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……नगर/गाउँपालिकाको भलूि विधेयक, 

२०७८ 

 

(निनुा) 
 

 

 

 

 

 

 

गाउँपालिका राविय िहासंघ नेपाििे सबै स्थानीय सरकारहरुको सहजिकरणको िालग तयार पाररएको 
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..नगर/गाउँपालिकाको भलूि विधेयक, २०७८ 

प्रस्तािनााः 

…..नगर/गाउँपालिकाको भलूि श्रोतबाट प्राप्त िाभको न्यावयक वितरण र दीगो उपयोगको िाध्यिबाट 
नागररकको सरुजित आिास,  खाद्य  अलधकार सलुनजित गनन िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बिोजिि ………….नगर/गाउँ सभािे यो ऐन 
बनाएको छ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाि र प्रारभभाः (१) यस ऐनको नाि “…..नगर/गाउँपालिकाको स्थानीय भलूि ऐन, 
२०७८” रहेको छ ।  

  (२) यो ऐन  नगर/गाउँपालिकािे स्थानीय रािपत्रिा प्रकाशन गरेको लिलतदेजख प्रारभभ 
हनुेछ। 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “अव्यिजस्थत बसोबासी” भन्नािे सरकारी, ऐिानी, पती िा सरकारी 
अलभिेखिा िन िलनएको भएता पलन कजभतिा दश िषनदेजख आिाद 
किोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यजििाई सभझन ुपदनछ, 

र सो शब्दिे लनिप्रलत आजश्रत पररिारका सदस्यिाई सिेत िनाउनेछ । 

(ख) "अधोपचाररक िग्गा" भन्नािे नापिाँच भै विल्डबकु कायि भएको तर 
विलभन्न कारणिे दतान हनु बाँकी रहेको िग्गा सभझन ुपछन । 

(ग) "अनौपचाररक िग्गा" भन्नािे सरकारी सािनिलनक प्रकृलतको िग्गािा 
विलभन्न व्यजििे कुनै प्रिाणविना भोगचिन गररआएको िग्गा सभझन ु
पछन । 

(घ)  "औपचाररक िग्गा" भन्नािे सरकारी, सािनिलनक, गठुी र रैकर िग्गा 
अथानत स्िालित्ि स्पष्ट भएको िग्गा सभझन ुपछन । 

(ङ) “कायानन्ियन सलिलत”  भन्नािे दिा ११ बिोजिि गठन भएको 
भउूपयोग कायानन्ियन सलिलत सभझन ुपछन । 

(च) िग्गा भन्नािे लनजित िेत्रिि, वकत्ता नभिर, स्िालित्ि र भसूभिन्धको 
अलभिेख भएको भलूिको एक भाग सभझन ुपछन। 
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(छ) “तोवकएको िा तोवकए बिोजिि” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको 
लनयििा तोवकएको िा तोवकए बिोजिि ब्यबस्था सभझन ुपछन । 

(ि) “पररिार” भन्नािे कुनै व्यजिका सभबन्धिा “पररिार” भन्नािे सो व्यजि 
र लनिको देहायको अिस्थाका नातेदार सभििाई सभझनपुछनाः– (१) 
अंश छुट्टिएको िा नछुट्टिएको िे भए तापलन पलत िा पत्नी, (२) बाब ुिा 
आिा िीवित छउन्िेि अंश छुट्टिएको िा नछुट्टिएको िे भए तापलन १६ 
िषन उिेर नपगेुका छोरा, छोरी,  

(झ) “पररषद्” भन्नािे दिा ९ बिोजिि गठन भएको स्थानीय भउूपयोग 
पररषद् सभझन ुपछन । 

(ञ) “भउूपयोग योिना” भन्नािे भउूपयोगिाई व्यिजस्थत गनन विलभन्न तहिा 
तयार गररएका योिना सभझन ुपछन । 

(ट) “भउूपयोग िेत्र” भन्नािे उपयोगका आधारिा िगीकरण गररएको िेत्र 
सभझन ुपछन । 

(ठ) “भउूपयोग िेत्र नक्शा” भन्नािे भउूपयोग सभबन्धी कायनक्रि संचािन 
गनन भउूपयोगको िेत्र लनधानरण हनुे गरी तयार गररएको नक्शा सभझन ु
पछन । 

(ड) भलूि भन्नािे …………नगर/गाउँपालिकाको िेत्रिा पने सभपूणन 
भलूिसभझन ुपछन । 

(ढ) “भलूिहीन” भन्नािे ििुकुभर आफ्नो िा आफ्नो पररिारको स्िालित्ििा 
िग्गा ििीन नभएको र आफ्नो िा पररिारको आयस्रोत िा प्रयासबाट 
िग्गा प्रबन्ध गनन असिथन व्यजि र लनिप्रलत आजश्रत पररिार सभझनपुछन 
र यस शव्दिे भलूिहीन दलित र िग्गा भए पलन पवहचान गदानको बखत 
१३० िगन लिटर भन्दा कि िग्गा भएका र गररबीको रेखा िलुन रहेका 
पररिारिाई सिेत िनाउँछ ।  

(ण) “स्थानीय तह” भन्नािे गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्िा सभा सभझन ु
पछन । 

   

  

पररच्छेद –२ 

भलूि िगत अद्यािलधक सभबन्धी ब्यिस्था 
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३. भलूिको िगत अद्यािलधक गनुनपनेाः (१) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो कायनिेत्र लभत्रको सभपूणन 
औपचाररक, अधोपचाररक र अनौपचाररक उपयोगिा रहेको भलूिको िगत अद्यािलधक राख्न ु
पनेछ। 

 (२) औपचाररक (सरकारी, सािनिलनक, गठुी र रैकर) िग्गाको अलभिेख सभिजन्धत 
िािपोत कायानियबाट लिइ अद्यािलधक गनुनपनेछ। 

