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अनसूुची - २ 

(दफा  ४  तथा अनसूुची -१ को भाग १ सँग सम्बन्धित) 

 

महाब ुगाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:÷६ संखयााः ५ लमलताः २०७९/१०/०९ 

 

भाग-१ 
महाब ुगाउँपालिका 

 

महाब ुगाउँपालिकाको भलूम ऐन, २०७९ 

गाउँसभाबाट न्स्िकृत लमलत :÷ २०७९/०९/२४ 

प्रमान्िकरि लमलत :÷ २०७९/१०/०९ 

 

प्रस्तािनााः 

महाब ु गाउँपालिकाको भलूम श्रोतबाट प्राप्त िाभको धयाययक यितरि र दीगो उपयोगको 
माध्यमबाट नागररकको सरुन्ित आिास,  खाद्य  अलिकार सलुनन्ित गनन िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संयििानको िारा २२६ को उपिारा )१( बमोन्जम महाब ु गाउँ सभािे यो ऐन 
बनाएको छ।  
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पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भाः  

)१(  यस ऐनको नाम “ महाब ुगाउँपालिकाको स्थानीय भलूम ऐन, २०७९” रहेको 
छ । 

)२(  यो ऐन  गाउँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको लमलतदेन्ख प्रारम्भ 
हनुेछ। 

२. पररभाषााः यिषय िा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,– 

)क( “अव्यिन्स्थत बसोबासी” भन्नािे सरकारी, ऐिानी, पती िा सरकारी 
अलभिेखमा िन जलनएको भएता पलन कन्म्तमा दश िषनदेन्ख आिाद 
कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यन्ििाई सम्झन ु
पदनछ, र सो शब्दिे लनजप्रलत आन्श्रत पररिारका सदस्यिाई समेत 

जनाउनेछ । 

)ख( "अिोपचाररक जग्गा" भन्नािे नापजाँच भै यफल्डबकु कायम भएको तर 
यिलभन्न कारििे दतान हनु बाँकी रहेको जग्गा सम्झन ुपछन । 

)ग( "अनौपचाररक जग्गा" भन्नािे सरकारी सािनजलनक प्रकृलतको जग्गामा 
यिलभन्न व्यन्ििे कुनै प्रमाियिना भोगचिन गररआएको जग्गा सम्झन ु
पछन । 

)घ(  "औपचाररक जग्गा" भन्नािे सरकारी, सािनजलनक, गठुी र रैकर जग्गा 
अथानत स्िालमत्ि स्पष्ट भएको जग्गा सम्झन ुपछन । 

)ङ( “कायानधियन सलमलत” भन्नािे दफा ११ बमोन्जम गठन भएको 
भउूपयोग कायानधियन सलमलत सम्झन ुपछन । 

)च( जग्गा भन्नािे लनन्ित िेत्रफि, यकत्ता नम्िर, स्िालमत्ि र 
भसूम्िधिको अलभिेख भएको भलूमको एक भाग सम्झन ुपछन। 

)छ( “तोयकएको िा तोयकए बमोन्जम” भन्नािे यस ऐन अधतगनत बनेको 
लनयममा तोयकएको िा तोयकए बमोन्जम ब्यबस्था सम्झन ुपछन । 

)ज( “पररिार” भन्नािे कुनै व्यन्िका सम्बधिमा “पररिार” भन्नािे सो 
व्यन्ि र लनजको देहायको अिस्थाका नातेदार सम्मिाई 
सम्झनपुछनाः– )१( अंश छुयिएको िा नछुयिएको जे भए तापलन पलत 
िा पत्नी, (२( बाब ु िा आमा जीयित छउधजेि अंश छुयिएको िा 
नछुयिएको जे भए तापलन १६ िषन उमेर नपगेुका छोरा, छोरी,  

)झ( “पररषद्” भन्नािे दफा ९ बमोन्जम गठन भएको स्थानीय भउूपयोग 
पररषद् सम्झन ुपछन । 
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)ञ( “भउूपयोग योजना” भन्नािे भउूपयोगिाई व्यिन्स्थत गनन यिलभन्न 
तहमा तयार गररएका योजना सम्झन ुपछन । 

)ट( “भउूपयोग िेत्र” भन्नािे उपयोगका आिारमा िगीकरि गररएको िेत्र 
सम्झन ुपछन । 

)ठ( “भउूपयोग िेत्र नक्शा” भन्नािे भउूपयोग सम्बधिी कायनक्रम संचािन 
गनन भउूपयोगको िेत्र लनिानरि हनुे गरी तयार गररएको नक्शा 
सम्झन ुपछन । 

)ड( भलूम भन्नािे महाब ु गाउँपालिकाको िेत्रमा पने सम्पूिन भलूमसम्झन ु
पछन। 

)ढ( “भलूमहीन” भन्नािे मिुकुभर आफ्नो िा आफ्नो पररिारको स्िालमत्िमा 
जग्गा जमीन नभएको र आफ्नो िा पररिारको आयस्रोत िा 
प्रयासबाट जग्गा प्रबधि गनन असमथन व्यन्ि र लनजप्रलत आन्श्रत 
पररिार सम्झनपुछन र यस शव्दिे भलूमहीन दलित र जग्गा भए पलन 
पयहचान गदानको बखत १३० िगन लमटर भधदा कम जग्गा भएका र 
गररबीको रेखा मलुन रहेका पररिारिाई समेत जनाउँछ ।  

)ि( “स्थानीय तह” भन्नािे गाउँपालिका, नगरपालिका र न्जल्िा सभा 
सम्झन ुपछन । 

)त( “गाउँपालिका” भन्नािे महाब ुगाउँपालिका सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद –२ 

भलूम िगत अद्यािलिक सम्बधिी ब्यिस्था 

३. भलूमको िगत अद्यािलिक गनुनपनेाः  

(१) गाउँपालिकािे आफ्नो कायनिेत्र लभत्रको सम्पूिन औपचाररक, अिोपचाररक र 
अनौपचाररक उपयोगमा रहेको भलूमको िगत अद्यािलिक राख्न ुपनेछ। 

