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       भउूपयोग नियमावली, २०७९ 

िेपाल राजपरमा प्रकाशित नमनत 

                                                         २०७९।०२।२३ 

भउूपयोग ऐि, २०७६ को दफा ३२ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले 
देहायका नियमहरू बिाएको छ ।  

 पररच्छेद-१ 

प्रारशभभक 

१  संशिप्त िाम र प्रारभभ : (१) यी नियमहरूको िाम "भउूपयोग नियमावली, २०७९" रहेको छ। 

(२) यो नियमावली तरुन्त प्रारभभ हिुेछ। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,- 

(क) "ऐि" भन्नाले भउूपयोग ऐि, २०७६ सभझि ुपछथ।  

(ख) "ववभाग" भन्नाले िापी ववभाग सभझि ुपछथ। 

 

पररच्छेद-2 

भउूपयोग कायथक्रम, भउूपयोग िेर वगीकरण तथा भउूपयोग िेर िक्सा   

३. भउूपयोग कायथक्रम सञ्चालिका लानग सूचिा प्रकािि गिे: (१) िेपाल सरकारले भउूपयोग 
कायथक्रम सञ्चालि हिु ेसभबशन्ित स्थािीय तहको िाम र नमनत समेत खलुाई िेपाल राजपरमा 
सूचिा प्रकािि गिेछ र त्यस्तो सूचिा राविय, प्रदेि तथा स्थािीयस्तरमा प्रकािि हिुे अन्य 
छापा तथा ववद्यतुीय सञ्चारमायमयममा समेत प्रकािि गिथ सवकिछे। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा प्रकािि गिुथ अशि िेपाल सरकारले भउूपयोग 
कायथक्रम सञ्चालि सभबन्िमा सभबशन्ित स्थािीय तहसँग परामिथ गिथ सक्िछे।   

(३) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा प्रकािि भएपनछ सभबशन्ित स्थािीय तहले 
आफ्िो कायथिरेनभर भउूपयोग कायथक्रम सञ्चालि गिुथ पिेछ। 

(4) सभबशन्ित स्थािीय तहले आफ्िो कायथिेरनभर सञ्चालि हिुे भउूपयोग 
कायथक्रमको सभबन्िमा सवथसािारणको जािकारीको लानग जिचेतिामूलक कायथक्रम सञ्चालि 
गिुथ पिेछ। 

4. भउूपयोग िरे िक्सा तथा वववरण तयार गरी हस्तान्तरण गिे: (१) ऐिको दफा ४ को 
उपदफा (१) बमोशजम िेपालको भबूिौट, भनूमको िमता तथा उपयकु्तता, भनूमको मौजदुा 
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उपयोग र आवश्यकता समेतको आिारमा वगीकरण गररएको भउूपयोग िेरमा मन्रालयले 
ऐिको दफा ५ को उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग प्रत्येक स्थािीय तहको भउूपयोग िेर 
िक्सा तथा सोको वववरण तयार गिुथ पिेछ। 

   (२) उपनियम (१) बमोशजम भउूपयोग िेर िक्सा तथा सोको वववरण तयार गदाथ 
त्यस्तो जग्गामा बाढी, पवहरो, िदी डुबाि, कटाि, वषाथयाममा पिे पािी, भिूय, जनमि भानसिे, 
आगलागी, प्रदषुण, औद्योनगक जोशखम, जङ् गली जिावरको जोशखम, ववद्यतुीय प्रसारण लाइिले 
गदाथ हिु सक्िे जोशखम, भकूभपबाट हिु सक्िे जोशखम तथा अन्य सभभाववत जोशखमको ववश्लषेण 
गरी िक्साङ्कि गिुथ पिेछ। 

   (3) उपनियम (1) बमोशजम तयार भएको भउूपयोग िेर िक्सा तथा वववरण 
सभबशन्ित स्थािीय तहलाई हस्तान्तरण गिुथ पिेछ र त्यस्तो िक्साको अनभलेख ववभागमा समेत 
राख्न ुपिेछ।  

   (४) उपनियम (३) बमोशजम हस्तान्तरण भएको िक्सा तथा वववरण सभबशन्ित 
स्थािीय तहले प्रयोगमा ल्याउि ु पिेछ। त्यसरी हस्तान्तरण भएको िक्सा तथा वववरणमा 
भौगोनलक अवस्थामा आएको पररवतथि तथा अन्य स्थािीय आवश्यकता वा पररशस्थनत अिसुार 
अद्यावनिक वा भउूपयोग िेर पररमाजथि गिुथपिे देशखएमा सभबशन्ित स्थािीय तहले अद्यावनिक 
गरी प्रयोगमा ल्याउि सक्िछे। 

   (5) उपनियम (३) बमोशजम हस्तान्तरण भएको भउूपयोग िेर िक्सा उपनियम 
(4) बमोशजम अद्यावनिक गिे प्रयोजिको लानग स्थािीय तहले प्राववनिक सहयोग माग गरेमा 
वा अद्यावनिक गिथ अिरुोि गरेमा ववभागले आवश्यक सहयोग गिुथ पिेछ।  

५. स्थािीय तहमा भउूपयोग िरे वगीकरण: (1) नियम ४ को उपनियम (३)  बमोशजम भउूपयोग 
िेर िक्सा तथा वववरण प्राप्त भएपनछ भउूपयोग कायथक्रम सञ्चालि भएको स्थािीय तहको 
स्थािीय भउूपयोग पररषद्ले ऐिको दफा 4 को उपदफा (1) बमोशजम भउूपयोग िेर 
वगीकरण गदाथ देहायका कुरालाई समेत ववचार गरी आफ्िो सीमािानभर भउूपयोग िेर 
वगीकरण गिुथ पिेछः-  

