सो बापत िाग्ने शुल्कहरु
अद्यावलिक गने,

२३.

(ग)

घर-िग्गावािािे

आफ्नो अचि सभपक्षत्तको िािपोत तथा सभपक्षत्त कर

(घ)

शुसासन कायानका िालग भूलि सभबक्षन्ि गुनासो व्यावस्थापन सलिलत गठन गने

अनिाइन भ ुिालन गनन लिल्ने प्रणािी यवकास गरी उपिव्ि गराउने,

द्वैिस्वालित्व अन्त्याः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र यवद्यिान द्वै ि स्वालित्व अन्त्यको
िालग दे हायबिोक्षििका कायनहरु गनुप
न नेछाः(क)

आफ्नो िेत्रलभत्रका द्वै िस्वालित्विा रहे का िग्गा, िग्गावाि र िोहीको
वडागत यववरण अद्यावलिक गने।

(ख)

ु
िोही िगत किाको सूचना खुिेका बखत िोही र िग्गा िनीको सं यि
वा

कुनै एकपिको लनवेदन र प्रिाणहरु सििन गरी िािपोत तथा भूलिसुिार
कायानियिा पठाउने।

(ग)

िोही र िग्गािनी बीच लछटो छररतो रुपिा िग्गा बाँडिाड सभपन्न गनन
टोिी खटाइददन िािपोत तथा भूलिसुिार कायानियिा िेखी पठाउने।

(घ)

िोही िगत किाको सूचना प्राप्त गरे रपलन भयाद लभत्र बाँडिाँडको िालग
िग्गावािा

वा

िोहीिे

लनवेदन

नददइ

आनाकानी

गरे िा

लनिहरुको

द्वै िस्वालित्विा रहे को िग्गा उपिव्ि प्रिाणका आिारिा बाँडिाँड गररददन
िािपोत तथा भूलिसुिार कायानियिा िेखी पठाउने।
(२)

द्वै ि स्वालित्व अन्त्य सभवन्िी उक्षल्िक्षखत कायनको िालग गाउँपालिकािे

कायनक्रि र कायनयवलि लनिानरण गनन सक्नेछ।
२४.

िािपोत र सभपक्षत्त कर सििन सभवन्िी व्यवस्थााः (१) पालिकािे िग्गावािाबाट प्रत्येक
वषन तोयकए विोक्षििको िािपोत र सभपक्षत्त कर असुि गरी तोयकएको कोषिा दाक्षखि
गनुप
न नेछ।
(२) स्थानीय तहिे तोकेको सिय अगावै िािपोत बुझाउने िग्गावािािाई केही

रकि छु ट ददई िािपोत बुझ्न र िािपोत बुझाउने भयाद नाघेपलछ केही सिय थपगरी थप
शुल्क सयहत िािपोत बुझ्न सक्नेछ।
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(३) उपदिा (२) बिोक्षिि थप भयाद लभत्र पलन िािपोत नबुझाउने िग्गावािाको
िग्गा रोक्का गनन िािपोत कायानियिा िेखी पठाउन सक्नेछ।
(४) स्थानीय तहिे िािपोत बुक्षझलिएको रलसद िग्गावािािाई ददनुपनेछ ।
२५.

भूउपयोगका आिारिा कर प्रणािी लनिानरणाः (१) आवासीय िेत्रलभत्र बसोबासको िालग
तोयकएको सं ख्या वा िेत्रिि भन्दा बढी घर र िग्गािा थप कर िगाउन सक्नेछ ।
(२) कृयष र औद्योलगक प्रयोिनिा रहे को भूलििा कर छु ट ददन सक्नेछ ।

(३) उपदिा (२) बिोक्षिि उपयोग हुने भूलि बाहे क अन्य िेत्रको भूलििा उपयोग र

िाभ सिेतका आिारिा कर िगाउन सक्नेछ।

(४) उपदिा (२) र (३) बिोक्षििको भूलि िनालसव िायिकको कारण लबना
उपयोग नगरी खािी वा बाँझो राख्ने िग्गािनीिाई थप कर िगाउन सक्नेछ।
(५) यस दिा विोक्षिि िगाइने कर वा ददईने छु ट स्थानीय तहिे पाररत गरे को
कानून बिोक्षिि हुनेछ।
पररच्छे द –८
यवयवि
२६.

कसूर र िररवानााः (१) दे हायबिोक्षिि कायन गरे िा यस ऐनबिोक्षिि कसूर गरे को िालननेछाः
(क)
(ख)

ििीनको वगीकरण बिोक्षिि उपयोग नगरे िा,

कृयषिेत्रको िग्गा िनालसव िायिकको कारणयवना तीन बषनसभि बाँझो
राखेिा,

(ग)

ऐनिे पररवतनन गनन ददएको प्राविान वाहे क भूउपयोग पररवतनन गरे िा,

(घ)

सरकारी वा सावनिलनक िग्गा लिचेिा

(२)

उपदिा (१) बिोक्षिि कसूर गने व्यक्षि वा सं स्थािाईन्याययक सलिलतको

लनणनयबाट स्थानीय तहिे दे हायबिोक्षिि िररवाना गनन सक्नेछाः
(क)
(ख)

ििीनको वगीकरण बिोक्षिि उपयोग नगरे िा रु. दशहिार सभि,
उपदिा (१) को खण्ड (ख) बिोक्षििको कसूर गरे िा उत्पादन अनुिानको
आिारिा पचास हिारसभि

(ग)

उपदिा (१) को खण्ड (ग) बिोक्षििको कसूर गरे िा भूउपयोगिाई सालबक
बदोक्षिि नै हुनेगरी एक

िाख रुपैया सभि

ु ाइको िौका ददने र
(२) यस दिा विोक्षिि कसुर गरे को यवषयिा उिुर गने, सुनव
उिुरी उपर कारवाही चिाउने कायनयवलि तोयकएविोक्षिि हुनेछ।
२७.

लनयि लनदे क्षशका वा कायनयवलि बनाई िागू गनन सक्नेाः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन
गनन पालिकािे

आवश्यक लनयि, लनदे क्षशका वा कायनयवलि बनाई िागू गनन सक्नेछ।
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(२) यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयि स्थानीय रािपत्रिा प्रकाक्षशत भएपलछ िागू
हुनेछ ।
२८.

अध्ययन गरी पेश गने : आफ्नो गाउँपालिकािा भूलिको यवक्षशस्ट खािको सिस्या दे क्षखएिा
त्यसको अध्ययन गरी सिािानको िालग सभबक्षन्ित लनकायिा पेश गने ।

२९.

सं घीय तथा प्रदे श कानुनसँग बाक्षझएिा : यस ऐनिा उक्षल्िक्षखत कुनै प्राबिान प्रदे श वा सं घीय
कानुनिा भएको व्यवस्थासँग बाक्षझएिा प्रदे श वा सं घीय कानुन विोक्षिि हुनेछ ।
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