 (३) अधोपचाररक (नापिाँच भै विल्डबकु कायि भएको तर विलभन्न कारणिे दतान 
हनु बाँकी) िग्गा कुन कुन िडािा के कलत िात्रािा कलतसिय देजख कलत पररिारको 
भोगचिनिा छ, िडा कायानिय िािन त अद्यािलधक गनन िगाइ एकीकृत अलभिेख राख्न ुपनेछ 
। 

 (४) अनौपचाररक (सरकारी सािनिलनक प्रकृलतको िग्गािा विलभन्न व्यजििे कुनै 
प्रिाणविना भोगचिन गररआएको) िग्गािा बसोबास एिं खेती गरी आएका पररिार, अिलध र 
िडा खलु्ने गरी एकीकृत अलभिेख अद्यािलधक गनुन पनेछ। 

४. िगत अद्यािलधक को जिभिेिारी र प्रकृया (१) भलुिको िगत  अद्यािलधक गनन 
नगर/गाउँपालिकािा एक भलूिशाखा रहनेछ। 

 (२) भलूि िगत अद्यािलधक गने कायन सरुु गनुन अगािै नगर/गाउँपालिकािे कजभतिा 
३५ ट्टदनको सािनिलनक सूचना प्रकाशन गनुनपनेछ ।  
 (३) भलूि िगत संकिन र अद्यािलधकको कायन अनसूुची  …… बिोजििको ढाँचािा 
लडजिटि प्रणािीिा गनुनपनेछ ।  

 (४)  यस दिा बिोजिि संकिन र अद्यािलधक गरेको भलूि िगत कायनपालिकाबाट 
प्रिाणीकरण गराइ राख्न ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद ३:  

भलूिहीनिाई िग्गा व्यिस्थापन 
 

५. भलूिहीनिाई िग्गा उपिव्ध गराउनाेः (१) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो िलिन नभएका र 
प्राकृलतक विपद्का कारण विस्थावपत भै भलूिहीनको रुपिा रहेका पररिारिाई बसोबास 
प्रयोिनको िालग िग्गा उपिव्ध गराउन भलूिहीन पररिारको िडागत िगत तयार गनुनपनेछ। 

 (२) भलूिहीन पररिारको िालग यथासभभि बसोबास गररआएकै ठाउँिा, सो ठाउँ 
प्रचलित कानून ििोजिि उपयिु नभए सोही िडाको अन्य ठाउँिा र िडालभत्र बसोबास 
योग्य स्थान नभए अको िडािा बसोबासको िालग ििीन पवहचान गनुनपनेछ। 
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 (३) उपदिा (२) ििोजिि पवहचान गररएको स्थानिाई योिनािद्ध र व्यिजस्थत 
बस्तीको रुपिा विकास गरी भलूिहीनिाई बसोबासको िालग संघीय तथा सभबजन्धत प्रदेश 
काननुको प्रलतकूि नहनुे गरी िग्गा उपिव्ध गराउन ुपनेछ । 

 (४) उपदिा (३) ििोजिि पवहचान गररएको स्थानिा भलूिहीनिाई बसोबासको िालग 
िग्गा उपिव्ध गराउँदा प्रचलित कानूनिे भौगोलिक िेत्र अनसुार तोकेबिोजििको िेत्रिि 
िग्गा उपिव्ध गराउनपुनेछ।  

 (५) उपदिा (३) र (४) बिोजिि िग्गा उपिब्ध गराउँदा उि िग्गाको प्िटहरु 
नापिाँच र वकत्ता कायि गने, िग्गाको वििरण नापी तथा िािपोतको प्रणािीिा प्रविष्ट गने, 

िग्गा प्राप्तगने पररिारका नाििा संयिु (श्रीिान ्र श्रीिती दिैुको नाििा) पिुान तयार गने र 
सभबजन्धत पररिारिाई उपिव्ध गराउने छ। तर श्रीिान ् या श्रीितीको ितृ्य ु भएको िा 
सभबन्धविच्छेद भै अिग अिग बसेको खण्डिा एकि पिुान उपिब्ध गराइनेछ।   

 (६) यस दिाका विलभन्न उपदिा ििोजिि िग्गा उपिव्ध गराउँदा प्राकृलतक 
विपद्का कारण विस्थावपत भलूिहीन, भलूिहीन दलित र अन्य भलूिहीनिाई प्राथलिकता 
क्रिअनसुार वितरण गनुनपनेछ। 

 (७) कृवष प्रयोिनको िालग िग्गा लिन चाहने भलूिहीनिाई प्रचलित सङ्घीय कानूनको 
व्यिस्था ििोजिि िग्गा उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  

    (८) भलूिवहन सकुुभबासी, भलूिहीन दलितिाई एक पटक िलिन ट्टदएपलछ पनु भलूिहीन 
हनु ेगरी िग्गा विक्री वितरण गनन ट्टदइने छैन।    (९) अब्यबजस्थत 
बसोबासीको ब्यबस्थापन सङ्घीय र प्रदेश काननु बिोजिि स्थानीय तहको अलधकार िेत्रलभत्र 
रही गररनेछ  

 

 

पररच्छेद –४ 

भउूपयोग सभबन्धी ब्यिस्था 
६. भलूिको िगीकरणाः(१) स्थानीय भउूपयोग पररषदिे संघीय सरकारबाट प्राप्त भउूपयोग िेत्र 

नक्शािाई स्थानीय आिश्यकताको आधारिा अद्यािलधक गरी देहायििोजिि सबै िा केही 
िेत्रिा िगीकरण गनुन पनेछाः 
  (क)  कृवष िेत्र 

  (ख)  आिासीय िेत्र 

  (ग)  व्यािसावयक िेत्र 

  (घ)  औद्योलगक िेत्र 

  (ङ)  खानी तथा खलनि िेत्र  
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  (च)  िन िेत्र  

