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स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको भरू्म ऐन, २०७९ 

 

प्रस्तावनााः 

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको भरू्म श्रोतबाट प्राप्त िाभको न्याययक यवतरण र दीगो उपयोगको 
माध्यमबाट नागररकको सरुक्षित आवास,  खाद्य  अर्िकार सरु्नक्षित गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संयविानको िारा २२६ को उपिारा (१) बमोक्षिम स्वामीकार्तिक खापर गाउँगाउँ सभािे यो 
ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद-१ प्रारक्ष भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रार भाः (१) यस ऐनको नाम “स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको स्थानीय 
भरू्म ऐन, २०७९”  रहेको छ ।  



 
 

  (२) यो ऐन  गाउँपार्िकािे स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन गरेको र्मर्तदेक्षख प्रार भ 
हनुेछ। 

२. पररभाषााः यवषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अव्यवक्षस्थत बसोबासी” भन्नािे सरकारी, ऐिानी, पती वा सरकारी 
अर्भिेखमा वन िर्नएको भएता पर्न कक्ष तमा दश वषिदेक्षख आवाद 
कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्षििाई स झन ुपदिछ, 

र सो शब्दिे र्निप्रर्त आक्षश्रत पररवारका सदस्यिाई समेत िनाउनेछ । 

(ख) "अिोपचाररक िग्गा" भन्नािे नापिाँच भै यिल्डबकु कायम भएको तर 
यवर्भन्न कारणिे दताि हनु बाँकी रहेको िग्गा स झन ुपछि । 

(ग) "अनौपचाररक िग्गा" भन्नािे सरकारी सावििर्नक प्रकृर्तको िग्गामा 
यवर्भन्न व्यक्षििे कुनै प्रमाणयवना भोगचिन गररआएको िग्गा स झन ु
पछि । 

(घ)  "औपचाररक िग्गा" भन्नािे सरकारी, सावििर्नक, गठुी र रैकर िग्गा 
अथाित स्वार्मत्व स्पष्ट भएको िग्गा स झन ुपछि । 

(ङ) “कायािन्वयन सर्मर्त”  भन्नािे दिा ११ बमोक्षिम गठन भएको 
भउूपयोग कायािन्वयन सर्मर्त स झन ुपछि । 

(च) िग्गा भन्नािे र्नक्षित िेत्रिि, यकत्ता न वर, स्वार्मत्व र भसू वन्िको 
अर्भिेख भएको भरू्मको एक भाग स झन ुपछि। 

(छ) “तोयकएको वा तोयकए बमोक्षिम” भन्नािे यस ऐन अन्तगित बनेको 
र्नयममा तोयकएको वा तोयकए बमोक्षिम ब्यबस्था स झन ुपछि । 

(ि) “पररवार” भन्नािे कुनै व्यक्षिका स बन्िमा “पररवार” भन्नािे सो व्यक्षि 
र र्निको देहायको अवस्थाका नातेदार स मिाई स झनपुछिाः– (१) 
अंश छुयिएको वा नछुयिएको िे भए तापर्न पर्त वा पत्नी, (२) बाब ुवा 
आमा िीयवत छउन्िेि अंश छुयिएको वा नछुयिएको िे भए तापर्न १६ 
वषि उमेर नपगेुका छोरा, छोरी,  

(झ) “पररषद्” भन्नािे दिा ९ बमोक्षिम गठन भएको स्थानीय भउूपयोग 
पररषद् स झन ुपछि । 

(ञ) “भउूपयोग योिना” भन्नािे भउूपयोगिाई व्यवक्षस्थत गनि यवर्भन्न तहमा 
तयार गररएका योिना स झन ुपछि । 

(ट) “भउूपयोग िेत्र” भन्नािे उपयोगका आिारमा वगीकरण गररएको िेत्र 
स झन ुपछि । 



 
 

(ठ) “भउूपयोग िेत्र नक्शा” भन्नािे भउूपयोग स बन्िी कायिक्रम संचािन 
गनि भउूपयोगको िेत्र र्निािरण हनुे गरी तयार गररएको नक्शा स झन ु
पछि । 

(ड) भरू्म भन्नािे स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको िेत्रमा पने स पूणि 
भरू्मस झन ुपछि । 

(ढ) “भरू्महीन” भन्नािे मिुकुभर आफ्नो वा आफ्नो पररवारको स्वार्मत्वमा 
िग्गा िमीन नभएको र आफ्नो वा पररवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट 
िग्गा प्रबन्ि गनि असमथि व्यक्षि र र्निप्रर्त आक्षश्रत पररवार स झनपुछि 
र यस शव्दिे भरू्महीन दर्ित र िग्गा भए पर्न पयहचान गदािको बखत 
१३० वगि र्मटर भन्दा कम िग्गा भएका र गररबीको रेखा मरु्न रहेका 
पररवारिाई समेत िनाउँछ ।  

(ण) “स्थानीय तह” भन्नािे गाउँपार्िका, नगरपार्िका र क्षिल्िा सभा स झन ु
पछि । 

   

  

 

पररच्छेद –२ 

भरू्म िगत अद्यावर्िक स बन्िी ब्यवस्था 

३. भरू्मको िगत अद्यावर्िक गनुिपनेाः (१) नगर/गाउँपार्िकािे आफ्नो कायििेत्र र्भत्रको स पूणि 
औपचाररक, अिोपचाररक र अनौपचाररक उपयोगमा रहेको भरू्मको िगत अद्यावर्िक राख्न ु
पनेछ। 

 (२) औपचाररक (सरकारी, सावििर्नक, गठुी र रैकर) िग्गाको अर्भिेख स वक्षन्ित 
मािपोत कायािियबाट र्िइ अद्यावर्िक गनुिपनेछ। 

 (३) अिोपचाररक (नापिाँच भै यिल्डबकु कायम भएको तर यवर्भन्न कारणिे दताि 
हनु बाँकी) िग्गा कुन कुन वडामा के कर्त मात्रामा कर्तसमय देक्षख कर्त पररवारको 
भोगचिनमा छ, वडा कायाििय मािि त अद्यावर्िक गनि िगाइ एकीकृत अर्भिेख राख्न ुपनेछ 
। 

