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भ-ूउपयोग कायाान्वयन कायाववधि-२०७९ 

 

नगर सभाबाट स्वीकृत धिधतिः २०७९/09/२९ 

 

प्रस्तावनािः 
कवपलवस्त ु नगरपाधलका भ-ूउपयोग कायाक्रि सञ्चालन भ-ूउपयोग क्षेत्र, भधुिको वगीकरण, भ-ूउपयोग 
योजना तजुािा गनाको लाधग भ-ूउपयोग कायाान्वयन सधिधत गठन गरी जनशक्तिको उक्तित व्यवस्थापन गरी 
काया संिालन गनाको लाधग कायाववधि आवाश्यक भएकोले स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को 
दफा १०२ र भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३३ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी कवपलवस्त ु 
नगरपाधलकाले यो कायाववधि तजुािा गरी जारी गररएको छ । 

 
 



१. संक्तक्षप्त नाि र प्रारम्भिः 
(क) यस कायाववधिको नाि  "भ-ूउपयोग कायाान्वयन कायाववधि-२०७९" रहेको छ । 

(ख) यो कायाववधि कवपलवस्त ु नगर कायापाधलकाले स्वीकृत भएको धिधतबाट कवपलवस्त ु 
नगरपाधलका क्षते्र धभत्र लाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषा:- ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस कायाववधििा, 
(क) "ऐन" भन्नले भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ लाई सम्झनपुदाछ। 

(ख) "धनयिावली" भन्नले भ-ूउपयोग धनयिावली, २०७९लाई सम्झनपुदाछ। 

(ग) "नगरपाधलका" भन्नाले कवपलवस्त ु नगरपाधलकालाई सम्झनपुदाछ। 

(घ) "कायापाधलका" भन्नाले कवपलवस्त ु नगर कायापाधलकालाई सम्झनपुदाछ। 

(ङ) "कायाान्वयन सधिधत" भन्नाले ऐनको दफा २० बिोक्तजि स्थानीय भ-ूउपयोग कायाान्वयन 
सधिधत सम्झन ुपछा। 

(ि) "आवासीय क्षते्र" भन्नाले िानवीय बासस्थानको लाधग प्रयोग भएको घर, जग्गा तथा घरसँग 
जोधिएको वा नजोधिएको गोठ, भकारी, ग्योरज, तवेला, इनार, फलफूल बगैंिा, करेसाबारी, 
आगँन वा त्यस्तै अरु कुनै काििा प्रयोग गररएको जग्गा सम्झन ु पछा र सो शब्दले 
बसोवासको लाधग प्रिधलत कानून बिोक्तजि तोवकएको कुनै के्षत्रलाई सिेत जनाउँदछ।   

(छ) "औद्योधगक क्षते्र" भन्नाले कुनै पधन कायास्थल वा वस्त ुउत्पादन गने उद्योग तथा सो सञ्चालन 
गने प्रयोजनको लाधग धनिााण गररएका भवन, घर, टहराले ििेको जग्गा लगायत सो 
प्रयोजनको लाधग छुट्याइएको जग्गा सम्झन ु पछा र सो शब्दले कुनै धनक्तरित भौगोधलक 
क्षेत्रिा उद्योग प्रवर्द्ान गने उद्देश्यले प्रिधलत कानून बिोक्तजि तोवकएको ववशषे आधथाक 
के्षत्रलाईल सिेत जनाउँदछ। 

(ज) "कृवष क्षते्र" भन्नाले कृवष बाली उत्पादन, पश/ुपन्छी पालन, फािाहाउस, ित्स्यपालन, 
िाहरुीपालन, रेशि खेती लगायत कृवषजन्य उत्पादन, वागवानी वा वनबावटका, जधिबटुी र 
कृवष वनको लाधग प्रयोग भएको वा हनु सक्ने जग्गा सम्झन ुपछा। 

(झ) "खानी तथा खधनज क्षते्र" भन्नाले प्रिधलत कानून बजोक्तजि खानी तथा खधनज पदाथाको 
उत्खनन, उत्पादन, शरु्द्ीकरण, प्रशोिन, सञ्चय गने प्रयोजनको लाधग छुट्याइएको के्षत्र 
सम्झन ुपछा। 

