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स्थानिय राजपत्र प्रकासि सम्बन्धी काययनिनध, २०७४ 

अिुसूची-२ 

(दफा ४ तथा अिुसूनच-१ को भाग-१ सँग सम्बनन्धत) 

 

 

स्थािीय राजपत्र 
निरुिा गाउँपानिका 

गाउँकाययपानिका द्वारा प्रकानित 

खण्डः ५ संखयाः ३  निनतः २०७८।०९।३० 

भाग-१ 

निरुिा गाउँपानिका 

गाउँ काययपानिकाको कायायिय, स्याङ्जा 

 

िेपािको संनिधािको धारा २२६ को उपधारा (१) बिोनजि निनत २०७८।१०।०७ गते निरुिा 

गाउँपानिकाको िि  ँ गाउँसभािे बिाएको ति िेनखए बिोनजिको ऐि सियसारधारणको जािकारीको िानग 

प्रकािि गररएको छ ।  

स्थानीय भमूि ऐन, २०७८ 

प्रस्तावनााः 

मिरुवा गाउँपामिकाको भमूि श्रोतिाट प्राप्त िाभको न्याययक यवतरण र दीगो उपयोगको िाध्यििाट 
नागररकको सरुक्षित आवास,  खाद्य  अमिकार समुनक्षित गनन वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 



 

2 
 

संयविानको िारा २२६ को उपिारा (१) ििोक्षिि मिरुवा गाउँपामिकाको गाउँ सभािे यो ऐन 
िनाएको छ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारक्षभभक 

१. संक्षिप्त नाि र प्रारभभाः (१) यस ऐनको नाि “मिरुवा गाउँपामिकाको स्थानीय भमूि ऐन, 
२०७८” रहेको छ ।  

  (२) यो ऐन  मिरुवा गाउँपामिकािे स्थानीय रािपत्रिा प्रकाशन गरेको मिमतदेक्षख 
प्रारभभ हनेुछ। 

२. पररभाषााः यवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “अव्यवक्षस्थत िसोिासी” भन्नािे सरकारी, ऐिानी, पती वा सरकारी अमभिेखिा वन 
िमनएको भएता पमन कक्षभतिा दश वषनदेक्षख आवाद किोत गरी घर टहरा िनाई 
िसोिास गरेका व्यक्षििाई सभझन ुपदनछ, र सो शब्दिे मनिप्रमत आक्षश्रत पररवारका 
सदस्यिाई सिेत िनाउनेछ । 

(ख) "अिोपचाररक िग्गा" भन्नािे नापिाँच भै यिल्डिकु कायि भएको तर यवमभन्न 
कारणिे दतान हनु िाँकी रहेको िग्गा सभझन ुपछन । 

(ग) "अनौपचाररक िग्गा" भन्नािे सरकारी सावनिमनक प्रकृमतको िग्गािा यवमभन्न व्यक्षििे 
कुनै प्रिाणयवना भोगचिन गररआएको िग्गा सभझन ुपछन । 

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

(ङ) “कायानन्वयन समिमत”  भन्नािे दिा ११ ििोक्षिि गठन भएको भउूपयोग कायानन्वयन 
समिमत सभझन ुपछन । 

(च) िग्गा भन्नािे मनक्षित िेत्रिि, यकत्ता नभवर, स्वामित्व र भसूभवन्िको अमभिेख 
भएको भमूिको एक भाग सभझन ुपछन। 

(छ) “तोयकएको वा तोयकए ििोक्षिि” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत िनेको मनयििा तोयकएको 
वा तोयकए ििोक्षिि ब्यिस्था सभझन ुपछन । 

(ि) “पररवार” भन्नािे कुनै व्यक्षिका सभिन्ििा “पररवार” भन्नािे सो व्यक्षि र मनिको 
देहायको अवस्थाका नातेदार सभििाई सभझनपुछनाः– (१) अंश छुयिएको वा 
नछुयिएको िे भए तापमन पमत वा पत्नी, (२) िाि ुवा आिा िीयवत छउन्िेि अंश 
छुयिएको वा नछुयिएको िे भए तापमन १६ वषन उिेर नपगेुका छोरा, छोरी,  
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(झ) “पररषद्” भन्नािे दिा १० ििोक्षिि गठन भएको स्थानीय भउूपयोग पररषद् सभझन ु
पछन । 

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

(ट) “भउूपयोग िेत्र” भन्नािे उपयोगका आिारिा वगीकरण गररएको िेत्र सभझन ुपछन । 

(ठ) “भउूपयोग िेत्र नक्शा” भन्नािे भउूपयोग सभिन्िी कायनक्रि संचािन गनन 
भउूपयोगको िेत्र मनिानरण हनेु गरी तयार गररएको नक्शा सभझन ुपछन । 

(ड) भमूि भन्नािे मिरुवा गाउँपामिकाको िेत्रिा पने सभपणून भमूिसभझन ुपछन । 

(ढ) “भमूिहीन” भन्नािे ििुकुभर आफ्नो वा आफ्नो पररवारको स्वामित्विा िग्गा ििीन 
नभएको र आफ्नो वा पररवारको आयस्रोत वा प्रयासिाट िग्गा प्रिन्ि गनन असिथन 
व्यक्षि र मनिप्रमत आक्षश्रत पररवार सभझनपुछन र यस शव्दिे भमूिहीन दमित र 
िग्गा भए पमन पयहचान गदानको िखत १३० वगन मिटर भन्दा कि िग्गा भएका र 
गररिीको रेखा िमुन रहेका पररवारिाई सिेत िनाउँछ ।  

(ण) “स्थानीय तह” भन्नािे मिरुवा गाउँपामिकािाई सभझन ुपदनछ । 

   

  