  (छ)  नदी, खोिा ताि, सीिसार िेत्र  

  (ि)  सािनिलनक उपयोगको िेत्र  
  (झ)  सांस्कृलतक र परुाताजत्िक िहत्िको िेत्र 

  (ञ)  नगर/गाउँपालिका बाट आिश्यकता अनसुार तोवकएका अन्यिेत्र। 

 (२) उपदिा (१) ििोजिि िगीकरण गदान कुनै सङ्घीय िा प्रदेश स्तरको योिना 
सञ्चािनिा रहेका िा हनुे भनी तोवकएका िेत्रिाई सोही बिोजिि िगीकरण गनुनपनेछ।  

 (३) उपदिा (१) को खण्ड (ञ) ििोजिि थप िगीकरण गनन आिश्यक देखेिा 
िगीकरणिा सिािेश गनन संघीय भउूपयोग पररषदिा पठाइ लनकासा आएििोजिि गनुनपनेछ।  

 (४) उपदिा (१) को खण्ड (क) िाहेक अन्य िेत्रिा िगीकरण भएको िग्गा 
त्यस्तो िेत्रिा िगीकरणिा नआउँदासभि स्थानीय भउूपयोग पररषदिाई िानकारर गराई कृवष 
िेत्रको रुपिा उपयोगिा ल्याउन सवकनेछ।  

 

७. िगीकरणको कायानन्ियनाः (१) नगर/गाउँपालिकािे संघीय सरकारबाट प्राप्त भउूपयोग िेत्र 
नक्शािाई स्थानीय आिश्यकताको आधारिा अद्यािलधक गरी अद्यािलधक-िगीकरण ििोजिि 
उपयोगिा ल्याउन स्थानीय रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ। 

 (२) भउूपयोग िेत्र िगीकरणको सूचना प्रकाशन भएपलछ िग्गाधनीिे शे्रस्ता र 
प्रिाणपिुानिा तत-्तत ्िेत्र देजखने गरी अद्यािलधक गनुनपनेछ। 

 (३) िगीकरणको सूचना पिात शे्रस्ताको अलभिेख पररितनन हनुे कुनैपलन कारोबार 
(स्िालित्ि हस्तान्तरण, लधतो बन्धक, नािसारी, अंशबण्डा, घर कायि, बाटो कायि, िगत 
किा, दतानिारी आट्टद) गनन िग्गाधनी सभबजन्धत िािपोत कायानियिा आएका िखत  
अद्यािलधक गराउन सक्नेछन।् 

 (४) िगीकरणको सूचना पिात िग्गाधनी पूिान अद्यािलधक नभएको िग्गाको 
िािपोत िा सभपजत्तकर बजुझलिन र िग्गाको कुनै कारिार गनन लसिाररस ट्टदईने छैन ्।  

 (५) उपदिा (२) ििोजििको अद्यािलधक गररएको कायन जचत्त नबझु्ने िग्गाधनीिे 
त्यस्तो कायन भएको लिलतिे पैतीस ट्टदन लभत्र जिल्िा अदाित सिि उिरुी ट्टदन सक्नेछ। 

 (६) उपदिा (५) ििोजििको उिरुी उपर जिल्िा अदाितिे गरेको लनणनय अजन्ति 
हनुेछ। 

 

८. िोजखि िते्र पवहचान र अद्यािलधक (१) स्थानीय भउूपयोग पररषदिे संघीय सरकारबाट प्राप्त 
भउूपयोग िेत्र नक्शािाई स्थानीय आिश्यकता, प्राविलधक दृवष्टिे सभभाव्य र विलभन्न िेत्रिा 
रहेको िोजखि विश्लषेण सवहत अद्यािलधक गनुनपनेछ। 



 

7 
 

 (२) भउूपयोग िेत्र नक्शािा िोजखि पवहचान र अद्यािलधक गदान स्थानीय ज्ञान र 
अनभुिसिेतका आधारिा अद्मािलधक गनुन पनेछ । 

९. (३) स्थानीय भउूपयोग पररषदिे िोजखि सभिेदनशीि भउूपयोग योिना तिुनिा गरी 
कायानन्ियन गराउन सक्नेछ। भउूपयोग योिना तिुनिा र स्िीकृलताः (1) भउूपयोग 
कायानन्ियनको िालग नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्रको भलूिको िस्त ु जस्थलत, िनसंख्या 
िवृद्धदर, खाद्य तथा आिासको आिश्यकता, आलथनक विकास तथा पूिानधार लनिानणका िालग 
भलूिको िागिा हनुे िवृद्ध र िोखीि न्यूनीकरण एिं िातािरण संरिण िगायतका विषयिा 
अध्ययन गरी भउुपयोग योिना तिुनिा गनुनपनेछ। 

  (२) उपदिा (1) बिोजििको भउुपयोग योिना तिुनिा गदान भलुिको विद्यिान जस्थलत, 
दीघनकालिन सोच सिेतिाई सोही योिनािा सिािेश गनुन पनेछ ।  

  (३) भउुपयोगको दीघनकालिन सोचिाई भउूपयोग िेत्र नक्शािा अवित र अद्यािलधक 
गनुनपनेछ। 

  (४) भउूपयोग योिना तिुनिाको क्रििा स्थानीय नागररक, सरोकारिािा र विषय विज्ञ 
सिेतको सहभालगतािा छििि र सनुिुाई गरी अजन्ति रुप ट्टदनपुनेछ। 

  (५) स्थानीय तहिे भउूपयोग योिना तिुनिा गदान प्रादेजशक र संघीय तहको भउूपयोग 
योिनासँग नबाजझने गरी तिुनिा गनुन पनेछ।प्रादेजशक र संजघय भउूपयोग योिना लनिानण हनु ु
अगािै स्थानीय सरकारको योिना लनिानण भै कायनन्ियनिा आएको अबस्थािा कुनै प्राबधान 
बाजझएिा बाजझएको दिािाई पछी गाउँ सभा अथिा नगर सभािे आबस्यकता अनसुार 
संसोधन गनन सक्नेछ । 