(२) औपचाररक (सरकारी, सािनजलनक, गठुी र रैकर) जग्गाको अलभिेख 
सम्िन्धित मािपोत कायानियबाट लिइ अद्यािलिक गनुनपनेछ। 

(३) अिोपचाररक (नापजाँच भै यफल्डबकु कायम भएको तर यिलभन्न कारििे दतान 
हनु बाँकी) जग्गा कुन कुन िडामा के कलत मात्रामा कलतसमय देन्ख कलत 
पररिारको भोगचिनमा छ, िडा कायानिय माफन त अद्यािलिक गनन िगाइ 
एकीकृत अलभिेख राख्न ुपनेछ। 

(४) अनौपचाररक (सरकारी सािनजलनक प्रकृलतको जग्गामा यिलभन्न व्यन्ििे कुन ै
प्रमाियिना भोगचिन गररआएको) जग्गामा बसोबास एिं खेती गरी आएका 
पररिार, अिलि र िडा खुल्ने गरी एकीकृत अलभिेख अद्यािलिक गनुन पनेछ। 
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४. िगत अद्यािलिक को न्जम्मेिारी र प्रकृया  
)१( भलुमको िगत अद्यािलिक गनन गाउँपालिकामा एक भलूमशाखा रहनेछ। 

)२( भलूम िगत अद्यािलिक गने कायन सरुु गनुन अगािै गाउँपालिकािे कन्म्तमा 
३५ ददनको सािनजलनक सूचना प्रकाशन गनुनपनेछ । 

)३( भलूम िगत संकिन र अद्यािलिकको कायन तोकेबमोन्जमको ढाँचामा गनुनपनेछ 
। यस कायनमा लडन्जटि प्रिािीको प्रयोग गनन सयकनेछ। 

)४(  यस दफा बमोन्जम संकिन र अद्यािलिक गरेको भलूम िगत कायनपालिकाबाट 
प्रमािीकरि गराइ राख्न ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ३:  

भलूमहीनिाई जग्गा व्यिस्थापन 
 

५. भलूमहीनिाई जग्गा उपिव्ि गराउनेाः  

(१)  गाउँपालिकािे आफ्नो जलमन नभएका र प्राकृलतक यिपद्का कारि यिस्थायपत 
भै भलूमहीनको रुपमा रहेका पररिारिाई बसोबास प्रयोजनको िालग जग्गा 
उपिव्ि गराउन भलूमहीन पररिारको िडागत िगत तयार गनुनपनेछ। 

(२) भलूमहीन पररिारको िालग यथासम्भि बसोबास गररआएकै ठाउँमा, सो ठाउँ 
प्रचलित कानून िमोन्जम उपयिु नभए सोही िडाको अधय ठाउँमा र 
िडालभत्र बसोबास योग्य स्थान नभए अको िडामा बसोबासको िालग जमीन 
पयहचान गनुनपनेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोन्जम पयहचान गररएको स्थानिाई योजनािद्ध र व्यिन्स्थत 
बस्तीको रुपमा यिकास गरी भलूमहीनिाई बसोबासको िालग संघीय तथा 
सम्बन्धित प्रदेश काननुको प्रलतकूि नहनुे गरी जग्गा उपिव्ि गराउन ुपनेछ 
। 

(४) उपदफा (३) िमोन्जम पयहचान गररएको स्थानमा भलूमहीनिाई बसोबासको 
िालग जग्गा उपिव्ि गराउँदा प्रचलित कानूनिे भौगोलिक िेत्र अनसुार 
तोकेबमोन्जमको िेत्रफि जग्गा उपिव्ि गराउनपुनेछ। 

(५) उपदफा (३) र )४( बमोन्जम जग्गा उपिब्ि गराउँदा उि जग्गाको 
प्िटहरु नापजाँच र यकत्ता कायम गने, जग्गाको यििरि नापी तथा 
मािपोतको प्रिािीमा प्रयिष्ट गने, जग्गा प्राप्तगने पररिारका नाममा संयिु 
)श्रीमान ्र श्रीमती दिैुको नाममा( पजुान तयार गने र सम्बन्धित पररिारिाई 
उपिव्ि गराउने छ। तर श्रीमान ् या श्रीमतीको मतृ्य ु भएको िा 
सम्बधियिच्छेद भै अिग अिग बसेको खण्डमा एकि पजुान उपिब्ि 
गराइनेछ। 
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(६) यस दफाका यिलभन्न उपदफा िमोन्जम जग्गा उपिव्ि गराउँदा प्राकृलतक 
यिपद्का कारि यिस्थायपत भलूमहीन, भलूमहीन दलित र अधय भलूमहीनिाई 
प्राथलमकता क्रमअनसुार यितरि गनुनपनेछ। 

(७) कृयष प्रयोजनको िालग जग्गा लिन चाहने भलूमहीनिाई प्रचलित सङ्घीय 
कानूनको व्यिस्था िमोन्जम जग्गा उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

)८( भलूमयहन सकुुम्बासी, भलूमहीन दलितिाई एक पटक जलमन ददएपलछ पनु 
भलूमहीन हनुे गरी जग्गा यिक्री यितरि गनन ददइने छैन। 

)९( अब्यबन्स्थत बसोबासीको ब्यबस्थापन सङ्घीय र प्रदेश काननु बमोन्जम 
स्थानीय तहको अलिकार िेत्रलभत्र रही गररनेछ 

 

 

 

 

पररच्छेद –४ 

भउूपयोग सम्बधिी ब्यिस्था 
६. भलूमको िगीकरिाः 

)१( स्थानीय भउूपयोग पररषदिे संघीय सरकारबाट प्राप्त भउूपयोग िेत्र 
नक्शािाई स्थानीय आिश्यकताको आिारमा अद्यािलिक गरी देहायिमोन्जम 
सबै िा केही िेत्रमा िगीकरि गनुन पनेछाः 
(क(  कृयष िेत्र 