(क) स्थािीय आवश्यकता, 
(ख) नियम ४ बमोशजम प्राप्त भउूपयोग िेर िक्सा, 
(ग) नियम 8 मा उशल्लशखत भउूपयोग िेर वगीकरणका आिार, मापदण्ड र 

िेरफल।  

(2) उपनियम (1) को प्रयोजिको लानग भउूपयोग िेर वगीकरण सभबन्िी 
प्राववनिक स्पेनसवफकेिि माग भई आएमा ववभागले सभबशन्ित स्थािीय भउूपयोग पररषद् लाई 
उपलब्ि  गराउि ुपिेछ। 
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   (3) उपनियम (1) बमोशजम वगीकरण गररएको भउूपयोग िेरलाई सभबशन्ित 
स्थािीय भउूपयोग पररषद्ले आवश्यकता र औशचत्यको आिारमा भउूपयोग उपिेरमा वगीकरण 
गिथ सक्िेछ। 

     (4) उपनियम (3) बमोशजम उपिेरमा वगीकरण गदाथ नियम 9 को अिीिमा रही 
त्यस्तो उपिरेको सङ् ् या, प्रकार र सो नििाथरण गिे आिार र मापदण्ड स्थािीय भउूपयोग 
पररषद् ले नििाथरण गरे बमोशजम हिुेछ।  

   (५) यस नियम बमोशजम भउूपयोग िेर वगीकरण गररसकेपनछ स्थािीय भउूपयोग 
पररषद्ले सोको वववरण ववभाग, प्रदेि भउूपयोग पररषद् र सङ्घीय भउूपयोग पररषद् मा पठाउि ु
पिेछ।  

      (६) यस नियम र नियम ६ बमोशजम गररएको भउूपयोग वगीकरणको सूचिा 
सभबशन्ित स्थािीय तहले सवथसािारणको जािकारीको लानग स्थािीय परपनरका र आफ्िो 
वेबसाइटमा समेत प्रकािि गिुथ पिेछ। 

   (७) यस नियम बमोशजम भउूपयोग िेर वगीकरण िभएको स्थािीय तहमा 
कृवषयोग्य जग्गाको  संरिण गिथ गाउँ कायथपानलका वा िगर कायथपानलकाले कायाथन्वयि 
सनमनतको नसफाररसमा आफ्िो सीमािानभर यो नियमावली प्रारभभ भएको नमनतले छ मवहिानभर 
चारवकल्ला खलुाई कृवष िेर तोक्ि ुपिेछ। 

६. अन्य भउूपयोग िरेमा वगीकरण गिथ सवकिःे (१) नियम ५ मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापनि ऐिको दफा 4 को उपदफा (४) बमोशजम प्रदेि वा स्थािीय तहले अन्य कुिै भउूपयोग 
िेरमा वगीकरण गिुथपिे भएमा वगीकरणमा समावेि गिुथपिे िेर र सोको भौगोनलक वववरण 
समेत खलुाई सङ्घीय भउूपयोग पररषद् मा सहमनतको लानग लेखी पठाउि ुपिेछ । 

   (२) उपनियम (१) बमोशजम भउूपयोग िेर वगीकरणको लानग लेखी आएमा सङ्घीय 
भउूपयोग पररषद्ले आवश्यकता र औशचत्यताको आिारमा प्रदेि वा स्थािीय तहलाई सहमनत 
ददि सक्िेछ। 

     (३) उपनियम (२) बमोशजम सहमनत प्राप्त भएमा प्रदेि वा स्थािीय तहले त्यस्तो 
भउूपयोग िरेमा वगीकरण गिेछ।  

   (4) उपनियम (3) बमोशजम भउूपयोग िेर वगीकरण गररसकेपनछ स्थािीय भउूपयोग 
पररषद्ले सोको वववरण ववभाग, प्रदेि भउूपयोग पररषद् र सङ्घीय भउूपयोग पररषद् मा पठाउि ु
पिेछ। 

७. िक्सा तथा तथ्याङ्क उपलब्ि गराउि:े (१) प्रदेि सरकारबाट आफ्िो प्रदेिनभर पिे सभपूणथ 
स्थािीय तहको िक्सा तथा तथ्याङ्क उपलब्ि गराउि माग भई आएमा ववभागले त्यस्तो 
प्रदेिको भउूपयोग िक्सा तथा तथ्याङ्क उपलब्ि गराउि ुपिेछ। 
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(२) िेपाल सरकारको कुिै मन्रालय वा मातहतको निकाय वा स्थािीय तहबाट 
उद्दशे्य र प्रयोजि खलुाई भउूपयोग िक्सा वा सो सभबन्िी वववरण माग भई आएमा ववभागले 
त्यस्तो िक्सा वा सो सभबन्िी वववरण उपलब्ि गराउि ुपिेछ।  

८. भउूपयोग िेर वगीकरणका आिार, मापदण्ड र िेरफल: भउूपयोग िेर वगीकरण गिे 
आिार, मापदण्ड तथा भउूपयोग िेरको न्यूितम िेरफल अिसूुची-१ मा उल्लेख भए 
बमोशजम हिुेछ। 