पररच्छेद –२ 

भमूि िगत अद्यावमिक सभिन्िी ब्यवस्था 

३. भमूिको िगत अद्यावमिक गनुनपनेाः (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो कायनिेत्र मभत्रको सभपूणन 
औपचाररक, अिोपचाररक र अनौपचाररक उपयोगिा रहेको भमूिको िगत अद्यावमिक राख्न ु
पनेछ। 

 (२) औपचाररक (सरकारी, सावनिमनक, गठुी र रैकर) िग्गाको अमभिेख सभवक्षन्ित 
िािपोत कायानियिाट मिइ अद्यावमिक गनुनपनेछ। 

 (३) अिोपचाररक (नापिाँच भै यिल्डिकु कायि भएको तर यवमभन्न कारणिे दतान 
हनु िाँकी) िग्गा कुन कुन वडािा के कमत िात्रािा कमतसिय देक्षख कमत पररवारको 
भोगचिनिा छ, वडा कायानिय िािन त अद्यावमिक गनन िगाइ एकीकृत अमभिेख राख्न ुपनेछ 
। 

 (४) अनौपचाररक (सरकारी सावनिमनक प्रकृमतको िग्गािा यवमभन्न व्यक्षििे कुनै 
प्रिाणयवना भोगचिन गररआएको) िग्गािा िसोिास एवं खेती गरी आएका पररवार, अवमि र 
वडा खुल्ने गरी एकीकृत अमभिेख अद्यावमिक गनुन पनेछ। 
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४. िगत अद्यावमिक को क्षिभिेवारी र प्रकृया (१) भमुिको िगत  अद्यावमिक गनन मिरुवा 
गाउँपामिकािा एक भमूिशाखा रहनेछ। 

 (२) भमूि िगत अद्यावमिक गने कायन सरुु गनुन अगावै मिरुवा गाउँपामिकािे 
कक्षभतिा ३५ ददनको सावनिमनक सूचना प्रकाशन गनुनपनेछ ।  

 (३) भमूि िगत संकिन र अद्यावमिकको कायन दिा १० ििोक्षििको स्थानीय 
भउूपयोग पररषद्िे तोकेको ढाँचािा गनुनपनेछ ।  

 (४)  यस दिा ििोक्षिि संकिन र अद्यावमिक गरेको भमूि िगत कायनपामिकािाट 
प्रिाणीकरण गराइ राख्न ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद ३:  

भमूिहीनिाई िग्गा व्यवस्थापन 
 

५. भमूिहीनिाई िग्गा उपिव्ि गराउनेाः (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो िमिन नभएका र 
प्राकृमतक यवपद्का कारण यवस्थायपत भै भूमिहीनको रुपिा रहेका पररवारिाई िसोिास 
प्रयोिनको िामग िग्गा उपिव्ि गराउन भमूिहीन पररवारको वडागत िगत तयार गनुनपनेछ। 

 (२) भमूिहीन पररवारको िामग यथासभभव िसोिास गररआएकै ठाउँिा, सो ठाउँ 
प्रचमित कानून विोक्षिि उपयिु नभए सोही वडाको अन्य ठाउँिा र वडामभत्र िसोिास 
योग्य स्थान नभए अको वडािा िसोिासको िामग ििीन पयहचान गनुनपनेछ। 

 (३) उपदिा (२) ििोक्षिि पयहचान गररएको स्थानिाई योिनावद्ध र व्यवक्षस्थत 
िस्तीको रुपिा यवकास गरी भमूिहीनिाई िसोिासको िामग संघीय तथा सभिक्षन्ित प्रदेश 
काननुको प्रमतकूि नहनेु गरी िग्गा उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

 (४) उपदिा (३) विोक्षिि पयहचान गररएको स्थानिा भमूिहीनिाई िसोिासको िामग 
िग्गा उपिव्ि गराउँदा प्रचमित कानूनिे भौगोमिक िेत्र अनसुार तोकेििोक्षििको िेत्रिि 
िग्गा उपिव्ि गराउनपुनेछ।  

 (५) उपदिा (३) र (४) ििोक्षिि िग्गा उपिब्ि गराउँदा उि िग्गाको प्िटहरु 
नापिाँच र यकत्ता कायि गने, िग्गाको यववरण नापी तथा िािपोतको प्रणािीिा प्रयवष्ट गने, 

िग्गा प्राप्त गने पररवारका नाििा संयिु (श्रीिान ्र श्रीिती दवैुको नाििा) पिुान तयार गने 

र सभिक्षन्ित पररवारिाई उपिव्ि गराउने छ। तर श्रीिान ्या श्रीितीको ितृ्य ुभएको वा 
सभिन्ियवच्छेद भै अिग अिग िसेको खण्डिा एकि पिुान उपिब्ि गराइनेछ।   

 (६) यस दिाका यवमभन्न उपदिा विोक्षिि िग्गा उपिव्ि गराउँदा प्राकृमतक 
यवपद्का कारण यवस्थायपत भूमिहीन, भमूिहीन दमित र अन्य भूमिहीनिाई प्राथमिकता 
क्रिअनसुार यवतरण गनुनपनेछ। 
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 (७) कृयष प्रयोिनको िामग िग्गा मिन चाहने भमूिहीनिाई प्रचमित सङ्घीय कानूनको 
व्यवस्था विोक्षिि िग्गा उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  

    (८) भमूियहन सकुुभिासी, भमूिहीन दमितिाई एक पटक िमिन ददएपमछ पनु भमूिहीन 
हनेु गरी िग्गा यवक्री यवतरण गनन ददइने छैन। (९) अब्यिक्षस्थत िसोिासीको ब्यिस्थापन 
सङ्घीय र प्रदेश काननु ििोक्षिि स्थानीय तहको अमिकार िेत्रमभत्र रही गररनेछ  

 

 

पररच्छेद –४ 

भउूपयोग सभिन्िी ब्यवस्था 
६. भमूिको वगीकरणाः(१) स्थानीय भउूपयोग पररषदिे संघीय सरकारिाट प्राप्त भउूपयोग िेत्र 