(ञ) "तोवकएको" वा "तोवकए बिोक्तजि" भन्नाले ऐन अन्तगात बनेको धनयििा तोवकएको वा तोवकए 
बिोक्तजि सम्झन ुपछा। 

(ट) "भ-ूउपयोग" भन्नाले भधूिको उपयोग सम्झन ुपछा। 

(ठ) "भ-ूउपयोग क्षते्र" भन्नाले ऐनको दफा ४ बिोक्तजि वगीकरण गररएको के्षत्र सम्झन ुपछा। 

(ि) "भ-ूउपयोग क्षते्र नक्सा" भन्नाले ऐनको दफा ५ बिोक्तजि तयार गररएको भ-ूउपयोग क्षते्र 
नक्सा सम्झन ुपछा। 

(ढ) "भ-ूउपयोग योजना" भन्नाले भ-ूउपयोगलाई व्यवक्तस्थत गना दफा ६ बिोक्तजि तयार गररएको 
योजना सम्झन ुपछा। 

(ण) "भधूि" भन्नाले पथृ्वीको सतह, सतहभन्दा धसिा तल पथृ्वीको केन्रसम्ि र सतहभन्दा िाधथ 
पथृ्वीको गरुुत्वाकषाणले भेट्ने सीिासम्िको भाग सम्झन ुपछा। 

(त) "वन क्षते्र" भन्नाले प्रिधलत कानून बिोक्तजि तोवकएको वन के्षत्र सम्झन ुपछा। 



(थ)  "व्यावसावयक क्षते्र" भन्नाले बैङ्क, सरकारी र धबतीय संस्था, पसल, होटल, प्रदशानी कक्ष, पेट्रोल 
पम्प, गोदािघर, िलक्तित्र घर, स्वास्थ्य, सञ्चार, िनोरञ्जन सम्बन्िी सेवा, वस्तकुो खररद 
धबक्री हनुे स्थान, कुनै सावहक्तत्यक, वैज्ञाधनक, प्रववधिक सेवा, सूिना तथा परािशा उपलब्ि 
गराउने संस्था, अन्य कुनै व्यावसावयक प्रयोजनको लाधग धनिााण गररएको भवनले ििेको 
जग्गा सम्झन ु पछा र सो शब्दले कुनै धनक्तरित भौगोधलक के्षत्रिा बजार ववस्तार गने गरी 
प्रिधलत कानून बिोक्तजि तोवकएको के्षत्रलाई सिेत जनाउँछ। 

(द)  "सासं्कृधतक तथा परुाताक्तववक िहववको के्षत्र" भन्नाले िाधिाक स्थल, ििाशाला, परुाताक्तववक 
िहत्वका दरवार तथा प्रिाधलत कानून बिोक्तजि सांस्कृधतक तथा परुाताक्तववक िहववका के्षत्र 
भधन तोवकएका के्षत्र सम्झन ुपछा। 

(ि)  "सावाजधनक उपयोगको क्षते्र" भन्नाले ववद्यालय, ववश्र्वववद्यालय, छात्रावास, अन्त्येविस्थल, सिक, 
धसँिाई कूलो वा नहर, इनार, कुवा, िौतारी, पाटी, पौवा, गौशाला, उद्यान, बसपाका , 
वविानस्थल, गौिरण, खेलकुद िैदान तथा अन्य सावाजधनक उपयोगको लाधग धनिााण गररएको 
भवन, घर, टहरा, स्थान तथा त्यस्ता संरिनाले ििेको जग्गा सम्झन ुपछा र सो शब्दले कुनै 
धनक्तश्र्ित भौगोधलक क्षते्रिा सावाजधनक उपयोगको के्षत्र भधन प्रिधलत कानून बिोक्तजि 
तोवकएको के्षत्रलाई सिेत जनाउँछ। 

(न)  "स्थानीय भ-ूउपयोग पररषद्" भन्नाले ऐनको दफा १८ बिोक्तजिको स्थानीय भ-ूउपयोग पररषद् 
सम्झन ुपछा। 