९. भउूपयोग योजिा तजुथमा गिेः (१) नियम ५ र ६ बमोशजम भउूपयोग िेर वगीकरण गरेका 
प्रत्येक स्थािीय तहले भउूपयोग कायथक्रम कायाथन्वयि गिथ ऐिको दफा 6 बमोशजम भउूपयोग 
योजिा तजुथमा गिुथ पिेछ।  

(२) मन्रालय र प्रदेि सरकारले भउूपयोग योजिा तजुथमा गिे कायथलाई प्रोत्साहि 
गिथ आवश्यक छुट तथा सवुविाका कायथक्रमहरू सञ्चालि गिथ सक्िछेि।्  

पररच्छेद-३ 

जग्गाििी से्रस्ता,  प्रमाणपूजाथ अद्यावनिक र भउूपयोग पररवतथि  

१०. जग्गाििी दताथ से्रस्ता र जग्गाििी दताथ प्रमाणपूजाथ अद्यावनिक गिुथ पिे: (१) स्थािीय तहले 
भउूपयोग िेर वगीकरण िक्सा बमोशजम आफ्िो सीमािा नभरको प्रत्येक वकत्ता जग्गाको 
जग्गाििी दताथ से्रस्ता र जग्गाििी दताथ प्रमाणपूजाथमा भउूपयोग िेर वगीकरण जिाई 
अद्यावनिक गिुथ पिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम अद्यावनिक गिे प्रयोजिको लानग स्थािीय तहले 
सभबशन्ित मालपोत कायाथलय र िापी कायाथलयलाई लेखी पठाउि ुपिेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम स्थािीय तहबाट लेखी आएमा मालपोत कायाथलय र 
िापी कायाथलयले आफूसँग रहेको जग्गाििी दताथ से्रस्ता र सो सभबन्िी ववद्यतुीय अनभलेखमा 
प्रत्येक वकत्ता जग्गाको भउूपयोग िेर वगीकरण खलुाई अद्यावनिक गरी स्थािीय तहलाई 
जािकारी ददि ुपिेछ। 

(४) स्थािीय तहले जग्गाििी दताथ प्रमाणपूजाथमा भउूपयोग िेर वगीकरणको व्यहोरा 
अद्यावनिक गिथ सवथसािारणको जािकारीको लानग सूचिा प्रकािि गिुथ पिेछ।  

(5) उपनियम (4) बमोशजम सूचिा प्रकािि भएपनछ जग्गाििी दताथ प्रमाणपूजाथमा 
भउूपयोग िेर वगीकरणको व्यहोरा अद्यावनिक गिथ जग्गाििीले आफ्िो जग्गाििी दताथ 
प्रमाणपूजाथको सक् कल प्रनत सवहत मालपोत कायाथलयमा निवेदि ददि ुपिेछ।  

(6) उपनियम (5) बमोशजम निवेदि परेमा सभबशन्ित मालपोत कायाथलयले उपनियम 
(३) बमोशजम अद्यावनिक भएको जग्गाििी दताथ से्रस्ता बमोशजम जग्गाििी दताथ प्रमाणपूजाथमा 
भउूपयोग िरेको वगीकरण जिाई ददि ुपिेछ। 

(7) उपनियम (१) बमोशजम अद्यावनिक भएको जग्गाको जग्गाििी दताथ 
प्रमाणपूजाथमा यस नियम बमोशजम अद्यावनिक िगराएको जग्गाििीले त्यस्तो जग्गाको कुिै कर 
वा दस्तरु बझुाउि आएमा स्थािीय तहले आफ्िो अनभलेख नभडाई अनभलेखमा उशल्लशखत 
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भउूपयोग िेर वगीकरण बमोशजमको कर वा दस्तरु नलई त्यस्तो जग्गाििी दताथ प्रमाणपूजाथ 
अद्यावनिक गिथ मालपोत कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ।  

(8) उपनियम (७) बमोशजम कुिै जग्गाििीले भउूपयोग िेर अद्यावनिक गिथ 
आएमा सभबशन्ित मालपोत कायाथलयले निजको जग्गाििी दताथ प्रमाणपूजाथमा प्रत्येक वकत्ता 
जग्गाको भउूपयोग िेर जिाई ददि ुपिेछ। 

(9) यस नियम बमोशजम अद्यावनिक गररएको भउूपयोग िेर वगीकरण सभबन्िी 
वववरणको अनभलेख मालपोत कायाथलयले राख्न ुपिेछ।  

११. भउूपयोग िेर पररवतथिका लानग निवेदि ददि सक्िःे (१) ऐिको दफा ८ को उपदफा (२) 
बमोशजम कुिै व्यशक्तले आफ्िो हकभोगमा रहेको जग्गा नििाथररत प्रयोजिभन्दा फरक 
प्रयोजिको लानग प्रयोग गिुथ परेमा सोको आिार र कारण खलुाई भउूपयोग पररवतथि गिथ 
अिसूुची-2 बमोशजमको ढाँचामा स्थािीय भउूपयोग पररषद् मा निवेदि ददि सक्िेछ। 

(2) उपनियम (1) बमोशजम परेको निवेदिउपर छािनबि गदाथ स्थािीय भउूपयोग 
पररषद् ले भउूपयोग पररवतथि गिथ उपयकु्त देखेमा सोको आिार र कारण खलुाई त्यस्तो निवेदि 
प्रदेि भउूपयोग पररषद् मा पठाउि ुपिेछ। 