 (४) अनौपचाररक (सरकारी सावििर्नक प्रकृर्तको िग्गामा यवर्भन्न व्यक्षििे कुनै 
प्रमाणयवना भोगचिन गररआएको) िग्गामा बसोबास एवं खेती गरी आएका पररवार, अवर्ि र 
वडा खलु्ने गरी एकीकृत अर्भिेख अद्यावर्िक गनुि पनेछ। 



 
 

४. िगत अद्यावर्िक को क्षि मेवारी र प्रकृया (१) भरु्मको िगत  अद्यावर्िक गनि 
नगर/गाउँपार्िकामा एक भरू्मशाखा रहनेछ। 

 (२) भरू्म िगत अद्यावर्िक गने कायि सरुु गनुि अगावै गाउँपार्िकािे कक्ष तमा ३५ 
ददनको सावििर्नक सूचना प्रकाशन गनुिपनेछ ।  

 (३) भरू्म िगत संकिन र अद्यावर्िकको कायि अनसूुची  स्वामीकार्तिक खापर 
बमोक्षिमको ढाँचामा र्डक्षिटि प्रणािीमा गनुिपनेछ ।  

 (४)  यस दिा बमोक्षिम संकिन र अद्यावर्िक गरेको भरू्म िगत कायिपार्िकाबाट 
प्रमाणीकरण गराइ राख्न ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद ३:  

भरू्महीनिाई िग्गा व्यवस्थापन 
 

५. भरू्महीनिाई िग्गा उपिव्ि गराउनाेः (१) नगर/गाउँपार्िकािे आफ्नो िर्मन नभएका र 
प्राकृर्तक यवपद्का कारण यवस्थायपत भै भरू्महीनको रुपमा रहेका पररवारिाई बसोबास 
प्रयोिनको िार्ग िग्गा उपिव्ि गराउन भरू्महीन पररवारको वडागत िगत तयार गनुिपनेछ। 

 (२) भरू्महीन पररवारको िार्ग यथास भव बसोबास गररआएकै ठाउँमा, सो ठाउँ 
प्रचर्ित कानून वमोक्षिम उपयिु नभए सोही वडाको अन्य ठाउँमा र वडार्भत्र बसोबास 
योग्य स्थान नभए अको वडामा बसोबासको िार्ग िमीन पयहचान गनुिपनेछ। 

 (३) उपदिा (२) वमोक्षिम पयहचान गररएको स्थानिाई योिनावद्ध र व्यवक्षस्थत 
बस्तीको रुपमा यवकास गरी भरू्महीनिाई बसोबासको िार्ग संघीय तथा स बक्षन्ित प्रदेश 
काननुको प्रर्तकूि नहनुे गरी िग्गा उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

 (४) उपदिा (३) वमोक्षिम पयहचान गररएको स्थानमा भरू्महीनिाई बसोबासको िार्ग 
िग्गा उपिव्ि गराउँदा प्रचर्ित कानूनिे भौगोर्िक िेत्र अनसुार तोकेबमोक्षिमको िेत्रिि 
िग्गा उपिव्ि गराउनपुनेछ।  

 (५) उपदिा (३) र (४) बमोक्षिम िग्गा उपिब्ि गराउँदा उि िग्गाको प्िटहरु 
नापिाँच र यकत्ता कायम गने, िग्गाको यववरण नापी तथा मािपोतको प्रणािीमा प्रयवष्ट गने, 

िग्गा प्राप्तगने पररवारका नाममा संयिु (श्रीमान ्र श्रीमती दवैुको नाममा) पिुाि तयार गने र 
स बक्षन्ित पररवारिाई उपिव्ि गराउने छ। तर श्रीमान ् या श्रीमतीको मतृ्य ु भएको वा 
स बन्ियवच्छेद भै अिग अिग बसेको खण्डमा एकि पिुाि उपिब्ि गराइनेछ।   

 (६) यस दिाका यवर्भन्न उपदिा वमोक्षिम िग्गा उपिव्ि गराउँदा प्राकृर्तक 
यवपद्का कारण यवस्थायपत भरू्महीन, भरू्महीन दर्ित र अन्य भरू्महीनिाई प्राथर्मकता 
क्रमअनसुार यवतरण गनुिपनेछ। 



 
 

 (७) कृयष प्रयोिनको िार्ग िग्गा र्िन चाहने भरू्महीनिाई प्रचर्ित सङ्घीय कानूनको 
व्यवस्था वमोक्षिम िग्गा उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  

    (८) भरू्मयहन सकुु बासी, भरू्महीन दर्ितिाई एक पटक िर्मन ददएपर्छ पनु भरू्महीन 
हनु ेगरी िग्गा यवक्री यवतरण गनि ददइने छैन।     

    (९) अब्यबक्षस्थत बसोबासीको ब्यबस्थापन सङ्घीय र प्रदेश काननु बमोक्षिम स्थानीय 
तहको अर्िकार िेत्रर्भत्र रही गररनेछ  

 

 

पररच्छेद –४ 

भउूपयोग स बन्िी ब्यवस्था 
६. भरू्मको वगीकरणाः(१) स्थानीय भउूपयोग पररषदिे संघीय सरकारबाट प्राप्त भउूपयोग िेत्र 

नक्शािाई स्थानीय आवश्यकताको आिारमा अद्यावर्िक गरी देहायवमोक्षिम सबै वा केही 
िेत्रमा वगीकरण गनुि पनेछाः 
  (क)  कृयष िेत्र 

  (ख)  आवासीय िेत्र 

  (ग)  व्यावसाययक िेत्र 

  (घ)  औद्योर्गक िेत्र 

  (ङ)  खानी तथा खर्नि िेत्र  

  (च)  वन िेत्र  

  (छ)  नदी, खोिा ताि, सीमसार िेत्र  

  (ि)  सावििर्नक उपयोगको िेत्र  
  (झ)  सांस्कृर्तक र परुाताक्षत्वक महत्वको िेत्र 

  (ञ)  नगर/गाउँपार्िका बाट आवश्यकता अनसुार तोयकएका अन्यिेत्र। 

 (२) उपदिा (१) वमोक्षिम वगीकरण गदाि कुनै सङ्घीय वा प्रदेश स्तरको योिना 
सञ्चािनमा रहेका वा हनुे भनी तोयकएका िेत्रिाई सोही बमोक्षिम वगीकरण गनुिपनेछ।  