नक्शािाई स्थानीय आवश्यकताको आिारिा अद्यावमिक गरी देहायििोक्षिि सिै वा केही 
िेत्रिा वगीकरण गनुन पनेछाः 
  (क)  कृयष िेत्र 

  (ख)  आवासीय िेत्र 

  (ग)  व्यावसाययक िेत्र 

  (घ)  औद्योमगक िेत्र 

  (ङ)  खानी तथा खमनि िेत्र  

  (च)  वन िेत्र  

  (छ)  नदी, खोिा ताि, सीिसार िेत्र  

  (ि)  सावनिमनक उपयोगको िेत्र  
  (झ)  सांस्कृमतक र परुाताक्षत्वक िहत्वको िेत्र 

  (ञ)  मिरुवा गाउँपामिका िाट आवश्यकता अनसुार तोयकएका अन्यिेत्र। 

 (२) उपदिा (१) विोक्षिि वगीकरण गदान कुनै सङ्घीय वा प्रदेश स्तरको योिना 
सञ्चािनिा रहेका वा हनेु भनी तोयकएका िेत्रिाई सोही ििोक्षिि वगीकरण गनुनपनेछ।  

 (३) उपदिा (१) को खण्ड (ञ) विोक्षिि थप वगीकरण गनन आवश्यक देखेिा 
वगीकरणिा सिावेश गनन संघीय भउूपयोग पररषदिा पठाइ मनकासा आएविोक्षिि गनुनपनेछ।  

 (४) उपदिा (१) को खण्ड (क) वाहेक अन्य िेत्रिा वगीकरण भएको िग्गा 
त्यस्तो िेत्रिा वगीकरणिा नआउँदासभि स्थानीय भउूपयोग पररषदिाई िानकारर गराई कृयष 
िेत्रको रुपिा उपयोगिा ल्याउन सयकनेछ।  

 

७. वगीकरणको कायानन्वयनाः (१) मिरुवा गाउँपामिकािे संघीय सरकारिाट प्राप्त भउूपयोग िेत्र 
नक्शािाई स्थानीय आवश्यकताको आिारिा अद्यावमिक गरी अद्यावमिक-वगीकरण विोक्षिि 
उपयोगिा ल्याउन स्थानीय रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ। 
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 (२) भउूपयोग िेत्र वगीकरणको सूचना प्रकाशन भएपमछ िग्गािनीिे शे्रस्ता र 
प्रिाणपिुानिा तत-्तत ्िेत्र देक्षखने गरी अद्यावमिक गनुनपनेछ। 

 (३) वगीकरणको सूचना पिात शे्रस्ताको अमभिेख पररवतनन हनेु कुनैपमन कारोिार 
(स्वामित्व हस्तान्तरण, मितो िन्िक, नािसारी, अंशिण्डा, घर कायि, िाटो कायि, िगत 
किा, दतानिारी आदद) गनन िग्गािनी सभिक्षन्ित िािपोत कायानियिा आएका वखत  
अद्यावमिक गराउन सक्नेछन।् 

 (४) वगीकरणको सूचना पिात िग्गािनी पूिान अद्यावमिक नभएको िग्गाको 
िािपोत वा सभपक्षत्तकर िकु्षझमिन र िग्गाको कुनै कारवार गनन मसिाररस ददईने छैन ्।  

 (५) उपदिा (२) विोक्षििको अद्यावमिक गररएको कायन क्षचत्त निझु्ने िग्गािनीिे 
त्यस्तो कायन भएको मिमतिे पैतीस ददन मभत्र क्षिल्िा अदाित सिि उिरुी ददन सक्नेछ। 

 (६) उपदिा (५) विोक्षििको उिरुी उपर क्षिल्िा अदाितिे गरेको मनणनय अक्षन्ति 
हनेुछ। 

 

८. िोक्षखि िते्र पयहचान र अद्यावमिक (१) स्थानीय भउूपयोग पररषदिे संघीय सरकारिाट प्राप्त 
भउूपयोग िेत्र नक्शािाई स्थानीय आवश्यकता, प्रायवमिक दृयष्टिे सभभाव्य र यवमभन्न िेत्रिा 
रहेको िोक्षखि यवश्लेषण सयहत अद्यावमिक गनुनपनेछ। 

 (२) भउूपयोग िेत्र नक्शािा िोक्षखि पयहचान र अद्यावमिक गदान स्थानीय ज्ञान र 
अनभुवसिेतका आिारिा अद्मावमिक गनुन पनेछ । 

(३) स्थानीय भउूपयोग पररषदिे िोक्षखि सभवेदनशीि भउूपयोग योिना तिुनिा गरी 
कायानन्वयन गराउन सक्नेछ।  

९. भउूपयोग योिना तिुनिा र स्वीकृमताः (1) भउूपयोग कायानन्वयनको िामग मिरुवा गाउँपामिकािे 
आफ्नो िेत्रमभत्रको भूमिको वस्त ु क्षस्थमत, िनसंख्या वयृद्धदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, 
आमथनक यवकास तथा पूवानिार मनिानणका िामग भमूिको िागिा हनेु वयृद्ध र िोखीि न्यूनीकरण एवं 
वातावरण संरिण िगायतका यवषयिा अध्ययन गरी भउुपयोग योिना तिुनिा गनुनपनेछ। 

  (२) उपदिा (1) ििोक्षििको भउुपयोग योिना तिुनिा गदान भमुिको यवद्यिान क्षस्थमत, 
दीघनकामिन सोच सिेतिाई सोही योिनािा सिावेश गनुन पनेछ ।  