(ख(  आिासीय िेत्र 

(ग(  व्यािसाययक िेत्र 

(घ(  औद्योलगक िेत्र 

(ङ(  खानी तथा खलनज िेत्र 

(च(  िन िेत्र 

(छ(  नदी, खोिा ताि, सीमसार िेत्र 

(ज(  सािनजलनक उपयोगको िेत्र 
(झ(  सांस्कृलतक र परुातान्त्िक महत्िको िेत्र 

(ञ(  गाउँपालिका बाट आिश्यकता अनसुार तोयकएका अधयिेत्र। 

)२(  उपदफा )१( िमोन्जम िगीकरि गदान कुनै सङ्घीय िा प्रदेश स्तरको योजना 
सञ्चािनमा रहेका िा हनुे भनी तोयकएका िेत्रिाई सोही बमोन्जम िगीकरि 
गनुनपनेछ। 

)३( उपदफा )१( को खण्ड )ञ( िमोन्जम थप िगीकरि गनन आिश्यक देखेमा 
िगीकरिमा समािेश गनन संघीय भउूपयोग पररषदमा पठाइ लनकासा 
आएिमोन्जम गनुनपनेछ। 
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)४( उपदफा )१( को खण्ड )क( िाहेक अधय िेत्रमा िगीकरि भएको जग्गा 
त्यस्तो िेत्रमा िगीकरिमा नआउँदासम्म स्थानीय भउूपयोग पररषदिाई 
जानकारर गराई कृयष िेत्रको रुपमा उपयोगमा ल्याउन सयकनेछ। 

 

७. िगीकरिको कायानधियनाः  

)१(  गाउँपालिकािे संघीय सरकारबाट प्राप्त भउूपयोग िेत्र नक्शािाई स्थानीय 
आिश्यकताको आिारमा अद्यािलिक गरी अद्यािलिक-िगीकरि िमोन्जम 
उपयोगमा ल्याउन स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ। 

)२(  भउूपयोग िेत्र िगीकरिको सूचना प्रकाशन भएपलछ जग्गािनीिे शे्रस्ता र 
प्रमािपजुानमा तत-्तत ्िेत्र देन्खने गरी अद्यािलिक गनुनपनेछ। 

)३(  िगीकरिको सूचना पिात शे्रस्ताको अलभिेख पररितनन हनुे कुनपैलन कारोबार 
(स्िालमत्ि हस्ताधतरि, लितो बधिक, नामसारी, अंशबण्डा, घर कायम, बाटो 
कायम, िगत किा, दतानफारी आदद) गनन जग्गािनी सम्बन्धित मािपोत 
कायानियमा आएका िखत  अद्यािलिक गराउन सक्नेछन।् 

)४( िगीकरिको सूचना पिात जग्गािनी पूजान अद्यािलिक नभएको जग्गाको 
मािपोत िा सम्पन्त्तकर बनु्झलिन र जग्गाको कुनै कारिार गनन लसफाररस 
ददईने छैन ्। 

)५(  उपदफा )२( िमोन्जमको अद्यािलिक गररएको कायन न्चत्त नबझु्ने जग्गािनीिे 
त्यस्तो कायन भएको लमलतिे पैतीस ददन लभत्र न्जल्िा अदाित समि उजरुी 
ददन सक्नेछ। 

)६(  उपदफा )५( िमोन्जमको उजरुी उपर न्जल्िा अदाितिे गरेको लनिनय 
अन्धतम हनुेछ। 

 

८. जोन्खम िते्र पयहचान र अद्यािलिक  

)१(  स्थानीय भउूपयोग पररषदिे संघीय सरकारबाट प्राप्त भउूपयोग िेत्र 
नक्शािाई स्थानीय आिश्यकता, प्रायिलिक दृयष्टिे सम्भाव्य र यिलभन्न िेत्रमा 
रहेको जोन्खम यिश्लषेि सयहत अद्यािलिक गनुनपनेछ। 

)२( भउूपयोग िेत्र नक्शामा जोन्खम पयहचान र अद्यािलिक गदान स्थानीय ज्ञान र 
अनभुिसमेतका आिारमा अद्मािलिक गनुन पनेछ । 

)३(  स्थानीय भउूपयोग पररषदिे जोन्खम सम्िेदनशीि भउूपयोग योजना तजुनमा 
गरी कायानधियन गराउन सक्नेछ। 

९.  भउूपयोग योजना तजुनमा र स्िीकृलताः  

)1( भउूपयोग कायानधियनको िालग गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको भलूमको 
िस्त ु न्स्थलत, जनसंखया ियृद्धदर, खाद्य तथा आिासको आिश्यकता, आलथनक 
यिकास तथा पूिानिार लनमानिका िालग भलूमको मागमा हनुे ियृद्ध र जोखीम 
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धयूनीकरि एिं िातािरि संरिि िगायतका यिषयमा अध्ययन गरी 
भउुपयोग योजना तजुनमा गनुनपनेछ। 

)२( उपदफा )1( बमोन्जमको भउुपयोग योजना तजुनमा गदान भलुमको यिद्यमान 
न्स्थलत, दीघनकालिन सोच समेतिाई सोही योजनामा समािेश गनुन पनेछ । 

)३( भउुपयोगको दीघनकालिन सोचिाई भउूपयोग िेत्र नक्शामा अयित र 
अद्यािलिक गनुनपनेछ। 

)४) भउूपयोग योजना तजुनमाको क्रममा स्थानीय नागररक, सरोकारिािा र यिषय 
यिज्ञ समेतको सहभालगतामा छिफि र सनुिुाई गरी अन्धतम रुप ददनपुनेछ। 