(3) उपनियम (2) बमोशजम स्थािीय भउूपयोग पररषद् ले निवेदि पठाउँदा एकमषु्ठ 
रुपमा पषु मसान्त र असार मसान्तमा पठाउि ुपिेछ। 

(4) ऐिको दफा ८ को उपदफा (४) बमोशजमको सनमनतले ददएको प्रनतवेदि 
समेतको आिारमा प्रदेि भउूपयोग पररषद् ले भउूपयोग पररवतथिका लानग उपयकु्त देखेमा सङ्घीय 
भउूपयोग पररषद् मा नसफाररस गिेछ।  

(5) उपनियम (4) बमोशजमको नसफाररस समेतका आिारमा भउूपयोग पररवतथि गिथ 
उपयकु्त देखेमा सङ्घीय भउूपयोग पररषद् ले भउूपयोग पररवतथि गिथ स्वीकृनत ददि े निणथय गिथ 
सक्िेछ। 

(6) उपनियम (5) बमोशजम भउूपयोग पररवतथि गिथ स्वीकृनत ददिे निणथय भएमा 
सोको कायाथन्वयिका लानग सङ्घीय भउूपयोग पररषद्ले प्रदेि भउूपयोग पररषद्  माफथ त सभबशन्ित 
स्थािीय भउूपयोग पररषद्मा लेखी पठाउि ुपिेछ। 

(7) उपनियम (6) बमोशजम लेखी आएमा स्थािीय भउूपयोग पररषद् ले त्यस्तो 
जग्गाको भउूपयोग पररवतथि गिुथ पिेछ। 

(8) उपनियम (7) बमोशजम भउूपयोग पररवतथि गरेको व्यहोराको सूचिा स्थािीय 
तहले सावथजनिक रुपमा प्रकािि गिुथ पिेछ। 

(९) यस नियम बमोशजम भउूपयोग पररवतथि गिथ अिमुनत ददएपनछ वा ऐिको दफा 
७ को उपदफा (३) बमोशजम अदालतबाट निणथय भई आएपनछ स्थािीय तहले जग्गाििी दताथ 
से्रस्ता र सो सभबन्िी ववद्यतुीय अनभलेख तथा जग्गाििी दताथ प्रमाणपूजाथ लगायतको अनभलेख 
अद्यावनिक गिथ मालपोत कायाथलय र िापी कायाथलयमा लेखी पठाउि ुपिेछ। 
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(10) उपनियम (९) बमोशजम जग्गाििी दताथ से्रस्ता, ववद्यतुीय अनभलेख तथा 
जग्गाििी दताथ प्रमाणपूजाथ अद्यावनिक गिथ लेखी आएमा सभबशन्ित मालपोत कायाथलय र िापी 
कायाथलयले नियम 10 बमोशजम अद्यावनिक गिुथ पिेछ। 

पररच्छेद-४ 

जग्गाको खण्डीकरण नियन्रण र चक्लाबन्दी  

१२. जग्गाको खण्डीकरण नियन्रणः (१) ऐिको दफा 4 बमोशजम कृवष िरेको रुपमा वगीकरण 
गररएको वा नियम ५ को उपनियम (७) बमोशजम कृवष िेरको रुपमा तोवकएको जग्गालाई 
देहायको िेरफलभन्दा कम िेरफल हिुे गरी वकत्ताकाट गिथ पाइिे छैिः- 

(क) काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वगथ नमटर, 

(ख) तराई र नभरी मिेिमा छ सय पचहत्तर वगथ नमटर, 
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उशल्लशखत िेर बाहेकका भभूागमा एक हजार वगथ 

नमटर।  

(2) ऐिको दफा 4 बमोशजम आवासीय िरेमा वगीकरण गररएको जग्गालाई 
देहायको िेरफल र अिपुातमा फरक पिे गरी वकत्ताकाट गिथ पाइिे छैिः-  

(क) न्यूितम एकसय तीस वगथ नमटरभन्दा कम िेरफल हिुे गरी, 
(ख) पाँच सय वगथ नमटरभन्दा सािो वकत्ताको हकमा चौडाई भन्दा लभबाई 

चार गणुाभन्दा बढी हिुे गरी। 

(3) उपनियम (1) वा (2) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै वकत्ताको 
आकार वा िेरफल अनमल्दो भई सीमािाको अको वकत्ताबाट निशित िेरफल समावेि गरी 
प्लट नमलाि गिथ उपयकु्त देशखएमा सोको प्लट नमलािको लानग वकत्ताकाट गिथ सवकिेछ। 

(4) उपनियम (३) बमोशजम वकत्ताकाट गरी प्लट नमलाि गदाथ सभबशन्ित वकत्तामा 
िै गानभिे गरी गिुथ पिेछ। 

(५) उपनियम (1) वा (2) मा उशल्लशखत िेरफलमा ििट्िे गरी जग्गाको 
वकत्ताकाट गिथ सभबशन्ित स्थािीय तहले आवश्यक मापदण्ड नििाथरण गिथ सक्िेछ। 

(६) यस नियममा अन्यर जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै निशश् चत िेर वा 
स्थािमा फरक मापदण्ड वा आिार नििाथरण गरी लागू गिथ आवश्यक देशखएमा िेपाल 
सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी मापदण्ड वा आिार नििाथरण गिथ सक्िेछ।        

१३. जग्गाको चक्लाबन्दी कायथक्रमः (१) प्रदेि सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती 
ववकास, सामूवहक खेती तथा सहकारी खेती सभबन्िी आिार, मापदण्ड र कायाथन्वयि योजिा 
तयार गरी कायाथन्वयिमा ल्याउि सक्िछे। 