 (३) उपदिा (१) को खण्ड (ञ) वमोक्षिम थप वगीकरण गनि आवश्यक देखेमा 
वगीकरणमा समावेश गनि संघीय भउूपयोग पररषदमा पठाइ र्नकासा आएवमोक्षिम गनुिपनेछ।  

 (४) उपदिा (१) को खण्ड (क) वाहेक अन्य िेत्रमा वगीकरण भएको िग्गा 
त्यस्तो िेत्रमा वगीकरणमा नआउँदास म स्थानीय भउूपयोग पररषदिाई िानकारर गराई कृयष 
िेत्रको रुपमा उपयोगमा ल्याउन सयकनेछ।  

 



 
 

७. वगीकरणको कायािन्वयनाः (१) नगर/गाउँपार्िकािे संघीय सरकारबाट प्राप्त भउूपयोग िेत्र 
नक्शािाई स्थानीय आवश्यकताको आिारमा अद्यावर्िक गरी अद्यावर्िक-वगीकरण वमोक्षिम 
उपयोगमा ल्याउन स्थानीय रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गनुि पनेछ। 

 (२) भउूपयोग िेत्र वगीकरणको सूचना प्रकाशन भएपर्छ िग्गािनीिे शे्रस्ता र 
प्रमाणपिुािमा तत-्तत ्िेत्र देक्षखने गरी अद्यावर्िक गनुिपनेछ। 

 (३) वगीकरणको सूचना पिात शे्रस्ताको अर्भिेख पररवतिन हनुे कुनैपर्न कारोबार 
(स्वार्मत्व हस्तान्तरण, र्ितो बन्िक, नामसारी, अंशबण्डा, घर कायम, बाटो कायम, िगत 
किा, दताििारी आदद) गनि िग्गािनी स बक्षन्ित मािपोत कायािियमा आएका वखत  
अद्यावर्िक गराउन सक्नेछन।् 

 (४) वगीकरणको सूचना पिात िग्गािनी पूिाि अद्यावर्िक नभएको िग्गाको 
मािपोत वा स पक्षत्तकर बकु्षझर्िन र िग्गाको कुनै कारवार गनि र्सिाररस ददईने छैन ्।  

 (५) उपदिा (२) वमोक्षिमको अद्यावर्िक गररएको कायि क्षचत्त नबझु्ने िग्गािनीिे 
त्यस्तो कायि भएको र्मर्तिे पैतीस ददन र्भत्र क्षिल्िा अदाित समि उिरुी ददन सक्नेछ। 

 (६) उपदिा (५) वमोक्षिमको उिरुी उपर क्षिल्िा अदाितिे गरेको र्नणिय अक्षन्तम 
हनुेछ। 

 

८. िोक्षखम िते्र पयहचान र अद्यावर्िक (१) स्थानीय भउूपयोग पररषदिे संघीय सरकारबाट प्राप्त 
भउूपयोग िेत्र नक्शािाई स्थानीय आवश्यकता, प्रायवर्िक दृयष्टिे स भाव्य र यवर्भन्न िेत्रमा 
रहेको िोक्षखम यवश्लषेण सयहत अद्यावर्िक गनुिपनेछ। 

 (२) भउूपयोग िेत्र नक्शामा िोक्षखम पयहचान र अद्यावर्िक गदाि स्थानीय ज्ञान र 
अनभुवसमेतका आिारमा अद्मावर्िक गनुि पनेछ । 

९. (३) स्थानीय भउूपयोग पररषदिे िोक्षखम स वेदनशीि भउूपयोग योिना तिुिमा गरी 
कायािन्वयन गराउन सक्नेछ। भउूपयोग योिना तिुिमा र स्वीकृर्ताः (1) भउूपयोग 
कायािन्वयनको िार्ग नगर/गाउँपार्िकािे आफ्नो िते्रर्भत्रको भरू्मको वस्त ु क्षस्थर्त, िनसंख्या 
वयृद्धदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक यवकास तथा पूवाििार र्नमािणका िार्ग 
भरू्मको मागमा हनुे वयृद्ध र िोखीम न्यूनीकरण एवं वातावरण संरिण िगायतका यवषयमा 
अध्ययन गरी भउुपयोग योिना तिुिमा गनुिपनेछ। 

  (२) उपदिा (1) बमोक्षिमको भउुपयोग योिना तिुिमा गदाि भरु्मको यवद्यमान क्षस्थर्त, 
दीघिकार्िन सोच समेतिाई सोही योिनामा समावेश गनुि पनेछ ।  

  (३) भउुपयोगको दीघिकार्िन सोचिाई भउूपयोग िेत्र नक्शामा अयित र अद्यावर्िक 
गनुिपनेछ। 



 
 

  (४) भउूपयोग योिना तिुिमाको क्रममा स्थानीय नागररक, सरोकारवािा र यवषय यवज्ञ 
समेतको सहभार्गतामा छििि र सनुवुाई गरी अक्षन्तम रुप ददनपुनेछ। 

  (५) स्थानीय तहिे भउूपयोग योिना तिुिमा गदाि प्रादेक्षशक र संघीय तहको भउूपयोग 
योिनासँग नबाक्षझने गरी तिुिमा गनुि पनेछ।प्रादेक्षशक र संक्षघय भउूपयोग योिना र्नमािण हनु ु
अगावै स्थानीय सरकारको योिना र्नमािण भै कायिन्वयनमा आएको अबस्थामा कुनै प्राबिान 
बाक्षझएमा बाक्षझएको दिािाई पछी गाउँ सभा अथवा नगर सभािे आबस्यकता अनसुार 
संसोिन गनि सक्नेछ । 