  (३) भउुपयोगको दीघनकामिन सोचिाई भउूपयोग िेत्र नक्शािा अयित र अद्यावमिक 
गनुनपनेछ। 

  (४) भउूपयोग योिना तिुनिाको क्रििा स्थानीय नागररक, सरोकारवािा र यवषय यवज्ञ 
सिेतको सहभामगतािा छििि र सनुवुाई गरी अक्षन्ति रुप ददनपुनेछ। 

  (५) स्थानीय तहिे भउूपयोग योिना तिुनिा गदान प्रादेक्षशक र संघीय तहको भउूपयोग 
योिनासँग निाक्षझने गरी तिुनिा गनुन पनेछ।प्रादेक्षशक र संक्षघय भउूपयोग योिना मनिानण हनु ु
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अगावै स्थानीय सरकारको योिना मनिानण भै कायनन्वयनिा आएको अिस्थािा कुनै प्राििान 
िाक्षझएिा िाक्षझएको दिािाई पछी गाउँ सभा अथवा नगर सभािे आिस्यकता अनसुार 
संसोिन गनन सक्नेछ । 

  (६) यस दिा ििोक्षिि तिुनिा भएको भउूपयोग योिनािाई मिरुवा गाउँ 
कायनपामिकािे अनिुोदन गरी स्थानीय भउूपयोग पररषद् िाट स्वीकृत भएपमछ कायानन्वयन 
गनुनपनेछ। 

१०. स्थानीय भउूपयोग पररषद : (१) भउूपयोग िेत्र वगीकरण तथा भउूपयोग योिना तिुनिा र 
कायानन्वयनका िामग पामिकािा स्थानीय भउूपयोग पररषद रहनेछ। 

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

  (३) स्थानीय भउूपयोग पररषदको िैठक कक्षभतिा िषनको २ पटक र थप 
आवश्यकताअनसुार िस्नेछ। 

 (४) स्थानीय भउूपयोग पररषदको िैठकिा यवषय यवज्ञिाई आवस्यकता अनसुार 
आिन्त्रण गनन सक्नेछ। 

 (५) िैठक सभवन्िी कायनयवमि पररषद आिैिे मनिानरण गरेविोक्षिि हनेुछ । 

 

११.  स्थानीय भउूपयोग पररषदको काि कतनव्य र अमिकाराः स्थानीय भउूपयोग पररषदको काि 
कतनव्य र अमिकार देहायििोक्षिि हनेुछाः 

(क) भमूि सभवन्िी िगत सििन, यवश्लेषण र उपयोग गने, 

(ख) आफ्नो तहको भउूपयोग सभवन्िी आवश्यक नीमतहरु संशोिन गरर पाररत 
गने। 

(ग) आफ्नो तहको भउूपयोग िेत्र नक्शा अद्यावमिक गराउने 

(घ) आवश्यकता अनसुार आफ्नो तहको भउूपयोग िेत्र वगीकरण गने, 

(ङ) भउूपयोग वगीकरण सभवन्िी सूचना सरोकारवािाको पहुँचिा परु् याउन 
स्थानीय भउूपयोग  कायानन्वयन समिमतिाई मनदेशन ददने, 

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

(छ) स्थानीय तहको भउूपयोग योिना कायानन्वयनका प्रयक्रया र िापदण्ड तयार 
गरी िाग ुगने, 

(ि) भउूपयोग योिना कायानन्वयनको अनगुिन गने, 

(झ) भउूपयोग पररवतननको िामग स्पष्ट आिार र कारण सयहत मसिाररस गने, 

(ञ) तोयकएको उपयोग भन्दा िरक उपयोग गरेकोिा कारवाही गने, 
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(ट) भउूपयोगिा उल्िेखनीय योगदान गने व्यक्षि पररवार वा संस्थािाई परुस्कृत 
गने, 

(ठ) िामिनक ऐमतहामसक साँस्कृमतक परुाताक्षत्वक सावनिमनक सािदुाययक 
स्थिहरुको संरिण गने, 

 

१२.  कायानन्वयन समिमताः (१) स्थानीय भउूपयोग पररषदको कायनिा सहयोग गनन स्थानीय तहिा 
देहायििोक्षििको एक भउूपयोग कायानन्वयन समिमत रहनेछाः  

(क) गाउँपामिकाको अध्यि- अध्यि 

(ख) गाउँपामिकाको  उपाध्यि- उपाध्यि 

(ग) सिै वडा अध्यि - सदस्य 

(घ) मिरुवा गाउँपामिकाको कृयष, वन, भमूि, सहरी यवकास र भौमतक पूवानिारसँग 

सभिक्षन्ित शाखाका प्रिखुहरू - सदस्य 

(ङ) भमुि सभिन्िी िेत्रिा कक्षभतिा १० िषनदेखी मनरन्तर कायनरत संघ संस्थाहरु 
िध्येिाट स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे तोकेका कक्षभतिा  २ िना ियहिा 
सयहत ४ िना  -सदस्य 

(च) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत -सदस्य सक्षचव 

 (२) उपदिा (१) को खण्ड (घ) ििोक्षिि तोयकएका सदस्यहरूको अवमि तीन 
वषनको हनेुछ । 

 (३) उपदिा (१) को खण्ड (घ) ििोक्षिि तोयकएका सदस्यहरूिे पदीय क्षिभिेवारी 
परुा नगरेिा, खराि आचरण प्रदशनन गरेिा वा स्थानीय भउूपयोग पररषदको मनदेशन यवपररत 
कायन गरेिा कायानन्वयन सिमतको अध्यि िे िनुसकैु िखत हटाउन सक्नेछ ।तर, हटाउन ु
अक्षघ सिाइ पेश गनन िनामसव िायिकको िौका ददन ुपनेछ। 
 (४)  कायानन्वयन समिमतको काि, कतनव्य र अमिकार देहाय ििोक्षिि हनेुछाः- 