)५) स्थानीय तहिे भउूपयोग योजना तजुनमा गदान प्रादेन्शक र संघीय तहको 
भउूपयोग योजनासँग नबान्झने गरी तजुनमा गनुन पनेछ।प्रादेन्शक र संन्घय 
भउूपयोग योजना लनमानि हनु ु अगािै स्थानीय सरकारको योजना लनमानि भै 
कायनधियनमा आएको अबस्थामा कुनै प्राबिान बान्झएमा बान्झएको दफािाई 
पछी गाउँ सभा अथिा नगर सभािे आबस्यकता अनसुार संसोिन गनन 
सक्नेछ । 

)६) यस दफा बमोन्जम तजुनमा भएको भउूपयोग योजनािाई गाउँ कायनपालिकािे 
अनमुोदन गरी स्थानीय भूउपयोग पररषद् बाट स्िीकृत भएपलछ कायानधियन 
गनुनपनेछ। 

१०. स्थानीय भउूपयोग पररषद :  

(१) भउूपयोग िेत्र िगीकरि तथा भउूपयोग योजना तजुनमा र कायानधियनका 
िालग पालिकामा स्थानीय भउूपयोग पररषद रहनेछ। 

(२) स्थानीय तहको कायनपालिकािे स्थानीय भउूपयोग पररषदको रुपमा कायन 
गनेछ। 

(३) स्थानीय भउूपयोग पररषदको बैठक कन्म्तमा बषनको २ पटक र थप 
आिश्यकताअनसुार बस्नेछ। 

(४) स्थानीय भउूपयोग पररषदको बैठकमा यिषय यिज्ञिाई आिस्यकता अनसुार 
आमधत्रि गनन सक्नेछ। 

(५) बैठक सम्िधिी कायनयिलि पररषद आफैिे लनिानरि गरेिमोन्जम हनुेछ । 

 

११.  स्थानीय भउूपयोग पररषदको काम कतनव्य र अलिकाराः स्थानीय भउूपयोग पररषदको 
काम कतनव्य र अलिकार देहायबमोन्जम हनुेछाः 

)क( भलूम सम्िधिी िगत सििन, यिश्लषेि र उपयोग गने, 

)ख( आफ्नो तहको भउूपयोग सम्िधिी आिश्यक नीलतहरु संशोिन गरर 
पाररत गने। 

)ग( आफ्नो तहको भउूपयोग िेत्र नक्शा अद्यािलिक गराउने 
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)घ( आिश्यकता अनसुार आफ्नो तहको भउूपयोग िेत्र िगीकरि गने, 

)ङ( भउूपयोग िगीकरि सम्िधिी सूचना सरोकारिािाको पहुँचमा 
परु् याउन स्थानीय भउूपयोग  कायानधियन सलमलतिाई लनदेशन ददने, 

)च( आफ्नो तहको भउूपयोग योजना तजुनमा गनन िगाउने र स्िीकृत गने, 

)छ( स्थानीय तहको भउूपयोग योजना कायानधियनका प्रयक्रया र मापदण्ड 
तयार गरी िाग ुगने, 

)ज( भउूपयोग योजना कायानधियनको अनगुमन गने, 

)झ( भउूपयोग पररितननको िालग स्पष्ट आिार र कारि सयहत लसफाररस 
गने, 

)ञ( तोयकएको उपयोग भधदा फरक उपयोग गरेकोमा कारिाही गने, 

)ट( भउूपयोगमा उल्िेखनीय योगदान गने व्यन्ि पररिार िा संस्थािाई 
परुस्कृत गने, 

)ठ( िालमनक ऐलतहालसक साँस्कृलतक परुातान्त्िक सािनजलनक सामदुाययक 
स्थिहरुको संरिि गने, 

 

१२.  कायानधियन सलमलताः  

(१) स्थानीय भउूपयोग पररषदको कायनमा सहयोग गनन स्थानीय तहमा 
देहायबमोन्जमको एक भउूपयोग कायानधियन सलमलत रहनेछाः 
)क( गाउँपालिकाको प्रमखु िा अध्यि- अध्यि 

)ख( गाउँपालिकाको  उपप्रमखु िा उपाध्यि- उपाध्यि 

)ग( सबै िडा अध्यि -सदस्य 

)घ( गाउँपालिकाको कृयष, िन, भलूम, सहरी यिकास र भौलतक पूिानिारसँग 

सम्बन्धित शाखाका प्रमखुहरू -सदस्य 

)ङ( भलुम सम्बधिी िेत्रमा कन्म्तमा १० बषनदेखी लनरधतर कायनरत संघ 
संस्थाहरु मध्येबाट स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे तोकेका कन्म्तमा  २ 
जना मयहिा सयहत ४ जना  जना -सदस्य 

)च( प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत -सदस्य सन्चि 

)२( उपदफा )१( को खण्ड )घ( बमोन्जम तोयकएका सदस्यहरूको अिलि तीन 
िषनको हनुेछ । 

)३( उपदफा )१( को खण्ड )घ( बमोन्जम तोयकएका सदस्यहरूिे पदीय 
न्जम्मेिारी परुा नगरेमा, खराब आचरि प्रदशनन गरेमा िा स्थानीय भउूपयोग 
पररषदको लनदेशन यिपररत कायन गरेमा कायानधियन समलतको अध्यि िे 
जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ ।तर, हटाउन ुअन्घ सफाइ पेश गनन मनालसि 
मायफकको मौका ददन ुपनेछ। 
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)४(  कायानधियन सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार देहाय बमोन्जम हनुेछाः- 
)क( स्थानीय भउूपयोग पररषदबाट स्िीकृत भउूपयोग योजना कायानधियन 

गने, 

)ख( िगीकृत िेत्रको सूचना तोयकए बमोन्जम सरोकारिािाको जानकारीका 
िालग सािनजलनक गने, 

)ग( प्रत्येक िडाको िडास्तरीय भउूपयोग योजना तयार गने, 

)घ( िडास्तरीय भउूपयोग योजना िडा सलमलतबाट अनमुोदन गराइ सोका 
आिारमा स्थानीय तहको समयष्टगत भूउपयोग योजना तयार पारी 
स्थानीय भउूपयोग पररषदमा पेश गने, 