  (६) यस दिा बमोक्षिम तिुिमा भएको भउूपयोग योिनािाई नगर/गाउँ कायिपार्िकािे 
अनमुोदन गरी स्थानीय भउूपयोग पररषद् बाट स्वीकृत भएपर्छ कायािन्वयन गनुिपनेछ। 

१०. स्थानीय भउूपयोग पररषद : (१) भउूपयोग िेत्र वगीकरण तथा भउूपयोग योिना तिुिमा र 
कायािन्वयनका िार्ग पार्िकामा स्थानीय भउूपयोग पररषद रहनेछ। 

 (२)  स्थानीय तहको कायिपार्िकािे स्थानीय भउूपयोग पररषदको रुपमा कायि गनेछ 
। 

  (३) स्थानीय भउूपयोग पररषदको बैठक कक्ष तमा बषिको २ पटक र थप 
आवश्यकताअनसुार बस्नेछ। 

 (४) स्थानीय भउूपयोग पररषदको बैठकमा यवषय यवज्ञिाई आवस्यकता अनसुार 
आमन्त्रण गनि सक्नेछ। 

 (५) बैठक स वन्िी कायियवर्ि पररषद आिैिे र्निािरण गरेवमोक्षिम हनुेछ । 

 

११.  स्थानीय भउूपयोग पररषदको काम कतिव्य र अर्िकाराः स्थानीय भउूपयोग पररषदको काम 
कतिव्य र अर्िकार देहायबमोक्षिम हनुेछाः 

(क) भरू्म स वन्िी िगत सििन, यवश्लषेण र उपयोग गने, 

(ख) आफ्नो तहको भउूपयोग स वन्िी आवश्यक नीर्तहरु संशोिन गरर पाररत 
गने। 

(ग) आफ्नो तहको भउूपयोग िेत्र नक्शा अद्यावर्िक गराउने 
(घ) आवश्यकता अनसुार आफ्नो तहको भउूपयोग िेत्र वगीकरण गने, 

(ङ) भउूपयोग वगीकरण स वन्िी सूचना सरोकारवािाको पहुँचमा परु् याउन 
स्थानीय भउूपयोग  कायािन्वयन सर्मर्तिाई र्नदेशन ददने, 

(च) आफ्नो तहको भउूपयोग योिना तिुिमा गनि िगाउने र स्वीकृत गने, 

(छ) स्थानीय तहको भउूपयोग योिना कायािन्वयनका प्रयक्रया र मापदण्ड तयार 
गरी िाग ुगने, 



 
 

(ि) भउूपयोग योिना कायािन्वयनको अनगुमन गने, 

(झ) भउूपयोग पररवतिनको िार्ग स्पष्ट आिार र कारण सयहत र्सिाररस गने, 

(ञ) तोयकएको उपयोग भन्दा िरक उपयोग गरेकोमा कारवाही गने, 

(ट) भउूपयोगमा उल्िेखनीय योगदान गने व्यक्षि पररवार वा संस्थािाई परुस्कृत 
गने, 

(ठ) िार्मिक ऐर्तहार्सक साँस्कृर्तक परुाताक्षत्वक सावििर्नक सामदुाययक 
स्थिहरुको संरिण गने, 

 

१२.  कायािन्वयन सर्मर्ताः (१) स्थानीय भउूपयोग पररषदको कायिमा सहयोग गनि स्थानीय तहमा 
देहायबमोक्षिमको एक भउूपयोग कायािन्वयन सर्मर्त रहनेछाः  

(क) गाउँपार्िकाको अध्यि- अध्यि 

(ख) गाउँपार्िकाको उपाध्यि- उपाध्यि 

(ग) सबै वडा अध्यि -सदस्य 

(घ) गाउँपार्िकाको कृयष, वन, भरू्म, सहरी यवकास र भौर्तक पूवाििारसँग स बक्षन्ित 
शाखाका प्रमखुहरू -सदस्य 

(ङ) भरु्म स बन्िी िेत्रमा कक्ष तमा १० बषिदेखी र्नरन्तर कायिरत संघ संस्थाहरु 
मध्येबाट स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे तोकेका कक्ष तमा  २ िना मयहिा 
सयहत ४ िना  िना -सदस्य 

(च) प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृत -सदस्य सक्षचव 

 (२) उपदिा (१) को खण्ड (घ) बमोक्षिम तोयकएका सदस्यहरूको अवर्ि तीन 
वषिको हनुेछ । 

 (३) उपदिा (१) को खण्ड (घ) बमोक्षिम तोयकएका सदस्यहरूिे पदीय क्षि मेवारी 
परुा नगरेमा, खराब आचरण प्रदशिन गरेमा वा स्थानीय भउूपयोग पररषदको र्नदेशन यवपररत 
कायि गरेमा कायािन्वयन समर्तको अध्यि िे िनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ ।तर, हटाउन ु
अक्षघ सिाइ पेश गनि मनार्सव मायिकको मौका ददन ुपनेछ। 
 (४)  कायािन्वयन सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्िकार देहाय बमोक्षिम हनुेछाः- 

  (क) स्थानीय भउूपयोग पररषदबाट स्वीकृत भउूपयोग योिना कायािन्वयन 
गने, 

  (ख) वगीकृत िेत्रको सूचना तोयकए बमोक्षिम सरोकारवािाको िानकारीका 
िार्ग सावििर्नक गने, 

  (ग) प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भउूपयोग योिना तयार गने, 



 
 

  (घ) वडास्तरीय भउूपयोग योिना वडा सर्मर्तबाट अनमुोदन गराइ सोका 
आिारमा स्थानीय तहको समयष्टगत भउूपयोग योिना तयार पारी 
स्थानीय भउूपयोग पररषदमा पेश गने, 

  (ङ) कायािन्वयनका क्रममा देक्षखएका समस्या समािानका िार्ग यवकल्पसयहत 
स्थानीय भउूपयोग पररषदमा पेश गने, 