  (६) यस दिा बिोजिि तिुनिा भएको भउूपयोग योिनािाई नगर/गाउँ कायनपालिकािे 
अनिुोदन गरी स्थानीय भउूपयोग पररषद् बाट स्िीकृत भएपलछ कायानन्ियन गनुनपनेछ। 

१०. स्थानीय भउूपयोग पररषद : (१) भउूपयोग िेत्र िगीकरण तथा भउूपयोग योिना तिुनिा र 
कायानन्ियनका िालग पालिकािा स्थानीय भउूपयोग पररषद रहनेछ। 

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

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

 (४) स्थानीय भउूपयोग पररषदको बैठकिा विषय विज्ञिाई आिस्यकता अनसुार 
आिन्त्रण गनन सक्नेछ। 

 (५) बैठक सभिन्धी कायनविलध पररषद आिैिे लनधानरण गरेििोजिि हनुेछ । 
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११.  स्थानीय भउूपयोग पररषदको काि कतनव्य र अलधकाराः स्थानीय भउूपयोग पररषदको काि 
कतनव्य र अलधकार देहायबिोजिि हनुेछाः 

(क) भलूि सभिन्धी िगत सििन, विश्लषेण र उपयोग गने, 

(ख) आफ्नो तहको भउूपयोग सभिन्धी आिश्यक नीलतहरु संशोधन गरर पाररत 
गने। 

(ग) आफ्नो तहको भउूपयोग िेत्र नक्शा अद्यािलधक गराउने 
(घ) आिश्यकता अनसुार आफ्नो तहको भउूपयोग िेत्र िगीकरण गने, 

(ङ) भउूपयोग िगीकरण सभिन्धी सूचना सरोकारिािाको पहुँचिा परु् याउन 
स्थानीय भउूपयोग  कायानन्ियन सलिलतिाई लनदेशन ट्टदने, 

(च) आफ्नो तहको भउूपयोग योिना तिुनिा गनन िगाउने र स्िीकृत गने, 

(छ) स्थानीय तहको भउूपयोग योिना कायानन्ियनका प्रवक्रया र िापदण्ड तयार 
गरी िाग ुगने, 

(ि) भउूपयोग योिना कायानन्ियनको अनगुिन गने, 

(झ) भउूपयोग पररितननको िालग स्पष्ट आधार र कारण सवहत लसिाररस गने, 

(ञ) तोवकएको उपयोग भन्दा िरक उपयोग गरेकोिा कारिाही गने, 

(ट) भउूपयोगिा उल्िेखनीय योगदान गने व्यजि पररिार िा संस्थािाई परुस्कृत 
गने, 

(ठ) धालिनक ऐलतहालसक साँस्कृलतक परुाताजत्िक सािनिलनक सािदुावयक 
स्थिहरुको संरिण गने, 

 

१२.  कायानन्ियन सलिलताः (१) स्थानीय भउूपयोग पररषदको कायनिा सहयोग गनन स्थानीय तहिा 
देहायबिोजििको एक भउूपयोग कायानन्ियन सलिलत रहनेछाः  

(क) नगर/गाउँपालिकाको प्रिखु िा अध्यि- अध्यि 

(ख) नगर/गाउँपालिकाको  उपप्रिखु िा उपाध्यि- उपाध्यि 

(ग) सबै िडा अध्यि -सदस्य 

(घ) नगर/गाउँपालिकाको कृवष, िन, भलूि, सहरी विकास र भौलतक पूिानधारसँग 

सभबजन्धत शाखाका प्रिखुहरू -सदस्य 

(ङ) भलुि सभबन्धी िेत्रिा कजभतिा १० बषनदेखी लनरन्तर कायनरत संघ संस्थाहरु 
िध्येबाट स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे तोकेका कजभतिा  २ िना िवहिा 
सवहत ४ िना  िना -सदस्य 

(च) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत -सदस्य सजचि 
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 (२) उपदिा (१) को खण्ड (घ) बिोजिि तोवकएका सदस्यहरूको अिलध तीन 
िषनको हनुेछ । 

 (३) उपदिा (१) को खण्ड (घ) बिोजिि तोवकएका सदस्यहरूिे पदीय जिभिेिारी 
परुा नगरेिा, खराब आचरण प्रदशनन गरेिा िा स्थानीय भउूपयोग पररषदको लनदेशन विपररत 
कायन गरेिा कायानन्ियन सिलतको अध्यि िे िनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ ।तर, हटाउन ु
अजघ सिाइ पेश गनन िनालसि िाविकको िौका ट्टदन ुपनेछ। 
 (४)  कायानन्ियन सलिलतको काि, कतनव्य र अलधकार देहाय बिोजिि हनुेछाः- 

  (क) स्थानीय भउूपयोग पररषदबाट स्िीकृत भउूपयोग योिना कायानन्ियन 
गने, 

  (ख) िगीकृत िेत्रको सूचना तोवकए बिोजिि सरोकारिािाको िानकारीका 
िालग सािनिलनक गने, 

  (ग) प्रत्येक िडाको िडास्तरीय भउूपयोग योिना तयार गने, 

  (घ) िडास्तरीय भउूपयोग योिना िडा सलिलतबाट अनिुोदन गराइ सोका 
आधारिा स्थानीय तहको सिवष्टगत भउूपयोग योिना तयार पारी 
स्थानीय भउूपयोग पररषदिा पेश गने, 

  (ङ) कायानन्ियनका क्रििा देजखएका सिस्या सिाधानका िालग विकल्पसवहत 
स्थानीय भउूपयोग पररषदिा पेश गने, 