(2) स्थािीय तहले कृवषको आिनुिकीकरण, यान्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी 
खेती, सामूवहक खेती तथा सावथजनिक खेती गिे प्रयोजिको लानग सभबशन्ित जग्गाििीको 
सहमनतमा साँि सीमािा जोनडएको वकत्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कायथक्रम 
सञ्चालि गिथ सक्िेछ। 
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(3) उपनियम (2) बमोशजम कृवष भनूममा चक्लाबन्दी गदाथ स्थािीय तहले नििाथरण 
गरेको मापदण्डबमोशजम सभबशन्ित जग्गाििीको सहमनतमा प्रचनलत कािूिको अिीिमा रही 
जग्गाको ज्यानमतीय आकार नमलाउिे गरी िक्सा से्रस्तामा आवश्यक संिोिि गिथ सवकिेछ। 

(४) स्थािीय तहले सभबशन्ित जग्गाििीको आपसी सहमनतमा सहकारी खेती र 
सामूवहक खेतीको लानग समेत जग्गाको स्वानमत्वमा असर िपिे गरी चक्लाबन्दीको कायथक्रम 
सञ्चालि गिथ स्वीकृनत ददि सक्िेछ। 

(5) स्थािीय तहले यस नियम बमोशजम सञ्चालि गरेको चक्लाबन्दी कायथक्रमको 
वववरण सवहतको नलशखत जािकारी अनभलेखीकरणको लानग मन्रालय र प्रदेि सरकारको भनूम 
व्यवस्था सभबन्िी ववषय हेिे मन्रालयमा पठाउि ुपिेछ। 

पररच्छेद-५ 

ववववि 

१४. भउूपयोग योजिाको अिकूुल हिुे गरी गिुथ पिे: ववकास निमाथणका कायथ  गदाथ वा भौनतक 
संरचिा निमाथण गदाथ भउूपयोग योजिा अिकूुल हिुे गरी गिुथ पिेछ। 

१५. सदस्यको सेवा सवुविा: ऐिको दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोशजमको 
सङ्घीय भउूपयोग पररषद् को सदस्यले िेपाल सरकार, अथथ मन्रालयले नििाथरण गरेको 
मापदण्ड बमोशजम र ऐिको दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजमको प्रदेि 
भउूपयोग पररषद् को सदस्यले प्रदेि सरकारले तोके बमोशजमको बैठक भत्ता र भ्रमण खचथ 
प्राप्त गिेछि।् 

१६. भउूपयोग सभबन्िी वववाद समािाि गिेः (१) अन्तर प्रदेि भउूपयोग सभबन्िी वववाद 
देशखएमा सङ्घीय भउूपयोग पररषद् ले राविय भनूम िीनत, भउूपयोग िीनत, ऐि तथा यस 
नियमावली बमोशजम त्यस्तो वववादको समािाि गिेछ। 

(२) अन्तर स्थािीय तहको भउूपयोग सभबन्िी वववाद देशखएमा प्रदेि भउूपयोग 
पररषद् ले राविय भनूम िीनत, भउूपयोग िीनत, ऐि तथा यस नियमावलीका अनतररक्त भउूपयोग 
सभबन्िी प्रदेि कािूि बमोशजम वववादको समािाि गिेछ। 

(3) वववाद समािाि सभबन्िी अन्य कायथववनि अन्तर प्रदेिको हकमा सङ्घीय 
भउूपयोग पररषद् ले र अन्तर स्थािीय तहको हकमा प्रदेि भउूपयोग पररषद् ले नििाथरण गरे 
बमोशजम हिुेछ। 

१७. कायाथन्वयि सनमनतको बैठक: कायाथन्वयि सनमनतको बैठक सभबन्िी कायथववनि सो सनमनत 
आफैं ले नििाथरण गरे बमोशजम हिुेछ।  

१८. उजरुी तथा सजाय सभबन्िी व्यवस्थाः (१) कसैले ऐिको दफा २४ बमोशजमको कसूर 
गरेको पाइएमा सभबशन्ित शजल्लाको प्रमखु शजल्ला अनिकारी समि उजूरी ददि सवकिेछ । 
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   (2) उपनियम (1) बमोशजमको उजूरी उपर कारबाही र वकिारा गिे अनिकार 
सभबशन्ित शजल्लाको प्रमखु शजल्ला अनिकारीलाई हिुेछ। 

१९. भउूपयोग पररषद् को सशचवालय: सङ्घीय भउूपयोग पररषद् को सशचवालय मन्रालयमा, प्रदेि 
भउूपयोग पररषद् को सशचवालय प्रदेि सरकारको भनूम व्यवस्था सभबन्िी ववषय हेिे 
मन्रालयमा र स्थािीय भउूपयोग पररषद् को सशचवालय सभबशन्ित गाउँ कायथपानलका वा 
िगर कायथपानलकाको कायाथलयमा रहिेछ। 

२०. जग्गाको वकनसम उल्लेख गिुथ पिेः यस नियमावलीमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापनि भउूपयोग कायथक्रम सञ्चालि भएको िेरमा वकत्तािापी प्रयोजिको लानग जग्गा 
िापजाँच र से्रस्ता तयार गदाथ तथा जग्गाको वकनसम उल्लेख गदाथ यस नियमावली बमोशजम 
वगीकरण गररएको भउूपयोग िेर उल्लेख गिुथ पिेछ। 
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अिसूुची -१ 