)ङ( कायानधियनका क्रममा देन्खएका समस्या समािानका िालग 
यिकल्पसयहत स्थानीय भउूपयोग पररषदमा पेश गने, 

)च( भलूमको संरिि र ददगो उपयोगका िालग सचेतना अलभियृद्ध गने, 

)छ( तोयकएको उपयोगभधदा फरक उपयोग गरेकामा िा तोयकए बमोन्जम 
नगरेमा कारबाहीका िालग स्थानीय भउूपयोग पररषदमा लसफाररस गने, 

)ज( कृयषयोग्य जलमन बाँझो रहे, नरहेको अनगुमन गने, 

)झ( सामदुाययक भलूमको पयहचान गरी सामूयहक यहतमा उपयोगको 
व्यिस्था लमिाउने, 

)ञ( भउूपयोगमा उल्िेखनीय योगदान गने व्यन्ि, पररिार िा संस्थािाई 
परुस्कृत गनन लसफाररस गने, 

)५( कायानधियन सलमलतको बैठक आिश्यकताअनसुार बस्नेछ र 
बैठकसम्बधिी कायनयिलि सो सलमलत आफैँ िे लनिानरि गरेबमोन्जम 
हनुेछ। 
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पररच्छेद –५ 

भलूम, भलूम स्रोत, पूिानिार र िातािरि संरिि 

१३.  भलूम, भलूम स्रोत र सम्पदाहरुको िगत अद्यािलिक 

)१(  पालिकािे आफ्नो िेत्रमा रहेका देहायका भलूम, भलूमश्रोत र सम्पदाहरुको 
िगत अद्यािलिक गनुनपनेछ । 

)क( सािनजलनक, ऐिानी, पती, खिुा िेत्र, नदीउकास जग्गा, 
लसमसार,जिािार, पानीको महुान,सािनजलनक पोखरी, सामदुाययक 
जग्गा। 

)ख( भलूमसतह र सतह मनुीका ठोस, तरि र ग्यास प्रकृलतका खानी तथा 
खलनज उत्खनन ्िेत्रहरु 

)ग( सािनजलनक भिन, कुिा , चौतारो, पाकन , रंगशािा, कबड हाि 
सामदुाययक यिद्याियका भिन, िालमनक, साँस्कृलतक तथा परुा तान्त्िक 
महत्िका सम्पदा तथा भिनहरु 

)२(  उपदफा (१) िमोन्जमका भलूम, भलूमस्रोत र सम्पदाहरुको पयहचान, रेखािन, 
लसमािकन र दस्तािेन्जकरि गरी संरििको योजना तजुनमा गनुनपने छ। 

 

 

१४.  सरकारी, सािनजलनक संरचना एिं पूिानिारको संरिि  

(१)  गाउँपालिकािे आफ्नो िते्र लभत्रका सरकारी सािनजलनक संरचना(बाटो, कुिो, 
पिेँरो,पानीको महुान, सामदुाययक भिन,चोक,सािनजलनक पोखरी, नदी, खोिा, 
पाटी पौिा, शिदाहस्थि आदद) एिं पूिानिार (सडक,नहर, यिदू्यत तथा सञ्चार 
टािर, यिलभन्न दजानका नापी लनयधत्रि यिधदू) को अलभिेख अद्यािलिक गरी 
संरिि गनुनपनेछ। 

)२(  गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रका सरकारी सािनजलनक संरचना एिं 
पूिानिारिे ओगटेको िेत्र र  सडक नहर, खोिा र नदीको हकमा दायाँ 
बायाँ यकनारमा अलिकार िेत्र तोकी रेखािन समेत गरी उन्ल्िन्खत िेत्र 
प्रकृलत अनसुार सरकारी िा सािनजलनक कायम गनुनपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम सरकारी िा सािनजलनक कायम गनुनपने जमीन रैकर 
जग्गामा पने भए सो को िगत किा गरी शे्रस्तापजुान लमिान गनुनपनेछ। 

)४( यसदफा बमोन्जम िगतकिा गरी सरकारी िा सािनजलनक कायम गने 
कायनयिलि तोयकएिमोन्जम हनुेछ। 

 

१५.  सामदुाययक, सािनजलनक उपयोग, यिकास लनमानि र पूिानिार यिकासको िालग जमीनको 
पयहचान र सूरिााः  
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)१(  गाउँपालिकािे आफ्नो यिद्यमान र भयिष्यको आिश्यकता एिं चाहनािाई 
सम्िोिन गनन यिलभन्न िडाहरुमा देहायको प्रयोजनको िालग जमीन पयहचान 
गनुनपनेछाः- 
)क( शैन्िक संस्था, स्िास््य संस्था, प्रहरीचौकी, सामदुाययक भिन,सािनजलनक 

िारा, काञ्जी हाउस, सािनजलनक शौचािय, ल्याण्डयफल्ड साइट, 
शिदाहस्थि,रङ्गशािा, खेिमैदान,यकररयापतु्री घर, दमकि श्टेशन, 
ज्येष्ठनागररक मनोरञ्जन स्थि, खिुािेत्र, औद्योलगक िेत्र आदद। 

)ख( सभाहि, पाकन , कभडनहि, कोल्डस्टोर, संग्राहिय, बजार िेत्र, 

पशिुिशािा, बाि उद्यान, नसनरी, प्रािी उद्यान, योग ध्यान केधर, 

िाटरपाकन , भ्यूटािर,बसपाकन ,यात्र ु यिश्रामस्थि, पेट्रोिपम्प, यिदू्यतीय 
गाडी चान्जनङ्ग श्टेशन, प्याराग्िाईड श्टेशन, हेलिप्याड, रोपिे सञ्चािन 
स्थि, यान्धत्रक उपकरि ममनत स्थि आदद । 

)ग( हरेक गाउँमा कन्म्तमा एक स्थानमा सामदुाययक उपयोगका िालग 
सामदुाययक जग्गाको ब्यबस्थापन गनुनपने .  