  (च) भरू्मको संरिण र ददगो उपयोगका िार्ग सचेतना अर्भवयृद्ध गने, 

  (छ) तोयकएको उपयोगभन्दा िरक उपयोग गरेकामा वा तोयकए बमोक्षिम 
नगरेमा कारबाहीका िार्ग स्थानीय भउूपयोग पररषदमा र्सिाररस गने, 

  (ि) कृयषयोग्य िर्मन बाँझो रहे, नरहेको अनगुमन गने, 

  (झ) सामदुाययक भरू्मको पयहचान गरी सामूयहक यहतमा उपयोगको व्यवस्था 
र्मिाउने, 

  (ञ) भउूपयोगमा उल्िेखनीय योगदान गने व्यक्षि, पररवार वा संस्थािाई 
परुस्कृत गनि र्सिाररस गने, 

  (५) कायािन्वयन सर्मर्तको बैठक आवश्यकताअनसुार बस्नेछ र बैठकस बन्िी 
कायियवर्ि सो सर्मर्त आिैँ िे र्निािरण गरेबमोक्षिम हनुेछ। 



 
 

पररच्छेद –५ 

भरू्म, भरू्म स्रोत, पूवाििार र वातावरण संरिण 

१३.  भरू्म, भरू्म स्रोत र स पदाहरुको िगत अद्यावर्िक (१) पार्िकािे आफ्नो िेत्रमा रहेका 
देहायका भरू्म, भरू्मश्रोत र स पदाहरुको िगत अद्यावर्िक गनुिपनेछ । 

(क) सावििर्नक, ऐिानी, पती, खिुा िेत्र, नदीउकास िग्गा, र्समसार,ििािार, 

पानीको महुान,सावििर्नक पोखरी, सामदुाययक िग्गा। 

(ख)  भरू्मसतह र सतह मनुीका ठोस, तरि र ग्यास प्रकृर्तका खानी तथा खर्नि 
उत्खनन ्िेत्रहरु 

(ग) सावििर्नक भवन, कुवा , चौतारो, पाकि , रंगशािा, कबड हाि सामदुाययक 
यवद्याियका भवन, िार्मिक, साँस्कृर्तक तथा परुा ताक्षत्वक महत्वका स पदा 
तथा भवनहरु 

  (२) उपदिा (१) वमोक्षिमका भरू्म, भरू्मस्रोत र स पदाहरुको पयहचान, रेखािन, 
र्समािकन र दस्तावेक्षिकरण गरी संरिणको योिना तिुिमा गनुिपने छ। 

 

 

१४.  सरकारी, सावििर्नक संरचना एवं पूवाििारको संरिण (१) गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्र र्भत्रका 
सरकारी सावििर्नक संरचना(बाटो, कुिो, पिेँरो,पानीको महुान, सामदुाययक 
भवन,चोक,सावििर्नक पोखरी, नदी, खोिा, पाटी पौवा, शवदाहस्थि आदद) एवं पूवाििार 
(सडक,नहर, यवदू्यत तथा सञ्चार टावर, यवर्भन्न दिािका नापी र्नयन्त्रण यवन्दू) को अर्भिेख 
अद्यावर्िक गरी संरिण गनुिपनेछ। 

   (२) गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्र र्भत्रका सरकारी सावििर्नक संरचना एवं पूवाििारिे 
ओगटेको िेत्र र सडक नहर, खोिा र नदीको हकमा दायाँ बायाँ यकनारमा अर्िकार िेत्र 
तोकी रेखािन समेत गरी उक्षल्िक्षखत िेत्र प्रकृर्त अनसुार सरकारी वा सावििर्नक कायम 
गनुिपनेछ। 

   (३) उपदिा (२) बमोक्षिम सरकारी वा सावििर्नक कायम गनुिपने िमीन रैकर 
िग्गामा पने भए सो को िगत किा गरी शे्रस्ता पिुाि  र्मिान गनुिपनेछ। 

   (४) यसदिा बमोक्षिम िगतकिा गरी सरकारी वा सावििर्नक कायम गने कायियवर्ि 
तोयकएवमोक्षिम हनुेछ। 

 

 

 

 

 



 
 

१५.  सामदुाययक, सावििर्नक उपयोग, यवकास र्नमािण र पूवाििार यवकासको िार्ग िमीनको पयहचान र 
सूरिााः (१) गाउँपार्िकािे आफ्नो यवद्यमान र भयवष्यको आवश्यकता एवं चाहनािाई स वोिन 
गनि यवर्भन्न वडाहरुमा देहायको प्रयोिनको िार्ग िमीन पयहचान गनुिपनेछाः- 

(क) शैक्षिक संस्था, स्वास््य संस्था, प्रहरीचौकी, सामदुाययक भवन,सावििर्नक िारा, 
काञ्जी हाउस, सावििर्नक शौचािय, ल्याण्डयिल्ड साइट, शवदाहस्थि,रङ्गशािा, 
खेिमैदान,यकररयापतु्री घर, दमकि श्टेशन, ज्येष्ठनागररक मनोरञ्जन स्थि, 
खिुािेत्र, औद्योर्गक िेत्र आदद। 

(ख) सभाहि, पाकि , कभडिहि, कोल्डस्टोर, संग्राहिय, बिार िेत्र, पशवुिशािा, 
बाि उद्यान, नसिरी, प्राणी उद्यान, योग ध्यान केन्र, वाटरपाकि , 
भ्यूटावर,बसपाकि ,यात्र ुयवश्रामस्थि, पेट्रोिप प, यवदू्यतीय गाडी चाक्षििङ्ग श्टेशन, 
प्याराग्िाईड श्टेशन, हेर्िप्याड, रोपवे सञ्चािन स्थि, याक्षन्त्रक उपकरण 
ममित स्थि आदद । 

(ग) हरेक गाउँमा कक्ष तमा एक स्थानमा सामदुाययक उपयोगका िार्ग सामदुाययक 
िग्गाको ब्यबस्थापन गनुिपने .  