(नियम 8 सँग सभबशन्ित) 

भउूपयोग िरे वगीकरणका आिार, मापदण्ड  तथा िेरफल 
 

भउूपयोग िेर वगीकरणका आिार तथा मापदण्ड देहाय बमोशजम हिुेछि ्:- 

  (क) कृवष िेर : देहाय बमोशजम प्रयोग भएको जग्गालाई कृवष िरेमा वगीकरण गररिेछ :- 

(१)   अन्नबाली, दलहि, तेलहि वा अन्य िगदे बाली लगायतको खेतीपातीको लानग 
उपयोग भइरहेको जग्गा, 

(२)     फलफूलको बगैंचा वा िसथरी, तरकारी, सागपात, व्यावसावयक फूलको खेती, सोको 
िसथरी लगायतको जग्गा, 

(३)     पिपुन्छी पालि वा पिपुन्छीको आहाराको लानग प्रयोग हिुे दािा, िाँस वा 
विस्पनत उत्पादि लगायतको लानग उपयोग भएको जग्गा, 

(४)    सरकारी र सावथजनिक वििेर बाहेकका आवादी िेरनभर भएका खरबारी,  िाँसे 
मैदाि, चरि िेर तथा रूख वा झाडी भएको जग्गा, 

(५)    निजी जग्गामा वि पैदावार वा जडीबटुी उत्पादि गिे उद्देश्यले हकुाथइएका विस्पनत 
वा जनडबटुी भएको जग्गा, 

(६)     निजी वा सरकारी सावथजनिक जग्गामा कृनरम पोखरी बिाई माछापालि गररएको 
जग्गा, 

(७)    कृवष उत्पादिको रेखदेख गिथ, भण्डार गिथ, सकुाउि तथा प्रिोिि गिथ वा 
पिपुालिको लानग प्रयोग भएको कुिै पनि भौनतक संरचिा वा िर, टहरा आदद 
भएको जग्गा, 

(८)    खिजोत गरी खेती लगाउि तयार गररएको जग्गा वा खेती लगाउि उपयकु्त हिु 
सक्िे आवाद लायक पती वा बाँझो जग्गा, 

(९)    बसोबास, व्यावसावयक िेर वा अन्य उपयोग भएको िेरसँग जोनडएको भए तापनि 
वकत्ताको िेरफल पाँच हजार वगथ नमटरभन्दा बढी भई खेती गररएको वा खिजोत 
गररएको वा पती बाँझो जग्गा, 

(१०)   एकै स्थािमा ववनभन्न वकत्ताहरू जोनडएर एक हेक्टर वा सोभन्दा बढी िेरफलमा 
खेती गररएका वा खिजोत गररएका वा पती बाँझो खेतीयोग्य जग्गा । 

 

  (ख) आवासीय िेर: देहाय बमोशजम प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय िरेमा वगीकरण 
गररिेछ :- 

(१)    कृवष उपजको रेखदेख, भण्डारण तथा प्रिोिि, पिपुालि वा उद्योग कलकारखािा 
सञ्चालिको प्रयोजि बाहेक िागररक आवासको रूपमा प्रयोग भएको भवि, िर, 

टहरा वा सो भएको जग्गा, 
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(२)    व्यशक्तगत िर र सोसँग जोनडएका बगैंचा, ग्यारेज, आगँि र सो प्रयोजिको लानग 
प्रयोग हिुे व्यशक्तगत बाटो आदद रहेको जग्गा, 

(३)    एकभन्दा िेरै पररवारहरू बस्िे ववकनसत अपाटथमेन्ट, बहतुले भवि वा आवासीय 
फ्ल्याट रहेको जग्गा, सो प्रयोजिको लानग छुट्याइएको बाटो,  सामूवहक ग्यारेज,  

पावकथ ङ्ग स्थल,  बगैंचा,  चौर, मिोरञ्जिस्थल लगायत रहेको जग्गा, 
(४)    ग्रामीण िेरमा बिकेो िर, आगँि, चोक, िरसँगै रहेको गोठ, चपी, करेसाबारी, बगैंचा 

लगायतले चचेको जग्गा, 
(५)    बसोबासका लानग आवश्यक आिारभतू भौनतक पूवाथिार,  सडक,  ववद्यतु, खािेपािी वा 

ढल निकास लगायतको व्यवस्था भएको िेरमा रहेको एक हजार वगथ नमटरभन्दा 
सािा वकत्ताका जग्गा, 

(६)    बसोबास िेरमा उपयोग गिथ आवश्यक न्यूितम पूवाथिारको ववकास भएको वकत्ता 
जग्गा रहेको ठाउँबाट एक सय नमटरको अिथव्यासको िेरमा एक सय पचास 

एकात्मक पररवार आवास इकाई वा दिभन्दा बढी संयकु्त पररवार आवास इकाई 
भएको जग्गा। 

(ग) व्यावसावयक िेर: देहाय बमोशजम प्रयोग भएको जग्गालाई व्यावसावयक िरेमा वगीकरण 
गररिेछ:- 

(१)    सामूवहक रूपमा वस्त ुवा सेवाको खररद नबक्री हिुे स्थल रहेको िरजग्गा तथा सो 
प्रयोजिको लानग छुट्याइएको जग्गा, 