३. स्थानीय भ-ूउपयोग पररषदको काि, कताव्य र अधिकार र सक्तिवालय : 

(क) स्थानीय भ-ूउपयोग पररषद्को काि, कताव्य र अधिकार ऐनको दफा १९ अनसुार हनुेछन।् 

४. कायाान्वयन सधिधतको स्थापना, काि, कताव्य, अधिकार र सक्तिवालय : 

(क) ऐनको दफा २० अनसुार कवपलवस्त ु  नगरपाधलकािा भ-ूउपयोग कायाक्रि सञ्चालन, भ-ू
उपयोग क्षते्र, भधूिको वगीकरण, भ-ुउपयोग योजना तजुािा गनाको लाधग भ-ुउपयोग 
कायाान्वयन सधिधत स्थापना गररने छ।  

(ख) कायाान्वयन सधिधतको काि, कताव्य र अधिकार ऐनको दफा २० को उपदफा ३ बिोक्तजि 
हनुेछन।् 

(ग) उद्देश्य बिोक्तजिको काया गनाको लाधग आवश्यक क्तजन्सी उपकरण व्यवस्थापन नगरपाधलकाले 
गनेछ। 

(घ) स्थानीय भ-ूउपयोग कायाान्वयन सधिधतको सवववालय नगरकायाापाधलकाको कायाालयिा 
रहनेछ। 

(ङ) कायाान्वयन सधिधतको काया सञ्चालनको लाधग सम्बक्तन्ित शाखा प्रिखुहरुको सहभागीतािा 
कायादल गठन गना सक्नछे। 

(ि) कायादलले नगर धभत्रको भधूिको वगीकरण सिन्वय र सहजता ल्याउने छ। 

५. कायान्वयन सधिधतको बैठक र धनणाय प्रवकया: 
कायान्वयन सधिधतको बैंठक िवहनािा कक्तम्तिा एक पटक र आवश्यकता अनसुार अन्य सियिा 
बस्न र आवश्कतानसुार धनणायहरु गना सक्नेछ। 

६. जनशक्ति व्यवस्थापन र पाररिधिक: 



(क) दफा (४) उपदफा (ख) बिोक्तजिको काि गनाको लाधग नगरपाधलकािा कायारत किािारी 
िध्येबाट आवश्यकतानसुार किािारी प्रिखु प्रशासकीय अधिकृतले तोक्न सक्नछेन।् 

(ख) उपदफा (क) बिोक्तजि किािारी बाहेक अन्य आवश्यक किािारी र ववषयसँग सम्बक्तन्ित ववज्ञ 
धनक्तित सियका लाधग नगरपाधलकाले प्रिधलत कानून बिोक्तजि पाररिधिक/भत्ता उपलब्ि 
गराउने गरी कािकाजिा लगाउन सवकनेछ। 

(ग) सधिधत र अन्य खटाईएको किािारी आफ्नो क्तजम्िेवारी र कायासम्पादनको लाधग 
नगरकायाापाधलका प्रधत उत्तरदायी र जवाफदेही रहनेछन।् 

(घ) दफा ५ र दफा ६ को खण्ि (क) र (ख) बिोक्तजि बैंठक भत्ता र पररिधिक प्रिधलत कानून 
बिोक्तजि हनुेछ। 

७. सेवा सवुविा  

(क) नगरपाधलकािा कायारत किािारीले कायाालय सियका अधतररि र आवश्यकतानसुार 
सावाजधनक ववदाको ददनिा सिेत भ-ूउपयोग कायाक्रि सञ्चालन, भ-ूउपयोग क्षते्र, भधूिको 
वगीकरण, भ-ूउपयोग योजनाका कायाहरु गनुापनेछ र सो काि गरेबापत कायाालयिा 
खवटएका किािारीहरुले अवधिभर नगरपाधलकाले तोकेको प्रिधलत कानून बिोक्तजि सवुविा 
पाउनेछ। 

८. भ-ुउपयोग क्षते्र वगीकरणका आिार, िापदण्ि र क्षते्रफल: 