(२) उपदिा (१) बमोक्षिम सावििर्नक उपयोग, यवकास र्नमािण र पूवाििार 
यवकासको िार्ग पयहचान गररएको िग्गा अर्तक्रमण हनु नपाउने गरी सरुक्षित राख्न 
गाउँपार्िकािे आवश्यक प्रवन्ि गनुिपनेछ। 

 

१६.  वातावरण संरिण र यवपद व्यवस्थापनाः (१) गाउँपार्िकािे आफ्नो िते्रको वातावरण 
संरिणको िार्ग देहायका कायि गनुिपनेछाः- 

(क) सायवकका पानीका स्रोत र पोखरीहरुको संरिण गने र पोखरी नभएका 
वडामा पूनभिरण पोखरी र्नमािण गने। 

(ख) उपयोगयवयहन पर्ति िग्गा, हैर्सयत यवग्रकेो वन र नदी यकनारमा विृारोपण 
गरी स्वच्छ वातावरण र्नमािण गने। 

(ग) यवदू्यतको पहुँच भएका तर ईन्िनको िार्ग िंगिमा र्नभिर समदुायिाई  
यवदू्यतीय चिुो खररद र यवदू्यत उपयोगमा अनदुान ददने।  

(घ) रासायर्नक मि एवं यवषादीिाई प्रर्तस्थापन गनि प्रांगाररक मि एवं यवषादी 
उत्पादन उद्योगिाई अनदुान ददने। 

(२) आफ्नो िेत्रमा प्राकृर्तक यवपद व्यवस्थापनको सन्दभिमा देहायका कायि गनुिपनेछाः- 
(क) आफ्नो िेत्रर्भत्र यवपद िोक्षखम िेत्रको नक्शांकन र िोक्षखममा रहेका बस्ती 

एवं स पदाहरुको पयहचान गने 

(ख) आफ्नो िेत्रको यवपद प्रर्तकायि योिना तथा पूविसूचना प्रणािी तयार गने 



 
 

(ग) िोक्षखम स्थानमा रहेका बस्तीहरु सरुक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गने  

(घ) आफ्नो िेत्रर्भत्र यवपदबाट यवस्थापनमा परेका पररवारका िार्ग सरुक्षित 
स्थानमा बसोबासको व्यवस्था र्मिाउने, 

(३) उपदिा (२) वमोक्षिमको कायिगदाि भरू्महीन दर्ित, सकुुमवासी र आर्थिकरुपिे यवपन्न 
पररवारिाई प्राथर्मकता ददने । 

 

पररच्छेद –६ 

भरू्म यवकास, उपयोग र मापदण्ड र्निािरण 
 

१७.  भरू्म यवकास र उपयोग कायिक्रमाः (१) गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्र र्भत्रको उपयोगयवयहन 
िग्गा देहाय वमोक्षिम उपयोगमा ल्याउन सक्नेछाः- 

(क) ऐिानी, पर्ति र नदीउकास िग्गा, भरू्महीन यकसानिाई नगदेबािी, तरकारी, 
बगर खेती, माछापािन आदद कायिको िार्ग सशति उपिव्ि गराउने। 

(ख) आिु खेती नगने िग्गावािको िग्गा गाउँपार्िकाको रोहवरमा र्नक्षित रकम 
र्तने गरी खेती गनि ईच्छुक यकसानिाई उपिव्ि गराउने व्यवस्था र्मिाउने। 

(ग) उपयोग यवहीन रहेको खेतीयोग्य सरकारी िग्गा कृयष प्रयोिनको िार्ग 
भाडामा िगाउने,  

(घ)  नदीकटान वा भिूय िस्ता प्राकृर्तक यवपदको संभावना रहेको िेत्रिाई 
भउूपयोग िेत्र नक्शामा िोक्षखम िेत्रको रुपमा िनाइ तटवन्ि र विृारोपण 
िगायत उपयिु उपायहरु अवि वन गने, 

(ङ) िग्गा एकीकरण गरी भउूपयोग िेत्र नक्शामा देखाइएको स भाव्यता अनसुार 
प्रयोगमा ल्याउन सहिीकरण गने। 

(च) िमीनको बनावटका कारण उपयोगमा नरहेको िग्गा सिुार गरी उपयोगमा 
ल्याउन चाहने िगानी कताििाई शतिसयहत िमीनको यवकास र उपयोग गनि 
ददने, 

(२) उपदिा (१) को खण्ड (ख) र (ग) वमोक्षिमको कायिगदाि भरू्महीन, 
सकुुमवासी र आर्थिकरुपिे यवपन्न पररवारिाई प्राथर्मकता ददनपुनेछ । 

(३) यस दिा बमोक्षिम िग्गा उपिव्ि गराउने  र प्रयोगमा ल्याउने यवर्ि र 
प्रयक्रया तोयकएबमोक्षिम हनुेछ। 

 

१८.  एकीकृत वस्ती यवकास (१) गाउँपार्िकािे वगीकृत आवासीय िेत्रमा एकीकृत र व्यवक्षस्थत 
वस्ती यवकासका कायिक्रमहरु तिुिमा र कायािन्वयन गनुिपनेछ। एयककृत बस्ती र्बकास गदाि 



 
 

सामाक्षिक तथा सास्कृर्तक पििाई समेत ध्यानमा राखी िीवनयापनका यववि अयामहरुको 
प्रबद्धिन हनुे कुराको सरु्नितता गनुिपनेछ । 

  (२) उपदिा (१) वमोक्षिम गाउँपार्िकािे एकीकृत र व्यवक्षस्थत वस्ती यवकासको 
िार्ग िग्गाको एकीकरण, यवकास र व्यवस्थापन गनि सक्नेछ। 

  (३) गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र यवकास गररने बस्तीमा रहने पररवार संख्या, 
एकीकृत बस्तीको िेत्रिि, र्भत्री सडक, खिुा िेत्र, घडेरीको न्यूनतम िेत्रिि र र्नमािण 
गदाि छोडनपुने िेत्र, प्रत्येक घरमा हनुपुने यवरुवा संख्या, घरको बनावट र िोहर 
व्यवस्थापन स वन्िी मापदण्ड र कायािन्वयन-कायियवर्ि बनाइ िाग ुगनि सक्नेछ। 