  (च) भलूिको संरिण र ट्टदगो उपयोगका िालग सचेतना अलभिवृद्ध गने, 

  (छ) तोवकएको उपयोगभन्दा िरक उपयोग गरेकािा िा तोवकए बिोजिि 
नगरेिा कारबाहीका िालग स्थानीय भउूपयोग पररषदिा लसिाररस गने, 

  (ि) कृवषयोग्य िलिन बाँझो रहे, नरहेको अनगुिन गने, 

  (झ) सािदुावयक भलूिको पवहचान गरी सािूवहक वहतिा उपयोगको व्यिस्था 
लििाउने, 

  (ञ) भउूपयोगिा उल्िेखनीय योगदान गने व्यजि, पररिार िा संस्थािाई 
परुस्कृत गनन लसिाररस गने, 

  (५) कायानन्ियन सलिलतको बैठक आिश्यकताअनसुार बस्नेछ र बैठकसभबन्धी 
कायनविलध सो सलिलत आिैँ िे लनधानरण गरेबिोजिि हनुेछ। 
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पररच्छेद –५ 

भलूि, भलूि स्रोत, पूिानधार र िातािरण संरिण 

१३.  भलूि, भलूि स्रोत र सभपदाहरुको िगत अद्यािलधक (१) पालिकािे आफ्नो िेत्रिा रहेका 
देहायका भलूि, भलूिश्रोत र सभपदाहरुको िगत अद्यािलधक गनुनपनेछ । 

(क) सािनिलनक, ऐिानी, पती, खिुा िेत्र, नदीउकास िग्गा, लसिसार,ििाधार, 

पानीको िहुान,सािनिलनक पोखरी, सािदुावयक िग्गा। 

(ख)  भलूिसतह र सतह िनुीका ठोस, तरि र ग्यास प्रकृलतका खानी तथा खलनि 
उत्खनन ्िेत्रहरु 

(ग) सािनिलनक भिन, कुिा , चौतारो, पाकन , रंगशािा, कबड हाि सािदुावयक 
विद्याियका भिन, धालिनक, साँस्कृलतक तथा परुा ताजत्िक िहत्िका सभपदा 
तथा भिनहरु 

  (२) उपदिा (१) ििोजििका भलूि, भलूिस्रोत र सभपदाहरुको पवहचान, रेखािन, 
लसिािकन र दस्तािेजिकरण गरी संरिणको योिना तिुनिा गनुनपने छ। 

 

 

१४.  सरकारी, सािनिलनक संरचना एिं पूिानधारको संरिण (१) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र 
लभत्रका सरकारी सािनिलनक संरचना(बाटो, कुिो, पधेँरो,पानीको िहुान, सािदुावयक 
भिन,चोक,सािनिलनक पोखरी, नदी, खोिा, पाटी पौिा, शिदाहस्थि आट्टद) एिं पूिानधार 
(सडक,नहर, विदू्यत तथा सञ्चार टािर, विलभन्न दिानका नापी लनयन्त्रण विन्दू) को अलभिेख 
अद्यािलधक गरी संरिण गनुनपनेछ। 

   (२) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रका सरकारी सािनिलनक संरचना एिं 
पूिानधारिे ओगटेको िेत्र र  सडक नहर, खोिा र नदीको हकिा दायाँ बायाँ वकनारिा 
अलधकार िेत्र तोकी रेखािन सिेत गरी उजल्िजखत िेत्र प्रकृलत अनसुार सरकारी िा 
सािनिलनक कायि गनुनपनेछ। 

   (३) उपदिा (२) बिोजिि सरकारी िा सािनिलनक कायि गनुनपने ििीन रैकर 
िग्गािा पने भए सो को िगत किा गरी शे्रस्तापिुान  लििान गनुनपनेछ। 

   (४) यसदिा बिोजिि िगतकिा गरी सरकारी िा सािनिलनक कायि गने कायनविलध 
तोवकएििोजिि हनुेछ। 

 

 

 

 

 



 

11 
 

१५.  सािदुावयक, सािनिलनक उपयोग, विकास लनिानण र पूिानधार विकासको िालग ििीनको पवहचान र 
सूरिााः (१) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो विद्यिान र भविष्यको आिश्यकता एिं चाहनािाई 
सभिोधन गनन विलभन्न िडाहरुिा देहायको प्रयोिनको िालग ििीन पवहचान गनुनपनेछाः- 

(क) शैजिक संस्था, स्िास््य संस्था, प्रहरीचौकी, सािदुावयक भिन,सािनिलनक धारा, 
काञ्जी हाउस, सािनिलनक शौचािय, ल्याण्डविल्ड साइट, शिदाहस्थि,रङ्गशािा, 
खेििैदान,वकररयापतु्री घर, दिकि श्टेशन, ज्येष्ठनागररक िनोरञ्जन स्थि, 
खिुािेत्र, औद्योलगक िेत्र आट्टद। 

(ख) सभाहि, पाकन , कभडनहि, कोल्डस्टोर, संग्राहिय, बिार िेत्र, पशिुधशािा, 
बाि उद्यान, नसनरी, प्राणी उद्यान, योग ध्यान केन्र, िाटरपाकन , 
भ्यूटािर,बसपाकन ,यात्र ुविश्रािस्थि, पेट्रोिपभप, विदू्यतीय गाडी चाजिनङ्ग श्टेशन, 
प्याराग्िाईड श्टेशन, हेलिप्याड, रोपिे सञ्चािन स्थि, याजन्त्रक उपकरण 
ििनत स्थि आट्टद । 

(ग) हरेक गाउँिा कजभतिा एक स्थानिा सािदुावयक उपयोगका िालग सािदुावयक 
िग्गाको ब्यबस्थापन गनुनपने .  