)२( उपदफा (१) बमोन्जम सािनजलनक उपयोग, यिकास लनमानि र पूिानिार 
यिकासको िालग पयहचान गररएको जग्गा अलतक्रमि हनु नपाउने गरी 
सरुन्ित राख्न गाउँपालिकािे आिश्यक प्रिधि गनुनपनेछ। 

 

१६.  िातािरि संरिि र यिपद व्यिस्थापनाः  

)१(  गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रको िातािरि संरििको िालग देहायका कायन 
गनुनपनेछाः- 
)क( सायिकका पानीका स्रोत र पोखरीहरुको संरिि गने र पोखरी 

नभएका िडामा पूनभनरि पोखरी लनमानि गने। 

)ख( उपयोगयियहन पलतन जग्गा, हैलसयत यिग्रकेो िन र नदी यकनारमा 
ििृारोपि गरी स्िच्छ िातािरि लनमानि गने। 

)ग( यिदू्यतको पहुँच भएका तर ईधिनको िालग जंगिमा लनभनर 
समदुायिाई  यिदू्यतीय चिुो खररद र यिदू्यत उपयोगमा अनदुान 
ददने।  

)घ( रासायलनक मि एिं यिषादीिाई प्रलतस्थापन गनन प्रांगाररक मि एिं 
यिषादी उत्पादन उद्योगिाई अनदुान ददने। 

)२( आफ्नो िेत्रमा प्राकृलतक यिपद व्यिस्थापनको सधदभनमा देहायका कायन 
गनुनपनेछाः- 
)क( आफ्नो िेत्रलभत्र यिपद जोन्खम िेत्रको नक्शांकन र जोन्खममा रहेका 

बस्ती एिं सम्पदाहरुको पयहचान गने 



-12- 

)ख( आफ्नो िेत्रको यिपद प्रलतकायन योजना तथा पूिनसूचना प्रिािी तयार 
गने 

)ग( जोन्खम स्थानमा रहेका बस्तीहरु सरुन्ित ठाउँमा स्थानाधतरि गने  

)घ( आफ्नो िेत्रलभत्र यिपदबाट यिस्थापनमा परेका पररिारका िालग 
सरुन्ित स्थानमा बसोबासको व्यिस्था लमिाउने, 

)३( उपदफा (२) िमोन्जमको कायनगदान भलूमहीन दलित, सकुुमिासी र 
आलथनकरुपिे यिपन्न पररिारिाई प्राथलमकता ददने । 

 

पररच्छेद –६ 

भलूम यिकास, उपयोग र मापदण्ड लनिानरि 
 

१७.  भलूम यिकास र उपयोग कायनक्रमाः  

)१( गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रको उपयोगयियहन जग्गा देहाय िमोन्जम 
उपयोगमा ल्याउन सक्नेछाः- 
)क( ऐिानी, पलतन र नदीउकास जग्गा, भलूमहीन यकसानिाई नगदेबािी, 

तरकारी, बगर खेती, माछापािन आदद कायनको िालग सशतन उपिव्ि 
गराउने। 

)ख( आफु खेती नगने जग्गािािको जग्गा गाउँपालिकाको रोहिरमा 
लनन्ित रकम लतने गरी खेती गनन ईच्छुक यकसानिाई उपिव्ि 
गराउने व्यिस्था लमिाउने। 

)ग( उपयोग यिहीन रहेको खेतीयोग्य सरकारी जग्गा कृयष प्रयोजनको 
िालग भाडामा िगाउने,  

)घ(  नदीकटान िा भिूय जस्ता प्राकृलतक यिपदको संभािना रहेको 
िेत्रिाई भउूपयोग िेत्र नक्शामा जोन्खम िेत्रको रुपमा जनाइ 
तटिधि र ििृारोपि िगायत उपयिु उपायहरु अििम्िन गने, 

)ङ( जग्गा एकीकरि गरी भउूपयोग िेत्र नक्शामा देखाइएको सम्भाव्यता 
अनसुार प्रयोगमा ल्याउन सहजीकरि गने। 

)च( जमीनको बनािटका कारि उपयोगमा नरहेको जग्गा सिुार गरी 
उपयोगमा ल्याउन चाहने िगानी कतानिाई शतनसयहत जमीनको 
यिकास र उपयोग गनन ददने, 

)२( उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) िमोन्जमको कायनगदान भलूमहीन, 
सकुुमिासी र आलथनकरुपिे यिपन्न पररिारिाई प्राथलमकता ददनपुनेछ । 

)३( यस दफा बमोन्जम जग्गा उपिव्ि गराउने  र प्रयोगमा ल्याउने यिलि र 
प्रयक्रया तोयकएबमोन्जम हनुेछ। 
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१८.  एकीकृत िस्ती यिकास  

(१) गाउँपालिकािे िगीकृत आिासीय िेत्रमा एकीकृत र व्यिन्स्थत िस्ती 
यिकासका कायनक्रमहरु तजुनमा र कायानधियन गनुनपनेछ। एयककृत बस्ती 
लबकास गदान सामान्जक तथा सास्कृलतक पििाई समेत ध्यानमा राखी 
जीिनयापनका यििि अयामहरुको प्रबद्धनन हनुे कुराको सलुनितता गनुनपनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) िमोन्जम गाउँपालिकािे एकीकृत र व्यिन्स्थत िस्ती यिकासको 
िालग जग्गाको एकीकरि, यिकास र व्यिस्थापन गनन सक्नेछ। 

(३) गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र यिकास गररने बस्तीमा रहने पररिार संखया, 
एकीकृत बस्तीको िेत्रफि, लभत्री सडक, खिुा िेत्र, घडेरीको धयूनतम 
िेत्रफि र लनमानि गदान छोडनपुने िेत्र, प्रत्येक घरमा हनुपुने यिरुिा संखया, 
घरको बनािट र फोहर व्यिस्थापन सम्िधिी मापदण्ड र कायानधियन-