 (४) गाउँपार्िकािे खानपेानी, ढि, यवििुी, टेर्ििोन, ईन्टरनेटिस्ता आिारभतू 
सयुविाहरु परु् याउन र भैरहेको सेवाको गणुस्तर सिुारमा आवासीय िेत्रिाई प्राथर्मकता ददई 
छररएर रहेका बस्तीहरुिाई एकीकृत हनु प्रोत्साहन गनुिपनेछ। 

  (५) गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्र र्भत्र भवन र्नमािण स्वीकृर्त ददँदा रायिय 
भवनसंयहताको पािना गनुि पनेछ । 
  (६) यस दिा बमोक्षिम मापदण्ड र्निािरण गदाि संघ र प्रदेशको मापदण्ड प्रर्तकूि 
नहनुे गरी र्निािरण गनुिपनेछ । 

 

१९.  सडक मापदण्ड र्निािरण र कायािन्वयनाः (१) गाउँपार्िकािे रायिय तथा प्रदेश स्तरीय 
मापदण्डको अर्िनमा रही आफ्नो िेत्रर्भत्र स्थानीय, ग्रामीण तथा कृयष सडकको दायाँ बायाँको 
अर्िकारिेत्र (राइट अि वे) को सीमा तोक्न सक्नेछ। 

   (२) गाउँपार्िकािे उपदिा (१) बमोक्षिमको सडकको अर्िकारिेत्रर्भत्र बनेका 
संरचना हटाउदा यवस्थायपत भएका  भरू्महीनिाई यसै ऐनको दिा ५ वमोक्षिम िर्मन उपिव्ि 
गराउन सक्नछे । 

   (३) यस दिामा अन्यत्र िेसकैु िेक्षखएको भएतापर्न स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ प्रार भ भएपर्छ एकपटक तोयकएको सडकको दायाँ बायाँ अर्िकारिेत्र पररवतिन गदाि 
कसैको िग्गा वा सो िग्गामा बनेको संरचना त्यसरी पररवतिन गररएको अर्िकारिेत्रर्भत्र पनि 
गएमा त्यस्तो िग्गा प्राप्त गदाि वा सो िग्गार्भत्रको संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा िर्तपूर्ति 
ददन ुपनेछ । 

२०.  िग्गाको खण्डीकरण र्नयन्त्रण तथा चक्िाबन्दी : (१) गाउँपार्िकािे आिनो िेत्रको कृयष र 
आवास िेत्रको खण्डीकरण र्नयन्त्रण र चक्िावन्दीका िार्ग देहायका कदम चाल्न सक्नेछाः- 

(क) कृयष िेत्रमा वगीकृत िग्गािाई तोयकएको िेत्रिि भन्दा कम हनुे गरी 
यकत्ताकाट गनि र्सिाररस नगने, 

(ख)  कृयष िेत्रका यकत्ताहरु एकीकरण गनि प्रोत्साहन गने, 



 
 

(ग) आवासीय िेत्रमा र्नक्षित िेत्रििभन्दा कम हनुे गरी घडेरी खररद वा र्बक्री 
गनि नददने । 

(२) खण्डीकरण र्नयन्त्रण र चक्िाबन्दी स वन्िी कायियवर्ि तोयकए बमोक्षिम 
हनुेछ । 

 

पररच्छेद –७ 

िग्गाप्रशासन र मािपोत एवं कर संकिन 

२१.  िग्गाप्रशासन सञ्चािन स वन्िी कायि: (१) गाउँपार्िकामा आिनो िेत्रको िग्गा प्रशासन 
स वन्िी कायि गनि एक भरू्म शाखा रहनेछ।उि शाखािे िग्गाको िगत ब्यबस्थापन आदद 
कायि समेत गनेछ । 

   (२) िग्गा प्रशासन शाखािे सायवकमा संघीय सरकार मातहतको मािपोत 
कायािियबाट स पादन भैरहेका मध्ये स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भै आएका कायिहरुको काम 
गनेछ । 

   (३) शाखामा संगठन तथा व्यवस्थापन िगायतका प्रर्तवेदनको र्सिाररस समेतको 
आिारमा कमिचारी दरबन्दी स्वीकृत गनुिपने छ।  

   (४) गाउँपार्िकाको िग्गा प्रशासन स वन्िी अन्य कुरा तोयकए बमोक्षिम हनुेछ। 

 

२२.  भरू्ममा सशुासनाः (१) गाउँपार्िकािे आिनो िेत्रको भरू्म प्रशासन पारदशी र प्रभावकारी 
बनाउन देहायको कायि गनुिपनेछाः 

(क) ऐनको दिा ३ वमोक्षिम आफ्नो िेत्रको भरू्मको अर्भिेख र्डक्षिटि स्वरुपमा 
अद्यावर्िक गररराख्न,े 

(ख) आफ्नो वेबसाइटमा भमूीको वगीकरण, भउूपयोग योिना स वन्िी सूचना, 
कायािियबाट प्रवाह हनु े भरू्म स वन्िी सेवा र सो बापत िाग्न े शलु्कहरु 
अद्यावर्िक गने, 

(ग) घर-िग्गावािािे आफ्नो अचि स पक्षत्तको मािपोत तथा स पक्षत्त कर 
अनिाइन भिुार्न गनि र्मल्ने प्रणािी यवकास गरी उपिव्ि गराउने,  

(घ) शसुासन कायािका िार्ग भरू्म स बक्षन्ि गनुासो व्यावस्थापन सर्मर्त गठन गने  

२३.  दै्विस्वार्मत्व अन्त्याः (१) गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र यवद्यमान दै्वि स्वार्मत्व अन्त्यको 
िार्ग देहायबमोक्षिमका कायिहरु गनुिपनेछाः- 

(क) आफ्नो िेत्रर्भत्रका दै्विस्वार्मत्वमा रहेका िग्गा, िग्गावाि र मोहीको 
वडागत यववरण अद्यावर्िक गने। 



 
 

(ख) मोही िगत किाको सूचना खिेुका बखत मोही र िग्गा िनीको संयिु वा 
कुनै एकपिको र्नवेदन र प्रमाणहरु सििन गरी मािपोत तथा भरू्मसिुार 
कायािियमा पठाउन।े 