(२) उपदिा (१) बिोजिि सािनिलनक उपयोग, विकास लनिानण र पूिानधार 
विकासको िालग पवहचान गररएको िग्गा अलतक्रिण हनु नपाउने गरी सरुजित राख्न 
नगर/गाउँपालिकािे आिश्यक प्रिन्ध गनुनपनेछ। 

 

१६.  िातािरण संरिण र विपद व्यिस्थापनाः (१) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रको िातािरण 
संरिणको िालग देहायका कायन गनुनपनेछाः- 

(क) साविकका पानीका स्रोत र पोखरीहरुको संरिण गने र पोखरी नभएका 
िडािा पूनभनरण पोखरी लनिानण गने। 

(ख) उपयोगविवहन पलतन िग्गा, हैलसयत विग्रकेो िन र नदी वकनारिा ििृारोपण 
गरी स्िच्छ िातािरण लनिानण गने। 

(ग) विदू्यतको पहुँच भएका तर ईन्धनको िालग िंगििा लनभनर सिदुायिाई  
विदू्यतीय चिुो खररद र विदू्यत उपयोगिा अनदुान ट्टदने।  

(घ) रासायलनक िि एिं विषादीिाई प्रलतस्थापन गनन प्रांगाररक िि एिं विषादी 
उत्पादन उद्योगिाई अनदुान ट्टदने। 

(२) आफ्नो िेत्रिा प्राकृलतक विपद व्यिस्थापनको सन्दभनिा देहायका कायन गनुनपनेछाः- 
(क) आफ्नो िेत्रलभत्र विपद िोजखि िेत्रको नक्शांकन र िोजखििा रहेका बस्ती 

एिं सभपदाहरुको पवहचान गने 

(ख) आफ्नो िेत्रको विपद प्रलतकायन योिना तथा पूिनसूचना प्रणािी तयार गने 
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(ग) िोजखि स्थानिा रहेका बस्तीहरु सरुजित ठाउँिा स्थानान्तरण गने  

(घ) आफ्नो िेत्रलभत्र विपदबाट विस्थापनिा परेका पररिारका िालग सरुजित 
स्थानिा बसोबासको व्यिस्था लििाउने, 

(३) उपदिा (२) ििोजििको कायनगदान भलूिहीन दलित, सकुुििासी र आलथनकरुपिे विपन्न 
पररिारिाई प्राथलिकता ट्टदने । 

 

पररच्छेद –६ 

भलूि विकास, उपयोग र िापदण्ड लनधानरण 
 

१७.  भलूि विकास र उपयोग कायनक्रिाः (१) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रको 
उपयोगविवहन िग्गा देहाय ििोजिि उपयोगिा ल्याउन सक्नेछाः- 

(क) ऐिानी, पलतन र नदीउकास िग्गा, भलूिहीन वकसानिाई नगदेबािी, तरकारी, 
बगर खेती, िाछापािन आट्टद कायनको िालग सशतन उपिव्ध गराउने। 

(ख) आिु खेती नगने िग्गािािको िग्गा नगर/गाउँपालिकाको रोहिरिा लनजित 
रकि लतने गरी खेती गनन ईच्छुक वकसानिाई उपिव्ध गराउने व्यिस्था 
लििाउने। 

(ग) उपयोग विहीन रहेको खेतीयोग्य सरकारी िग्गा कृवष प्रयोिनको िालग 
भाडािा िगाउने,  

(घ)  नदीकटान िा भिूय िस्ता प्राकृलतक विपदको संभािना रहेको िेत्रिाई 
भउूपयोग िेत्र नक्शािा िोजखि िेत्रको रुपिा िनाइ तटिन्ध र ििृारोपण 
िगायत उपयिु उपायहरु अििभिन गने, 

(ङ) िग्गा एकीकरण गरी भउूपयोग िेत्र नक्शािा देखाइएको सभभाव्यता अनसुार 
प्रयोगिा ल्याउन सहिीकरण गने। 

(च) ििीनको बनािटका कारण उपयोगिा नरहेको िग्गा सधुार गरी उपयोगिा 
ल्याउन चाहने िगानी कतानिाई शतनसवहत ििीनको विकास र उपयोग गनन 
ट्टदने, 

(२) उपदिा (१) को खण्ड (ख) र (ग) ििोजििको कायनगदान भलूिहीन, 
सकुुििासी र आलथनकरुपिे विपन्न पररिारिाई प्राथलिकता ट्टदनपुनेछ । 

(३) यस दिा बिोजिि िग्गा उपिव्ध गराउने  र प्रयोगिा ल्याउने विलध र 
प्रवक्रया तोवकएबिोजिि हनुेछ। 

 

१८.  एकीकृत िस्ती विकास (१) नगर/गाउँपालिकािे िगीकृत आिासीय िेत्रिा एकीकृत र 
व्यिजस्थत िस्ती विकासका कायनक्रिहरु तिुनिा र कायानन्ियन गनुनपनेछ। एवककृत बस्ती 
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लबकास गदान सािाजिक तथा सास्कृलतक पििाई सिेत ध्यानिा राखी िीिनयापनका वििध 
अयािहरुको प्रबद्धनन हनुे कुराको सलुनितता गनुनपनेछ । 

  (२) उपदिा (१) ििोजिि नगर/गाउँपालिकािे एकीकृत र व्यिजस्थत िस्ती 
विकासको िालग िग्गाको एकीकरण, विकास र व्यिस्थापन गनन सक्नेछ। 

  (३) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र विकास गररने बस्तीिा रहने पररिार संख्या, 
एकीकृत बस्तीको िेत्रिि, लभत्री सडक, खिुा िेत्र, घडेरीको न्यूनति िेत्रिि र लनिानण 
गदान छोडनपुने िेत्र, प्रत्येक घरिा हनुपुने विरुिा संख्या, घरको बनािट र िोहर 
व्यिस्थापन सभिन्धी िापदण्ड र कायानन्ियन-कायनविलध बनाइ िाग ुगनन सक्नेछ। 