  (क) स्थानीय भउूपयोग पररषदिाट स्वीकृत भउूपयोग योिना कायानन्वयन 
गने, 

  (ख) वगीकृत िेत्रको सूचना तोयकए ििोक्षिि सरोकारवािाको िानकारीका 
िामग सावनिमनक गने, 

  (ग) प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भउूपयोग योिना तयार गने, 

  (घ) वडास्तरीय भउूपयोग योिना वडा समिमतिाट अनिुोदन गराइ सोका 
आिारिा स्थानीय तहको सियष्टगत भउूपयोग योिना तयार पारी 
स्थानीय भउूपयोग पररषदिा पेश गने, 
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  (ङ) कायानन्वयनका क्रििा देक्षखएका सिस्या सिािानका िामग यवकल्पसयहत 
स्थानीय भउूपयोग पररषदिा पेश गने, 

  (च) भमूिको संरिण र ददगो उपयोगका िामग सचेतना अमभवयृद्ध गने, 

  (छ) तोयकएको उपयोगभन्दा िरक उपयोग गरेकािा वा तोयकए ििोक्षिि 
नगरेिा कारिाहीका िामग स्थानीय भउूपयोग पररषदिा मसिाररस गने, 

  (ि) कृयषयोग्य िमिन िाँझो रहे, नरहेको अनगुिन गने, 

  (झ) सािदुाययक भमूिको पयहचान गरी सािूयहक यहतिा उपयोगको व्यवस्था 
मििाउने, 

  (ञ) भउूपयोगिा उल्िेखनीय योगदान गने व्यक्षि, पररवार वा संस्थािाई 
परुस्कृत गनन मसिाररस गने, 

  (५) कायानन्वयन समिमतको िैठक आवश्यकताअनसुार िस्नेछ र िैठकसभिन्िी 
कायनयवमि सो समिमत आिैँ िे मनिानरण गरेििोक्षिि हुनेछ। 
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पररच्छेद –५ 

भमूि, भमूि स्रोत, पवूानिार र वातावरण संरिण 

१३.  भमूि, भमूि स्रोत र सभपदाहरुको िगत अद्यावमिक (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो िेत्रिा 
रहेका देहायका भमूि, भमूिश्रोत र सभपदाहरुको िगत अद्यावमिक गनुनपनेछ । 

(क) सावनिमनक, ऐिानी, पती, खुिा िेत्र, नदीउकास िग्गा, मसिसार,ििािार, 

पानीको िहुान,सावनिमनक पोखरी, सािदुाययक िग्गा। 

(ख)  भमूिसतह र सतह िनुीका ठोस, तरि र ग्यास प्रकृमतका खानी तथा खमनि 
उत्खनन ्िेत्रहरु 

(ग) सावनिमनक भवन, कुवा , चौतारो, पाकन , रंगशािा, किड हाि सािदुाययक 
यवद्याियका भवन, िामिनक, साँस्कृमतक तथा परुा ताक्षत्वक िहत्वका सभपदा 
तथा भवनहरु 

  (२) उपदिा (१) विोक्षििका भमूि, भमूिस्रोत र सभपदाहरुको पयहचान, रेखािन, 
मसिािकन र दस्तावेक्षिकरण गरी संरिणको योिना तिुनिा गनुनपने छ। 

 

 

१४.  सरकारी, सावनिमनक संरचना एवं पूवानिारको संरिण (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो िेत्र 
मभत्रका सरकारी सावनिमनक संरचना(िाटो, कुिो, पिेँरो,पानीको िहुान, सािदुाययक 
भवन,चोक,सावनिमनक पोखरी, नदी, खोिा, पाटी पौवा, शवदाहस्थि आदद) एवं पूवानिार 
(सडक,नहर, यवदू्यत तथा सञ्चार टावर, यवमभन्न दिानका नापी मनयन्त्रण यवन्दू) को अमभिेख 
अद्यावमिक गरी संरिण गनुनपनेछ। 

   (२) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो िेत्र मभत्रका सरकारी सावनिमनक संरचना एवं 
पूवानिारिे ओगटेको िेत्र र  सडक नहर, खोिा र नदीको हकिा दायाँ िाया ँ यकनारिा 
अमिकार िेत्र तोकी रेखािन सिेत गरी उक्षल्िक्षखत िेत्र प्रकृमत अनसुार सरकारी वा 
सावनिमनक कायि गनुनपनेछ। 

   (३) उपदिा (२) ििोक्षिि सरकारी वा सावनिमनक कायि गनुनपने ििीन रैकर 
िग्गािा पने भए सो को िगत किा गरी शे्रस्तापिुान  मििान गनुनपनेछ। 

   (४) यसदिा ििोक्षिि िगतकिा गरी सरकारी वा सावनिमनक कायि गने कायनयवमि 
तोयकएविोक्षिि हनेुछ। 
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१५.  सािदुाययक, सावनिमनक उपयोग, यवकास मनिानण र पवूानिार यवकासको िामग ििीनको पयहचान र 
सूरिााः (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो यवद्यिान र भयवष्यको आवश्यकता एवं चाहनािाई 
सभवोिन गनन यवमभन्न वडाहरुिा देहायको प्रयोिनको िामग ििीन पयहचान गनुनपनेछाः- 

(क) शैक्षिक संस्था, स्वास््य संस्था, प्रहरीचौकी, सािदुाययक भवन,सावनिमनक िारा, 
काञ्जी हाउस, सावनिमनक शौचािय, ल्याण्डयिल्ड साइट, शवदाहस्थि,रङ्गशािा, 
खेििैदान,यकररयापतु्री घर, दिकि श्टेशन, ज्येष्ठनागररक िनोरञ्जन स्थि, 
खुिािेत्र, औद्योमगक िेत्र आदद। 

(ख) सभाहि, पाकन , कभडनहि, कोल्डस्टोर, संग्राहिय, ििार िेत्र, पशवुिशािा, 
िाि उद्यान, नसनरी, प्राणी उद्यान, योग ध्यान केन्र, वाटरपाकन , 
भ्यूटावर,िसपाकन ,यात्र ुयवश्रािस्थि, पेट्रोिपभप, यवदू्यतीय गाडी चाक्षिनङ्ग श्टेशन, 
प्याराग्िाईड श्टेशन, हेमिप्याड, रोपवे सञ्चािन स्थि, याक्षन्त्रक उपकरण 
ििनत स्थि आदद । 

(ग) हरेक गाउँिा कक्षभतिा एक स्थानिा सािदुाययक उपयोगका िामग सािदुाययक 
िग्गाको ब्यिस्थापन गनुनपने .  