(ग) मोही र िग्गािनी बीच र्छटो छररतो रुपमा िग्गा बाँडिाड स पन्न गनि 
टोिी खटाइददन मािपोत तथा भरू्मसिुार कायािियमा िेखी पठाउने। 

(घ) मोही िगत किाको सूचना प्राप्त गरेरपर्न  याद र्भत्र बाँडिाँडको िार्ग 
िग्गावािा वा मोहीिे र्नवेदन नददइ आनाकानी गरेमा र्निहरुको 
दै्विस्वार्मत्वमा रहेको िग्गा उपिव्ि प्रमाणका आिारमा बाँडिाँड गररददन 
मािपोत तथा भरू्मसिुार कायािियमा िेखी पठाउन।े 

(२) दै्वि स्वार्मत्व अन्त्य स वन्िी उक्षल्िक्षखत कायिको िार्ग गाउँपार्िकािे 
कायिक्रम र कायियवर्ि र्निािरण गनि सक्नेछ। 

 

२४.  मािपोत र स पक्षत्त कर सििन स वन्िी व्यवस्थााः (१) पार्िकािे िग्गावािाबाट प्रत्येक वषि 
तोयकए वमोक्षिमको मािपोत र स पक्षत्त कर असिु गरी तोयकएको कोषमा दाक्षखि गनुिपनेछ। 

   (२) स्थानीय तहिे तोकेको समय अगावै मािपोत बझुाउने िग्गावािािाई केही 
रकम छुट ददई मािपोत बझु्न र मािपोत बझुाउने  याद नाघेपर्छ केही समय थपगरी थप 
शलु्क सयहत मािपोत बझु्न सक्नेछ। 

   (३) उपदिा (२) बमोक्षिम थप  याद र्भत्र पर्न मािपोत नबझुाउने िग्गावािाको 
िग्गा रोक्का गनि मािपोत कायािियमा िेखी पठाउन सक्नेछ।  

   (४) स्थानीय तहिे मािपोत बकु्षझर्िएको रर्सद िग्गावािािाई ददनपुनेछ ।  

२५.  भउूपयोगका आिारमा कर प्रणािी र्निािरणाः (१) आवासीय िेत्रर्भत्र बसोबासको िार्ग 
तोयकएको संख्या वा िेत्रिि भन्दा बढी घर र िग्गामा थप कर िगाउन सक्नेछ ।  

   (२) कृयष र औद्योर्गक प्रयोिनमा रहेको भरू्ममा कर छुट ददन सक्नेछ । 

   (३) उपदिा (२) बमोक्षिम उपयोग हनुे भरू्म बाहेक अन्य िेत्रको भरू्ममा उपयोग र 
िाभ समेतका आिारमा कर िगाउन सक्नेछ।  

   (४) उपदिा (२) र (३) बमोक्षिमको भरू्म मनार्सव मायिकको कारण र्बना 
उपयोग नगरी खािी वा बाँझो राख्न ेिग्गािनीिाई थप कर िगाउन सक्नेछ। 

   (५) यस दिा वमोक्षिम िगाइने कर वा ददईने छुट स्थानीय तहिे पाररत गरेको 
कानून बमोक्षिम हनुेछ। 

 

 

 

पररच्छेद –८ 



 
 

यवयवि 
२६.  कसूर र िररवानााः (१) देहायबमोक्षिम कायि गरेमा यस ऐनबमोक्षिम कसूर गरेको मार्ननेछाः 

(क) िमीनको वगीकरण बमोक्षिम उपयोग नगरेमा, 
(ख) कृयषिेत्रको िग्गा मनार्सव मायिकको कारणयवना तीन बषिस म बाँझो 

राखेमा, 
(ग) ऐनिे पररवतिन गनि ददएको प्राविान वाहेक भउूपयोग पररवतिन गरेमा, 
(घ) सरकारी वा सावििर्नक िग्गा र्मचेमा 
(२) उपदिा (१) बमोक्षिम कसूर गने व्यक्षि वा संस्थािाईन्याययक सर्मर्तको 

र्नणियबाट स्थानीय तहिे देहायबमोक्षिम िररवाना गनि सक्नेछाः 
(क) िमीनको वगीकरण बमोक्षिम उपयोग नगरेमा रु. दशहिार स म, 

(ख)  उपदिा (१) को खण्ड (ख) बमोक्षिमको कसूर गरेमा उत्पादन अनमुानको 
आिारमा पचास हिारस म  

(ग)  उपदिा (१) को खण्ड (ग) बमोक्षिमको कसूर गरेमा भउूपयोगिाई सार्बक 
बदोक्षिम नै हनुेगरी एक  िाख रुपैया स म 

  (२) यस दिा वमोक्षिम कसरु गरेको यवषयमा उिरु गने, सनुवुाइको मौका ददने र 
उिरुी उपर कारवाही चिाउने कायियवर्ि तोयकएवमोक्षिम हनुेछ। 

 

२७.  र्नयम र्नदेक्षशका वा कायियवर्ि बनाई िागू गनि सक्नाेः (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायािन्वयन 
गनि पार्िकािे  आवश्यक र्नयम, र्नदेक्षशका वा कायियवर्ि बनाई िागू गनि सक्नेछ। 

  (२) यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयम स्थानीय रािपत्रमा प्रकाक्षशत भएपर्छ िागू 
हनुेछ । 

 

२८. अध्ययन गरी पेश गने: आफ्नो गाउँपार्िकामा भरू्मको यवक्षशस्ट खािको समस्या देक्षखएमा 
त्यसको अध्ययन गरी समािानको िार्ग स बक्षन्ित र्नकायमा पेश गने । 

 

२९. संघीय तथा प्रदेश काननुसँग बाक्षझएमा : यस ऐनमा उक्षल्िक्षखत कुनै प्राबिान प्रदेश वा संघीय 
काननुमा भएको व्यवस्थासँग बाक्षझएमा प्रदेश वा संघीय काननु वमोक्षिम हनुेछ । 
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