कायनयिलि बनाइ िाग ुगनन सक्नेछ। 

(४) गाउँपालिकािे खानेपानी, ढि, यिजिुी, टेलिफोन, ईधटरनेटजस्ता आिारभूत 
सयुििाहरु परु् याउन र भैरहेको सेिाको गिुस्तर सिुारमा आिासीय िेत्रिाई 
प्राथलमकता ददई छररएर रहेका बस्तीहरुिाई एकीकृत हनु प्रोत्साहन 
गनुनपनेछ। 

(५) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र भिन लनमानि स्िीकृलत ददँदा रायिय 
भिनसंयहताको पािना गनुन पनेछ । 

(६) यस दफा बमोन्जम मापदण्ड लनिानरि गदान संघ र प्रदेशको मापदण्ड प्रलतकूि 
नहनुे गरी लनिानरि गनुनपनेछ । 

 

१९.  सडक मापदण्ड लनिानरि र कायानधियन 

(१)  गाउँपालिकािे रायिय तथा प्रदेश स्तरीय मापदण्डको अलिनमा रही आफ्नो 
िेत्रलभत्र स्थानीय, ग्रामीि तथा कृयष सडकको दायाँ बायाँको अलिकारिेत्र 
)राइट अफ िे( को सीमा तोक्न सक्नेछ। 

(२( गाउँपालिकािे उपदफा )१( बमोन्जमको सडकको अलिकारिेत्रलभत्र बनेका 
संरचना हटाउदा यिस्थायपत भएका भलूमहीनिाई यसै ऐनको दफा ५ िमोन्जम 
जलमन उपिव्ि गराउन सक्नेछ । 

(३( यस दफामा अधयत्र जेसकैु िेन्खएको भएतापलन स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएपलछ एकपटक तोयकएको सडकको दायाँ बाया ँ
अलिकारिेत्र पररितनन गदान कसैको जग्गा िा सो जग्गामा बनेको संरचना 
त्यसरी पररितनन गररएको अलिकारिेत्रलभत्र पनन गएमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गदान 
िा सो जग्गालभत्रको संरचना हटाउँदा िा भत्काउँदा िलतपलूतन ददन ुपनेछ । 
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२०.  जग्गाको खण्डीकरि लनयधत्रि तथा चक्िाबधदी :  

)१( गाउँपालिकािे आफनो िते्रको कृयष र आिास िेत्रको खण्डीकरि लनयधत्रि 
र चक्िािधदीका िालग देहायका कदम चाल्न सक्नेछाः- 
)क( कृयष िेत्रमा िगीकृत जग्गािाई तोयकएको िेत्रफि भधदा कम हनुे 

गरी यकत्ताकाट गनन लसफाररस नगने, 

)ख(  कृयष िेत्रका यकत्ताहरु एकीकरि गनन प्रोत्साहन गने, 

)ग( आिासीय िेत्रमा लनन्ित िेत्रफिभधदा कम हनुे गरी घडेरी खररद िा 
लबक्री गनन नददने । 

)२( खण्डीकरि लनयधत्रि र चक्िाबधदी सम्िधिी कायनयिलि तोयकए बमोन्जम 
हनुेछ । 

 

पररच्छेद –७ 

जग्गाप्रशासन र मािपोत एिं कर संकिन 

२१.  जग्गाप्रशासन सञ्चािन सम्िधिी कायन:  

)१(  गाउँपालिकामा आफनो िते्रको जग्गा प्रशासन सम्िधिी कायन गनन एक भलूम 
शाखा रहनेछ।उि शाखािे जग्गाको िगत ब्यबस्थापन आदद कायन समेत 
गनेछ । 

)२(  जग्गा प्रशासन शाखािे सायिकमा संघीय सरकार मातहतको मािपोत 
कायानियबाट सम्पादन भैरहेका मध्ये स्थानीय तहमा हस्ताधतरि भै आएका 
कायनहरुको काम गनेछ । 

)३(  शाखामा संगठन तथा व्यिस्थापन िगायतका प्रलतिेदनको लसफाररस समेतको 
आिारमा कमनचारी दरबधदी स्िीकृत गनुनपने छ। 

)४(  गाउँपालिकाको जग्गा प्रशासन सम्िधिी अधय कुरा तोयकए बमोन्जम हनुेछ। 

 

२२.  भलूममा सशुासनाः  

)१(  गाउँपालिकािे आफनो िते्रको भलूम प्रशासन पारदशी र प्रभािकारी बनाउन 
देहायको कायन गनुनपनेछाः 
)क( ऐनको दफा ३ िमोन्जम आफ्नो िेत्रको भलूमको अलभिेख लडन्जटि 

स्िरुपमा अद्यािलिक गररराख्न,े 

)ख( आफ्नो िेबसाइटमा भमूीको िगीकरि, भूउपयोग योजना सम्िधिी 
सूचना, कायानियबाट प्रिाह हनुे भलूम सम्िधिी सेिा र सो बापत िाग्न े
शलु्कहरु अद्यािलिक गने, 

)ग( घर-जग्गािािािे आफ्नो अचि सम्पन्त्तको मािपोत तथा सम्पन्त्त कर 
अनिाइन भिुालन गनन लमल्ने प्रिािी यिकास गरी उपिव्ि गराउने,  
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)घ( शसुासन कायानका िालग भलूम सम्बन्धि गनुासो व्यािस्थापन सलमलत 
गठन गने  

२३.  दै्विस्िालमत्ि अधत्याः  

)१( गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र यिद्यमान दै्वि स्िालमत्ि अधत्यको िालग 
देहायबमोन्जमका कायनहरु गनुनपनेछाः- 
)क( आफ्नो िेत्रलभत्रका दै्विस्िालमत्िमा रहेका जग्गा, जग्गािाि र 

मोहीको िडागत यििरि अद्यािलिक गने। 

)ख( मोही िगत किाको सूचना खिेुका बखत मोही र जग्गा िनीको 
संयिु िा कुनै एकपिको लनिेदन र प्रमािहरु सििन गरी मािपोत 
तथा भलूमसिुार कायानियमा पठाउने। 