(२) उपदिा (१) ििोक्षिि सावनिमनक उपयोग, यवकास मनिानण र पूवानिार 
यवकासको िामग पयहचान गररएको िग्गा अमतक्रिण हनु नपाउने गरी सरुक्षित राख्न मिरुवा 
गाउँपामिकािे आवश्यक प्रवन्ि गनुनपनेछ। 

 

१६.  वातावरण संरिण र यवपद व्यवस्थापनाः (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो िेत्रको वातावरण 
संरिणको िामग देहायका कायन गनुनपनेछाः- 

(क) सायवकका पानीका स्रोत र पोखरीहरुको संरिण गने र पोखरी नभएका 
वडािा पूनभनरण पोखरी मनिानण गने। 

(ख) उपयोगयवयहन पमतन िग्गा, हैमसयत यवग्रकेो वन र नदी यकनारिा विृारोपण 
गरी स्वच्छ वातावरण मनिानण गने। 

(ग) यवदू्यतको पहुँच भएका तर ईन्िनको िामग िंगििा मनभनर सिदुायिाई  
यवदू्यतीय चिुो खररद र यवदू्यत उपयोगिा अनदुान ददने।  

(घ) रासायमनक िि एवं यवषादीिाई प्रमतस्थापन गनन प्रांगाररक िि एवं यवषादी 
उत्पादन उद्योगिाई अनदुान ददने। 

(२) आफ्नो िेत्रिा प्राकृमतक यवपद व्यवस्थापनको सन्दभनिा देहायका कायन गनुनपनेछाः- 
(क) आफ्नो िेत्रमभत्र यवपद िोक्षखि िेत्रको नक्शांकन र िोक्षखििा रहेका िस्ती 

एवं सभपदाहरुको पयहचान गने 

(ख) आफ्नो िेत्रको यवपद प्रमतकायन योिना तथा पूवनसूचना प्रणािी तयार गने 
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(ग) िोक्षखि स्थानिा रहेका िस्तीहरु सरुक्षित ठाउँिा स्थानान्तरण गने  

(घ) आफ्नो िेत्रमभत्र यवपदिाट यवस्थापनिा परेका पररवारका िामग सरुक्षित 
स्थानिा िसोिासको व्यवस्था मििाउने, 

(३) उपदिा (२) विोक्षििको कायनगदान भमूिहीन दमित, सकुुिवासी र आमथनकरुपिे यवपन्न 
पररवारिाई प्राथमिकता ददने । 

 

पररच्छेद –६ 

भमूि यवकास, उपयोग र िापदण्ड मनिानरण 
 

१७.  भमूि यवकास र उपयोग कायनक्रिाः (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो िेत्र मभत्रको 
उपयोगयवयहन िग्गा देहाय विोक्षिि उपयोगिा ल्याउन सक्नेछाः- 

(क) ऐिानी, पमतन र नदीउकास िग्गा, भमूिहीन यकसानिाई नगदेिािी, तरकारी, 
िगर खेती, िाछापािन आदद कायनको िामग सशतन उपिव्ि गराउने। 

(ख) आिु खेती नगने िग्गावािको िग्गा मिरुवा गाउँपामिकाको रोहवरिा मनक्षित 
रकि मतने गरी खेती गनन ईच्छुक यकसानिाई उपिव्ि गराउने व्यवस्था 
मििाउने। 

(ग) उपयोग यवहीन रहेको खेतीयोग्य सरकारी िग्गा कृयष प्रयोिनको िामग 
भाडािा िगाउने,  

(घ)  नदीकटान वा भिूय िस्ता प्राकृमतक यवपदको संभावना रहेको िेत्रिाई 
भउूपयोग िेत्र नक्शािा िोक्षखि िेत्रको रुपिा िनाइ तटवन्ि र विृारोपण 
िगायत उपयिु उपायहरु अविभवन गने, 

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

(च) ििीनको िनावटका कारण उपयोगिा नरहेको िग्गा सिुार गरी उपयोगिा 
ल्याउन चाहने िगानी कतानिाई शतनसयहत ििीनको यवकास र उपयोग गनन 
ददने, 

(२) उपदिा (१) को खण्ड (ख) र (ग) विोक्षििको कायनगदान भमूिहीन, 
सकुुिवासी र आमथनकरुपिे यवपन्न पररवारिाई प्राथमिकता ददनपुनेछ । 

(३) यस दिा ििोक्षिि िग्गा उपिव्ि गराउने  र प्रयोगिा ल्याउने यवमि र 
प्रयक्रया तोयकएििोक्षिि हनेुछ। 

 

१८.  एकीकृत वस्ती यवकास (१) मिरुवा गाउँपामिकािे वगीकृत आवासीय िेत्रिा एकीकृत र 
व्यवक्षस्थत वस्ती यवकासका कायनक्रिहरु तिुनिा र कायानन्वयन गनुनपनेछ। एयककृत िस्ती 
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मिकास गदान सािाक्षिक तथा सास्कृमतक पििाई सिेत ध्यानिा राखी िीवनयापनका यववि 
अयािहरुको प्रिद्धनन हनेु कुराको समुनितता गनुनपनेछ । 