(२)    ववनभन्न वकनसमका व्यापाररक, व्यावसावयक र मिोरञ्जिस्थल रहेको िेर तथा सो 
प्रयोजिको लानग उपयोग भएको िर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजिको लानग 
छुट्याइएको जग्गा, 

(३)    निजी िेरबाट सञ्चालि गररएको शििा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायत सेवा उपलब्ि 
गराउिे स्थल वा सोको लानग प्रयोग भएको िर र िरले चचेको जग्गा, 

(४)    कुिै वस्त ुवा यन्र उपकरणको ममथतसभभार वा सफा गररिे स्थल वा भण्डारण 
गररएको स्थल वा  सो प्रयोजिका लानग प्रयोग भएको िर र िरले  चचेको जग्गा, 

(५)    कुिै व्यावसावयक वक्रयाकलाप सञ्चालि िभए तापनि सोको पूवाथिार समेत उपलब्ि 
भएको र सो िर वा जग्गा रहेको स्थािबाट एकसय नमटरको अिथव्यासमा कररब 
पचास व्यावसावयक कारोबार रहेको स्थल, सोको लानग प्रयोग भएको िर र नतिले 
चचेको जग्गा, 

(६)    सरकारी, सावथजनिक वा निजी िेर समेतले सेवा प्रदाि गिथ स्थापिा गरेको 
कायाथलय तथा नतिले चचेका जग्गा वा भववष्यमा निमाथणको लानग छुट्याइएको 
जग्गा, 

(७)     पयथटकीय गनतववनिमा उपयोग भइरहेको िेरले चचेको जग्गा। 
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  (ि) औद्योनगक िेर: देहाय बमोशजम प्रयोग भएको जग्गालाई औद्योनगक िेरमा वगीकरण 
गररिछे:- 

(१)    कुिै वस्त ु वा कच्चा पदाथथ उत्पादि गिे उद्योग वा वकथ िप रहेको स्थल, सो 
प्रयोजिका लानग निमाथण भएका िर वा टहरा तथा उद्योग सञ्चालिको लानग प्रयोग 
भएको जग्गा, 

(२)    खाद्यान्न प्रिोिि, उपभोग्य वस्त,ु पेय पदाथथ उत्पादि तथा प्रिोिि स्थल तथा सो 
प्रयोजिका लानग छुट्याइएको जग्गा, 

(३)    ववनभन्न मेनसिरी औजार, यन्र उपकरण, सवारी सािि निमाथणस्थल तथा सोको 
लानग छुट्याइएको जग्गा, 

(४)    कपडा तथा पोिाक उत्पादि स्थल तथा सो प्रयोजिको लानग छुट्याइएको जग्गा, 
(५)    सजावट सामग्री, निमाथण सामग्री, काठजन्य उद्योग लगायत सञ्चालिमा रहेको स्थल 

तथा सो प्रयोजिको लानग छुट्याइएको जग्गा,  

(६)    कुिै उद्योग सञ्चालि तथा रेखदेख गिथ आवश्यक िर, टहरा तथा वकथ िपले चचेको 
जग्गा तथा कच्चा पदाथथ भण्डारण गिथ उपयोग गररएको जग्गा, 

(७)     उद्योगबाट उत्पाददत फोहरजन्य पदाथथको ववसजथि गिे प्रयोजिका लानग प्रयोग 
भएको जग्गा, 

(८)     िेपाल सरकारले िोषणा गरेका औद्योनगक िरे, वविषे आनथथक िेर लगायत सो 
िेरले चचेको जग्गा। 

 

(ङ) खािी तथा खनिज िरे: देहाय बमोशजमको िेरलाई खािी तथा खनिज िरेमा वगीकरण 
गररिेछ:- 

(१)    जमीिको सतहमा (ढुङ् गा, नगटी,ी, बालवुा समेत) वा जमीि मनुि (फलाम, जस्ता, 
तामा समेत) ववनभन्न वकनसमका खािी भएको िेर, 

(२)    जमीि मनुि ववनभन्न वकनसमका खनिज पदाथथ (पेट्रोनलयम पदाथथ, ग्याँस, सिु, चाँदी 
वा अन्य बहमूुल्य िात)ु फेला परेको िेर,  

(३)     खािी वा खनिज पदाथथ उत्खिि भइरहेको वा भइसकेको र हाल खाली रहेको वा 
फेला परेको िरे। 

 
(च) वि िेर: प्रचनलत कािूि बमोशजम वि िेर भिी पररभाषा गररएको र देहाय बमोशजम प्रयोग 

भएको जग्गालाई वि िेरमा वगीकरण गररिेछ:- 

(१)    पूणथ वा आशंिक रूपले रुख तथा विस्पनतले ढावकएको जग्गा, 
(२)    सरकारी, सामदुावयक, कबनुलयती, िानमथक लगायत सबै प्रकारका वि जङ् गल भएको 

जग्गा, 
(३)    रुख तथा विस्पनत वृिारोपण गररएका सरकारी वा सावथजनिक जग्गा, 
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(४)    रुख तथा विस्पनत िभएको भए तापनि अन्य प्रयोजिको रूपमा वगीकरण िभएका 
झाडी, बटु्याि आदद भएको जग्गा, 

(५)     प्राकृनतक चरि, राविय निकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरि,  शिकार आरि, मयमयवती िरे तथा 
संरशित िेर रहेको जग्गा, 

(६)    पािीको महुािलाई संरिण गिथ हकुाथइएका वा जोगाइएका रूख तथा विस्पनतले 
ढाकेको सरकारी वा सावथजनिक जग्गा, 