 (४) नगर/गाउँपालिकािे खानेपानी, ढि, विििुी, टेलििोन, ईन्टरनेटिस्ता आधारभतू 
सवुिधाहरु परु् याउन र भैरहेको सेिाको गणुस्तर सधुारिा आिासीय िेत्रिाई प्राथलिकता ट्टदई 
छररएर रहेका बस्तीहरुिाई एकीकृत हनु प्रोत्साहन गनुनपनेछ। 

  (५) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र भिन लनिानण स्िीकृलत ट्टदँदा राविय 
भिनसंवहताको पािना गनुन पनेछ । 
  (६) यस दिा बिोजिि िापदण्ड लनधानरण गदान संघ र प्रदेशको िापदण्ड प्रलतकूि 
नहनुे गरी लनधानरण गनुनपनेछ । 

 

१९.  सडक िापदण्ड लनधानरण र कायानन्ियनाः (१) नगर/गाउँपालिकािे राविय तथा प्रदेश स्तरीय 
िापदण्डको अलधनिा रही आफ्नो िेत्रलभत्र स्थानीय, ग्रािीण तथा कृवष सडकको दायाँ बायाँको 
अलधकारिेत्र (राइट अि िे) को सीिा तोक्न सक्नेछ। 

   (२) नगर/गाउँपालिकािे उपदिा (१) बिोजििको सडकको अलधकारिेत्रलभत्र 
बनेका संरचना हटाउदा विस्थावपत भएका  भलूिहीनिाई यसै ऐनको दिा ५ ििोजिि िलिन 
उपिव्ध गराउन सक्नेछ । 

   (३) यस दिािा अन्यत्र िेसकैु िेजखएको भएतापलन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ प्रारभभ भएपलछ एकपटक तोवकएको सडकको दायाँ बायाँ अलधकारिेत्र पररितनन गदान 
कसैको िग्गा िा सो िग्गािा बनेको संरचना त्यसरी पररितनन गररएको अलधकारिेत्रलभत्र पनन 
गएिा त्यस्तो िग्गा प्राप्त गदान िा सो िग्गालभत्रको संरचना हटाउँदा िा भत्काउँदा िलतपूलतन 
ट्टदन ुपनेछ । 

२०.  िग्गाको खण्डीकरण लनयन्त्रण तथा चक्िाबन्दी : (१) नगर/गाउँपालिकािे आिनो िेत्रको 
कृवष र आिास िेत्रको खण्डीकरण लनयन्त्रण र चक्िािन्दीका िालग देहायका कदि चाल्न 
सक्नेछाः- 

(क) कृवष िेत्रिा िगीकृत िग्गािाई तोवकएको िेत्रिि भन्दा कि हनुे गरी 
वकत्ताकाट गनन लसिाररस नगने, 
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(ख)  कृवष िेत्रका वकत्ताहरु एकीकरण गनन प्रोत्साहन गने, 

(ग) आिासीय िेत्रिा लनजित िेत्रििभन्दा कि हनुे गरी घडेरी खररद िा लबक्री 
गनन नट्टदने । 

(२) खण्डीकरण लनयन्त्रण र चक्िाबन्दी सभिन्धी कायनविलध तोवकए बिोजिि 
हनुेछ । 

 

पररच्छेद –७ 

िग्गाप्रशासन र िािपोत एिं कर संकिन 

२१.  िग्गाप्रशासन सञ्चािन सभिन्धी कायन: (१) नगर/गाउँपालिकािा आिनो िेत्रको िग्गा 
प्रशासन सभिन्धी कायन गनन एक भलूि शाखा रहनेछ।उि शाखािे िग्गाको िगत 
ब्यबस्थापन आट्टद कायन सिेत गनेछ । 

   (२) िग्गा प्रशासन शाखािे साविकिा संघीय सरकार िातहतको िािपोत 
कायानियबाट सभपादन भैरहेका िध्ये स्थानीय तहिा हस्तान्तरण भै आएका कायनहरुको काि 
गनेछ । 

   (३) शाखािा संगठन तथा व्यिस्थापन िगायतका प्रलतिेदनको लसिाररस सिेतको 
आधारिा किनचारी दरबन्दी स्िीकृत गनुनपने छ।  

   (४) नगर/गाउँपालिकाको िग्गा प्रशासन सभिन्धी अन्य कुरा तोवकए बिोजिि 
हनुेछ। 

 

२२.  भलूििा सशुासनाः (१) नगर/गाउँपालिकािे आिनो िेत्रको भलूि प्रशासन पारदशी र 
प्रभािकारी बनाउन देहायको कायन गनुनपनेछाः 

(क) ऐनको दिा ३ ििोजिि आफ्नो िेत्रको भलूिको अलभिेख लडजिटि स्िरुपिा 
अद्यािलधक गररराख्न,े 

(ख) आफ्नो िेबसाइटिा भिूीको िगीकरण, भउूपयोग योिना सभिन्धी सूचना, 
कायानियबाट प्रिाह हनु े भलूि सभिन्धी सेिा र सो बापत िाग्न े शलु्कहरु 
अद्यािलधक गने, 

(ग) घर-िग्गािािािे आफ्नो अचि सभपजत्तको िािपोत तथा सभपजत्त कर 
अनिाइन भिुालन गनन लिल्ने प्रणािी विकास गरी उपिव्ध गराउने,  

(घ) शसुासन कायानका िालग भलूि सभबजन्ध गनुासो व्यािस्थापन सलिलत गठन गने  

२३.  दै्वधस्िालित्ि अन्त्याः (१) नगर/गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र विद्यिान दै्वध स्िालित्ि 
अन्त्यको िालग देहायबिोजििका कायनहरु गनुनपनेछाः- 
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(क) आफ्नो िेत्रलभत्रका दै्वधस्िालित्ििा रहेका िग्गा, िग्गािाि र िोहीको 
िडागत वििरण अद्यािलधक गने। 

(ख) िोही िगत किाको सूचना खिेुका बखत िोही र िग्गा धनीको संयिु िा 
कुनै एकपिको लनिेदन र प्रिाणहरु सििन गरी िािपोत तथा भलूिसधुार 
कायानियिा पठाउने। 