  (२) उपदिा (१) विोक्षिि मिरुवा गाउँपामिकािे एकीकृत र व्यवक्षस्थत वस्ती 
यवकासको िामग िग्गाको एकीकरण, यवकास र व्यवस्थापन गनन सक्नेछ। 

  (३) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्र यवकास गररने िस्तीिा रहने पररवार 
संख्या, एकीकृत िस्तीको िेत्रिि, मभत्री सडक, खिुा िेत्र, घडेरीको न्यूनति िेत्रिि र 
मनिानण गदान छोडनपुने िेत्र, प्रत्येक घरिा हनुपुने मिरुवा संख्या, घरको िनावट र िोहर 
व्यवस्थापन सभवन्िी िापदण्ड र कायानन्वयन-कायनयवमि िनाइ िाग ुगनन सक्नेछ। 

 (४) मिरुवा गाउँपामिकािे खानेपानी, ढि, यवििुी, टेमििोन, ईन्टरनेटिस्ता 
आिारभतू सयुविाहरु परु् याउन र भैरहेको सेवाको गणुस्तर सिुारिा आवासीय िेत्रिाई 
प्राथमिकता ददई छररएर रहेका िस्तीहरुिाई एकीकृत हनु प्रोत्साहन गनुनपनेछ। 

  (५) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो िेत्र मभत्र भवन मनिानण स्वीकृमत ददँदा रायिय 
भवनसंयहताको पािना गनुन पनेछ । 
  (६) यस दिा ििोक्षिि िापदण्ड मनिानरण गदान संघ र प्रदेशको िापदण्ड प्रमतकूि 
नहनेु गरी मनिानरण गनुनपनेछ । 

 

१९.  सडक िापदण्ड मनिानरण र कायानन्वयनाः (१) मिरुवा गाउँपामिकािे रायिय तथा प्रदेश स्तरीय 
िापदण्डको अमिनिा रही आफ्नो िेत्रमभत्र स्थानीय, ग्रािीण तथा कृयष सडकको दायाँ िायाँको 
अमिकारिेत्र (राइट अि वे) को सीिा तोक्न सक्नेछ। 

   (२) मिरुवा गाउँपामिकािे उपदिा (१) ििोक्षििको सडकको अमिकारिेत्रमभत्र 
िनेका संरचना हटाउदा यवस्थायपत भएका  भमूिहीनिाई यसै ऐनको दिा ५ विोक्षिि िमिन 
उपिव्ि गराउन सक्नेछ । 

   (३) यस दिािा अन्यत्र िेसकैु िेक्षखएको भएतापमन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ प्रारभभ भएपमछ एकपटक तोयकएको सडकको दायाँ िाया ँअमिकारिेत्र पररवतनन गदान 
कसैको िग्गा वा सो िग्गािा िनेको संरचना त्यसरी पररवतनन गररएको अमिकारिेत्रमभत्र पनन 
गएिा त्यस्तो िग्गा प्राप्त गदान वा सो िग्गामभत्रको संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा िमतपूमतन 
ददन ुपनेछ । 

२०.  िग्गाको खण्डीकरण मनयन्त्रण तथा चक्िािन्दी : (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आिनो िेत्रको 
कृयष र आवास िेत्रको खण्डीकरण मनयन्त्रण र चक्िावन्दीका िामग देहायका कदि चाल्न 
सक्नेछाः- 

(क) कृयष िेत्रिा वगीकृत िग्गािाई तोयकएको िेत्रिि भन्दा कि हनेु गरी 
यकत्ताकाट गनन मसिाररस नगने, 
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(ख)  कृयष िेत्रका यकत्ताहरु एकीकरण गनन प्रोत्साहन गने, 

(ग) आवासीय िेत्रिा मनक्षित िेत्रििभन्दा कि हनेु गरी घडेरी खररद वा मिक्री 
गनन नददने । 

(२) खण्डीकरण मनयन्त्रण र चक्िािन्दी सभवन्िी कायनयवमि तोयकए ििोक्षिि 
हनेुछ । 

 

पररच्छेद –७ 

िग्गाप्रशासन र िािपोत एवं कर संकिन 

२१.  िग्गाप्रशासन सञ्चािन सभवन्िी कायन: (१) मिरुवा गाउँपामिकािा आिनो िेत्रको िग्गा 
प्रशासन सभवन्िी कायन गनन एक भमूि शाखा रहनेछ। उि शाखािे िग्गाको िगत 
ब्यिस्थापन आदद कायन सिेत गनेछ । 

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

   (३) शाखािा संगठन तथा व्यवस्थापन िगायतका प्रमतवेदनको मसिाररस सिेतको 
आिारिा किनचारी दरिन्दी स्वीकृत गनुनपने छ।  

   (४) मिरुवा गाउँपामिकाको िग्गा प्रशासन सभवन्िी अन्य कुरा तोयकए ििोक्षिि 
हनेुछ। 

 

२२.  भमूििा सशुासनाः (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आिनो िेत्रको भमूि प्रशासन पारदशी र 
प्रभावकारी िनाउन देहायको कायन गनुनपनेछाः 

(क) ऐनको दिा ३ विोक्षिि आफ्नो िेत्रको भमूिको अमभिेख मडक्षिटि स्वरुपिा 
अद्यावमिक गररराख्ने, 

(ख) आफ्नो वेिसाइटिा भिूीको वगीकरण, भउूपयोग योिना सभवन्िी सूचना, 
कायानियिाट प्रवाह हनेु भमूि सभवन्िी सेवा र सो िापत िाग्ने शलु्कहरु 
अद्यावमिक गने, 

(ग) घर-िग्गावािािे आफ्नो अचि सभपक्षत्तको िािपोत तथा सभपक्षत्त कर 
अनिाइन भिुामन गनन मिल्ने प्रणािी यवकास गरी उपिव्ि गराउने,  