(७)    िदी उकासबाट प्राप्त गरी निजी जग्गा बाहेकका वििेरका लानग तोवकएको जग्गा,  

(८)    प्रचनलत वि सभबन्िी कािूि बमोशजम वि िरे जनिएको जग्गा । 

 

 (छ) िदी, खोला, ताल, नसमसार िरे: देहाय बमोशजमको िेरलाई िदी, खोला, ताल, नसमसार 
िेरमा वगीकरण गररिेछ:- 

(१)    िदी, खोला तथा सोको जलप्रवाहको िेर, वकिारा डील र बगर िेर समेत, 

(२)    िहर तथा सोको नडल, 

(३)    प्राकृनतक ताल, पोखरी तथा सोको नडल, 

(४)    सानबकको िदी वा खोला बगेको र हाल िदी, खोला उकास भई बगर वा 
ढुङ्ग्याि कायम भएको िेर, 

(५)    बग्िे पािी िभए पनि पािी जमेको वा जभि ेसभभाविा भएको नसमसार वा रामसार 
िेर। 

  (ज) सावथजनिक उपयोगको िेर: देहाय बमोशजम प्रयोग भएको जग्गालाई सावथजनिक उपयोगको 
िेरमा वगीकरण गररिेछ :- 

(१) ववनभन्न वकनसमका यातायात पूवाथिार (जस्तै बन्दरगाह, बसपाकथ , कारपाकथ , सडक पेटी, 
सडक, बाटो, रेल्वे, पलु, ववमािस्थल समेत) सावथजनिक रूपमा उपयोग हिुे िेरले 
ओगटेको जग्गा, 

(२) िहरी िेरको खलुा हररत िेर, बगैंचा, पाकथ , शचनडयाखािा, वपकनिक स्पट, खेल 
पूवाथिार तथा मैदाि लगायत रहेको सावथजनिक स्थल, 

(३) सावथजनिक आवागमि हिुे प्राकृनतक वा मािव निनमथत सभपदा वा पूवाथिार रहेको 
स्थल र सोले चचेको जग्गा, 

(४) सावथजनिक रूपमा उपयोग हिुे मिोरञ्जि स्थल, चौर, फाँट, चौतारा, टँुनडखेल, 
हाटबजार लाग्िे स्थाि, अन्त्येवि स्थल, फोहर व्यवस्थापि स्थल लगायत सोले 
चचेको जग्गा, 

(५) सरकारी, सावथजनिक र सामदुावयक ववद्यालय,  ववश्वववद्यालय, लगायत शििण संस्थाले 
चचेको जग्गा । 

 

  (झ) सांस्कृनतक तथा परुाताशववक महववको िरे: देहाय बमोशजमको िरेलाई सांस्कृनतक तथा 
परुाताशववक महववको िेरमा वगीकरण गररिेछ:- 
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(१)    ववनभन्न समदुायले िानमथक, सांस्कृनतक, वा परभपरागत रूपमा पूजा, अचथिा वा 
उपासिा गिे स्थल, 

(२)    ववश्व सभपदा सूचीमा रहेका ऐनतहानसक, िानमथक, सांस्कृनतक िेर, 

(३)    ववनभन्न ऐनतहानसक दरबार, भवि, वकल्ला, गढी, स्तभभ लगायत ढाँचा, निमाथण वा  

अन्य स्थल, 

(४)    िेपाल सरकारले परुाताशववक महववको भिी पररभावषत गरेको वा संरिण गिे भिी 
तोकेका िेर । 

 (ञ) िेपाल सरकारबाट आवश्यकता अिसुार तोवकएका अन्य िेर: 
(१)   खण्ड (क) देशख (झ) सभममा उशल्लशखत िेरनभर िपिे ववशिि वकनसमको 

भउूपयोग िेर, 

(२)    स्थािीय आवश्यकता अिसुार छुट् याउि ुपिे अन्य कुिै भउूपयोग िेर । 
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अिसूुची-२ 

(नियम १1 को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित) 

भउूपयोग िरे पररवतथि गिथको लानग ददिे निवेदिको ढाँचा 

श्रीमाि ्........ 
.....................स्थािीय भउूपयोग पररषद् । 

ववषय: भउूपयोग िेर पररवतथि गरी पाउँ । 

मेरो/हाम्रो हकभोगमा ............ ि.पा./गा.पा. ........ वडा िं. मा रहेको वकत्ता िं. ........... 
को जग्गा भउूपयोग ऐि, 2076 बमोशजम ............... िेरमा वगीकरण भएकोमा देहायको 
आिार र कारणले ................ भउूपयोग िेर पररवतथि गिथ निभि कागजात संलग्ि गरी यो 
निवेदि पेि गरेको छु/छौं । 

 

आिार र कारण: 

(१) 
(२) 
(३) 

                   निवेदक: 
 

दस्तखत:  

िाम: 

संस्था भए दताथ प्रमाणपर िं. : 

व्यशक्त भए िागररकता प्रमाणपर िं.: 
                                              ठेगािा :  

संलग्ि कागजात 

(क) िागररकताको प्रमाणपर/संस्था दताथ प्रमाणपरको छायाप्रनत । 

(ख) भउूपयोग िेरमा वगीकरण भएको व्यहोरा खलु्िे कागजातको छायाप्रनत । 

(ग) जग्गाििी प्रमाणपजुाथ । 

(ि) िक्सा/टे्रि िक्सा ।  
 

 

 

       

 

 