(ग) िोही र िग्गाधनी बीच लछटो छररतो रुपिा िग्गा बाँडिाड सभपन्न गनन 
टोिी खटाइट्टदन िािपोत तथा भलूिसधुार कायानियिा िेखी पठाउने। 

(घ) िोही िगत किाको सूचना प्राप्त गरेरपलन भयाद लभत्र बाँडिाँडको िालग 
िग्गािािा िा िोहीिे लनिेदन नट्टदइ आनाकानी गरेिा लनिहरुको 
दै्वधस्िालित्ििा रहेको िग्गा उपिव्ध प्रिाणका आधारिा बाँडिाँड गररट्टदन 
िािपोत तथा भलूिसधुार कायानियिा िेखी पठाउन।े 

(२) दै्वध स्िालित्ि अन्त्य सभिन्धी उजल्िजखत कायनको िालग नगर/गाउँपालिकािे 
कायनक्रि र कायनविलध लनधानरण गनन सक्नेछ। 

 

२४.  िािपोत र सभपजत्त कर सििन सभिन्धी व्यिस्थााः (१) पालिकािे िग्गािािाबाट प्रत्येक िषन 
तोवकए ििोजििको िािपोत र सभपजत्त कर असिु गरी तोवकएको कोषिा दाजखि गनुनपनेछ। 

   (२) स्थानीय तहिे तोकेको सिय अगािै िािपोत बझुाउने िग्गािािािाई केही 
रकि छुट ट्टदई िािपोत बझु्न र िािपोत बझुाउने भयाद नाघेपलछ केही सिय थपगरी थप 
शलु्क सवहत िािपोत बझु्न सक्नेछ। 

   (३) उपदिा (२) बिोजिि थप भयाद लभत्र पलन िािपोत नबझुाउने िग्गािािाको 
िग्गा रोक्का गनन िािपोत कायानियिा िेखी पठाउन सक्नेछ।  

   (४) स्थानीय तहिे िािपोत बजुझलिएको रलसद िग्गािािािाई ट्टदनपुनेछ ।  

२५.  भउूपयोगका आधारिा कर प्रणािी लनधानरणाः (१) आिासीय िेत्रलभत्र बसोबासको िालग 
तोवकएको संख्या िा िेत्रिि भन्दा बढी घर र िग्गािा थप कर िगाउन सक्नेछ ।  

   (२) कृवष र औद्योलगक प्रयोिनिा रहेको भलूििा कर छुट ट्टदन सक्नेछ । 

   (३) उपदिा (२) बिोजिि उपयोग हनुे भलूि बाहेक अन्य िेत्रको भलूििा उपयोग र 
िाभ सिेतका आधारिा कर िगाउन सक्नेछ।  

   (४) उपदिा (२) र (३) बिोजििको भलूि िनालसि िाविकको कारण लबना 
उपयोग नगरी खािी िा बाँझो राख्न ेिग्गाधनीिाई थप कर िगाउन सक्नेछ। 

   (५) यस दिा ििोजिि िगाइने कर िा ट्टदईने छुट स्थानीय तहिे पाररत गरेको 
कानून बिोजिि हनुेछ। 
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पररच्छेद –८ 

विविध 
२६.  कसूर र िररिानााः (१) देहायबिोजिि कायन गरेिा यस ऐनबिोजिि कसूर गरेको िालननेछाः 

(क) ििीनको िगीकरण बिोजिि उपयोग नगरेिा, 
(ख) कृवषिेत्रको िग्गा िनालसि िाविकको कारणविना तीन बषनसभि बाँझो 

राखेिा, 
(ग) ऐनिे पररितनन गनन ट्टदएको प्रािधान िाहेक भउूपयोग पररितनन गरेिा, 
(घ) सरकारी िा सािनिलनक िग्गा लिचेिा 
(२) उपदिा (१) बिोजिि कसूर गने व्यजि िा संस्थािाईन्यावयक सलिलतको 

लनणनयबाट स्थानीय तहिे देहायबिोजिि िररिाना गनन सक्नेछाः 
(क) ििीनको िगीकरण बिोजिि उपयोग नगरेिा रु. दशहिार सभि, 

(ख)  उपदिा (१) को खण्ड (ख) बिोजििको कसूर गरेिा उत्पादन अनिुानको 
आधारिा पचास हिारसभि  

(ग)  उपदिा (१) को खण्ड (ग) बिोजििको कसूर गरेिा भउूपयोगिाई सालबक 
बदोजिि नै हनुेगरी एक  िाख रुपैया सभि 

  (२) यस दिा ििोजिि कसरु गरेको विषयिा उिरु गने, सनुिुाइको िौका ट्टदने र 
उिरुी उपर कारिाही चिाउने कायनविलध तोवकएििोजिि हनुेछ। 

 

२७.  लनयि लनदेजशका िा कायनविलध बनाई िागू गनन सक्नाेः (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्ियन 
गनन पालिकािे  आिश्यक लनयि, लनदेजशका िा कायनविलध बनाई िागू गनन सक्नेछ। 

  (२) यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयि स्थानीय रािपत्रिा प्रकाजशत भएपलछ िागू 
हनुेछ । 

 

२८. अध्ययन गरी पेश गने: आफ्नो नगर/गाउँपालिकािा भलूिको विजशस्ट खािको सिस्या 
देजखएिा त्यसको अध्ययन गरी सिाधानको िालग सभबजन्धत लनकायिा पेश गने । 

 

२९.  संघीय तथा प्रदेश काननुसँग बाजझएिा : यस ऐनिा उजल्िजखत कुनै प्राबधान प्रदेश िा संघीय 
काननुिा भएको व्यिस्थासँग बाजझएिा प्रदेश िा संघीय काननु ििोजिि हनुेछ । 