)ग( मोही र जग्गािनी बीच लछटो छररतो रुपमा जग्गा बाँडफाड सम्पन्न 
गनन टोिी खटाइददन मािपोत तथा भलूमसिुार कायानियमा िेखी 
पठाउने। 

)घ( मोही िगत किाको सूचना प्राप्त गरेरपलन म्याद लभत्र बाँडफाँडको 
िालग जग्गािािा िा मोहीिे लनिेदन नददइ आनाकानी गरेमा 
लनजहरुको दै्विस्िालमत्िमा रहेको जग्गा उपिव्ि प्रमािका आिारमा 
बाँडफाँड गररददन मािपोत तथा भलूमसिुार कायानियमा िेखी 
पठाउने। 

दै्वि स्िालमत्ि अधत्य सम्िधिी उन्ल्िन्खत कायनको िालग  

(१)  पालिकािे जग्गािािाबाट प्रत्येक िषन तोयकए िमोन्जमको 
मािपोत र सम्पन्त्त कर असिु गरी तोयकएको कोषमा दान्खि 
गनुनपनेछ। 

(२) स्थानीय तहिे तोकेको समय अगािै मािपोत बझुाउने 
जग्गािािािाई केही रकम छुट ददई मािपोत बझु्न र 
मािपोत बझुाउने म्याद नाघेपलछ केही समय थपगरी थप 
शलु्क सयहत मािपोत बझु्न सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम थप म्याद लभत्र पलन मािपोत 
नबझुाउने जग्गािािाको जग्गा रोक्का गनन मािपोत 
कायानियमा िेखी पठाउन सक्नेछ। 

)४( स्थानीय तहिे मािपोत बनु्झलिएको रलसद जग्गािािािाई 
ददनपुनेछ । 

)२( गाउँपालिकािे कायनक्रम र कायनयिलि लनिानरि गनन सक्नेछ। 

 

२४.  मािपोत र सम्पन्त्त कर सििन सम्िधिी व्यिस्थााः  
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२५.  भउूपयोगका आिारमा कर प्रिािी लनिानरिाः  

)१(  आिासीय िेत्रलभत्र बसोबासको िालग तोयकएको संखया िा िेत्रफि भधदा 
बढी घर र जग्गामा थप कर िगाउन सक्नेछ । 

)२(  कृयष र औद्योलगक प्रयोजनमा रहेको भलूममा कर छुट ददन सक्नछे । 

)३(  उपदफा )२( बमोन्जम उपयोग हनुे भलूम बाहेक अधय िेत्रको भलूममा 
उपयोग र िाभ समेतका आिारमा कर िगाउन सक्नेछ। 

)४(  उपदफा )२( र )३( बमोन्जमको भलूम मनालसि मायफकको कारि लबना 
उपयोग नगरी खािी िा बाँझो राख्न े जग्गािनीिाई थप कर िगाउन 
सक्नेछ। 

)५(  यस दफा िमोन्जम िगाइने कर िा ददईने छुट स्थानीय तहिे पाररत गरेको 
कानून बमोन्जम हनुेछ। 

 

पररच्छेद –८ 

यियिि 
२६.  कसूर र जररिानााः  

)१(  देहायबमोन्जम कायन गरेमा यस ऐनबमोन्जम कसूर गरेको मालननेछाः 
)क( जमीनको िगीकरि बमोन्जम उपयोग नगरेमा, 
)ख( कृयषिेत्रको जग्गा मनालसि मायफकको कारियिना तीन बषनसम्म 

बाँझो राखेमा, 
)ग( ऐनिे पररितनन गनन ददएको प्राििान िाहेक भउूपयोग पररितनन गरेमा, 
)घ( सरकारी िा सािनजलनक जग्गा लमचेमा 

)२( उपदफा (१) बमोन्जम कसूर गने व्यन्ि िा संस्थािाईधयाययक सलमलतको 
लनिनयबाट स्थानीय तहिे देहायबमोन्जम जररिाना गनन सक्नेछाः 
)क( जमीनको िगीकरि बमोन्जम उपयोग नगरेमा रु. दशहजार सम्म, 

)ख( उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोन्जमको कसूर गरेमा उत्पादन 
अनमुानको आिारमा पचास हजारसम्म  

)ग( उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोन्जमको कसूर गरेमा भउूपयोगिाई 
सालबक बदोन्जम नै हनुेगरी एक िाख रुपैया सम्म 

)२( यस दफा िमोन्जम कसरु गरेको यिषयमा उजरु गने, सनुिुाइको 
मौका ददने र उजरुी उपर कारिाही चिाउने कायनयिलि 
तोयकएिमोन्जम हनुेछ। 

 

२७.  लनयम लनदेन्शका िा कायनयिलि बनाई िागू गनन सक्नेाः  

)१(  यस ऐनको उदे्दश्य कायानधियन गनन पालिकािे  आिश्यक लनयम, लनदेन्शका 
िा कायनयिलि बनाई िागू गनन सक्नेछ। 
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)२( यस ऐन अधतगनत बनेको लनयम स्थानीय राजपत्रमा प्रकान्शत भएपलछ िागू 
हनुेछ । 

 

२८. अध्ययन गरी पेश गने: आफ्नो गाउँपालिकामा भलूमको यिन्शस्ट खािको समस्या 
देन्खएमा त्यसको अध्ययन गरी समािानको िालग सम्बन्धित लनकायमा पेश गने । 

 

२९. संघीय तथा प्रदेश काननुसँग बान्झएमा : यस ऐनमा उन्ल्िन्खत कुनै प्राबिान 
प्रदेश िा संघीय काननुमा भएको व्यिस्थासँग बान्झएमा प्रदेश िा संघीय 
काननु िमोन्जम हनुेछ । 

 

आज्ञािे  

उदयराज उपाध्याय 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 