भ-ूउपयोग क्षेत्र वगीकरण गने आिार र िापदण्ि नगरपाधलकाले धनिााण गरी सोही अनसुार काया 
अगाधि बढाउने छ। 

९. भ-ूउपयोग के्षत्र पररवतानका लाधग धनवेदन ददन सक्न:े 

 (क) भ-ूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ को उपदफा (२) बिोक्तजि कुनै व्यक्तिले आफ्नो 
हकभोगिा रहेको जग्गा धनिााररत प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनको लाधग प्रयोग गनुा परेिा 
सोको आिार र कारण खलुाई नगरपाधलकाले तोकेको राजस्व बझुाई भ-ूउपयोग पररवतान गना 
अनसूुिी-१ बिोक्तजिको ढाँिािा कवपलवस्त ु भ-ूउपयोग पररषदिा धनवेदन ददन सवकनछे। 

(ख) खण्ि (क) अनसुार परेको धनवेदन  

(ग) पेश भएको धनवेदन "भ-ूउपयोग धनयिावली-२०७९" को परररछेद-२ को दफा ११ अनसुार 
कारबाही हनुेछ। 

१०. भ-ूउपयोग वगीकरण सम्बन्िी वववाद सिािान गने: 

(क) काया संिालनका बखत कुनै वकधसिको वववाद देक्तखएिा कायाान्वयन सधिधतिा सम्बक्तन्ित 
विाको रोहवरिा बैंठक बस्नेछ र स्थलगत अनसुार र धनरीक्षण गरी वववाद सम्बन्ििा 
छलफल गनेछ । 

(ख) आएको वववादको जानकारी स्थानीय भ-ूउपयोग पररषदलाई धसघ्र गराइने छ। 

(ग) स्थनीय भ-ूउपयोग पररषदबाट सिािान नभएको खण्ििा "भ-ूउपयोग धनयिावली २०७९"को 
परररछेद ५ को दफा १६ बिोक्तजि कारबाही गररनेछ। 

११. कायाववधििा पररिाजान तथा संसोिन 

यस कायाववधि अन्तगात बनकेो धनयिहरु स्थानीय भ-ुउपयोग पररषद्ले कुनै पधन बेला कारण सवहत 
पररिाजान तथा संसोिन गना सक्नेछ। 

  



अनसूुिी-१ 

धनयि ८ को उपधनयि (ख) सँग सम्बक्तन्ि 

भ-ूउपयोग के्षत्र पररवतान गनाको लाधग ददने धनवेदनको ढाँिा 
 धिधत 

िी ..........................ज्यू, 

िी कवपलवस्त ुभ-ूउपयोग पररषद् 

कवपलवस्त ुनगरकायाापाधलकाको कायाालय, 

कवपलवस्त,ु कवपलवस्त।ु 

                           ववषय: भ-ूउपयोग के्षत्र पररवतान गरी पाउँ। 

िहोदय, 

ि/िेरो हकभोगिा कवपलवस्त ुनगरपाधलका विा नं. ......... क्तस्थत ................. िा रहेको वकत्ता नं 
................ को ................के्षत्रफल भएको जग्गा भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ बिोक्तजि ..................... 
के्षत्रिा वगीकरण भएकोिा देहायको आिारिा र कारणले ................... भ-ूउपयोग क्षेत्रिा पररवतान गना 
धनम्न कागजात संलग्न गरी यो धनवेदन पेश गरेको छु/छौँ। 

आिार र कारण: 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

                                                धनवेदक: 

                                                                                                          दस्तखत: 

                                                नाि: 

                                                संस्था भए दताा प्रिाणपत्र नं. 
                                                व्यक्ति भए नागररकता प्रिाणपत्र नं. 
                                                ठेगाना: 
संलग्न कागजात 

क) नागररकताको प्रिाणपत्र/संस्था दताा प्रिाणपत्रको प्रधतधलवप। 

ख) भ-ूउपयोग के्षत्रिा वगीकरण भएको व्यहोरा खलु्ने कागजातको प्रधतधलवप। 

ग) जग्गािनी प्रिाणपजुी। 

घ) नक्सा/टे्रश नक्सा। 

 
 

 