(घ) शसुासन कायानका िामग भमूि सभिक्षन्ि गनुासो व्यावस्थापन समिमत गठन गने  

२३.  दै्विस्वामित्व अन्त्याः (१) मिरुवा गाउँपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्र यवद्यिान दै्वि स्वामित्व 
अन्त्यको िामग देहायििोक्षििका कायनहरु गनुनपनेछाः- 

(क) आफ्नो िेत्रमभत्रका दै्विस्वामित्विा रहेका िग्गा, िग्गावाि र िोहीको वडागत 
यववरण अद्यावमिक गने। 
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(ख) िोही िगत किाको सूचना खुिेका िखत िोही र िग्गा िनीको संयिु वा कुनै 
एकपिको मनवेदन र प्रिाणहरु सििन गरी िािपोत तथा भमूिसिुार कायानियिा 
पठाउने। 

(ग) िोही र िग्गािनी िीच मछटो छररतो रुपिा िग्गा िाँडिाड सभपन्न गनन टोिी 
खटाइददन िािपोत तथा भमूिसिुार कायानियिा िेखी पठाउने। 

(घ) िोही िगत किाको सूचना प्राप्त गरेरपमन भयाद मभत्र िाँडिाँडको िामग िग्गावािा 
वा िोहीिे मनवेदन नददइ आनाकानी गरेिा मनिहरुको दै्विस्वामित्विा रहेको िग्गा 
उपिव्ि प्रिाणका आिारिा िाँडिाँड गररददन िािपोत तथा भमूिसिुार कायानियिा 
िेखी पठाउने। 

(२) दै्वि स्वामित्व अन्त्य सभवन्िी उक्षल्िक्षखत कायनको िामग मिरुवा 
गाउँपामिकािे कायनक्रि र कायनयवमि मनिानरण गनन सक्नेछ। 

 

२४.  िािपोत र सभपक्षत्त कर सििन सभवन्िी व्यवस्थााः (१) पामिकािे िग्गावािािाट प्रत्येक वषन 
तोयकए विोक्षििको िािपोत र सभपक्षत्त कर असिु गरी तोयकएको कोषिा दाक्षखि गनुनपनेछ। 

   (२) स्थानीय तहिे तोकेको सिय अगावै िािपोत िझुाउने िग्गावािािाई केही 
रकि छुट ददई िािपोत िझु्न र िािपोत िझुाउने भयाद नाघेपमछ केही सिय थपगरी थप 
शलु्क सयहत िािपोत िझु्न सक्नेछ। 

   (३) उपदिा (२) ििोक्षिि थप भयाद मभत्र पमन िािपोत निझुाउने िग्गावािाको 
िग्गा रोक्का गनन िािपोत कायानियिा िेखी पठाउन सक्नेछ।  

   (४) स्थानीय तहिे िािपोत िकु्षझमिएको रमसद िग्गावािािाई ददनपुनेछ ।  

२५.  भउूपयोगका आिारिा कर प्रणािी मनिानरणाः (१) आवासीय िेत्रमभत्र िसोिासको िामग 
तोयकएको संख्या वा िेत्रिि भन्दा िढी घर र िग्गािा थप कर िगाउन सक्नेछ ।  

   (२) कृयष र औद्योमगक प्रयोिनिा रहेको भमूििा कर छुट ददन सक्नेछ । 

   (३) उपदिा (२) ििोक्षिि उपयोग हनेु भमूि िाहेक अन्य िेत्रको भूमििा उपयोग र 
िाभ सिेतका आिारिा कर िगाउन सक्नेछ।  

   (४) उपदिा (२) र (३) ििोक्षििको भमूि िनामसव िायिकको कारण मिना 
उपयोग नगरी खािी वा िाँझो राख्ने िग्गािनीिाई थप कर िगाउन सक्नेछ। 

   (५) यस दिा विोक्षिि िगाइने कर वा ददईने छुट स्थानीय तहिे पाररत गरेको 
कानून ििोक्षिि हनेुछ। 

 

पररच्छेद –८ 

यवयवि 
२६.  कसूर र िररवानााः (१) देहायििोक्षिि कायन गरेिा यस ऐनििोक्षिि कसूर गरेको िामननेछाः 
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(क) ििीनको वगीकरण ििोक्षिि उपयोग नगरेिा, 
(ख) कृयषिेत्रको िग्गा िनामसव िायिकको कारणयवना तीन िषनसभि िाझँो 

राखेिा, 
(ग) ऐनिे पररवतनन गनन ददएको प्राविान वाहेक भउूपयोग पररवतनन गरेिा, 
(घ) सरकारी वा सावनिमनक िग्गा मिचेिा 
(२) उपदिा (१) ििोक्षिि कसूर गने व्यक्षि वा संस्थािाईन्याययक समिमतको 

मनणनयिाट स्थानीय तहिे देहायििोक्षिि िररवाना गनन सक्नेछाः 
(क) ििीनको वगीकरण ििोक्षिि उपयोग नगरेिा रु. दशहिार सभि, 

(ख)  उपदिा (१) को खण्ड (ख) ििोक्षििको कसूर गरेिा उत्पादन अनिुानको 
आिारिा पचास हिारसभि  

(ग)  उपदिा (१) को खण्ड (ग) ििोक्षििको कसूर गरेिा भउूपयोगिाई सामिक 
िदोक्षिि नै हनेुगरी एक  िाख रुपैया सभि 

  (२) यस दिा विोक्षिि कसरु गरेको यवषयिा उिरु गने, सनुवुाइको िौका ददने र 
उिरुी उपर कारवाही चिाउने कायनयवमि तोयकएविोक्षिि हनेुछ। 

 

२७.  मनयि मनदेक्षशका वा कायनयवमि िनाई िागू गनन सक्नेाः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन 
गनन पामिकािे  आवश्यक मनयि, मनदेक्षशका वा कायनयवमि िनाई िागू गनन सक्नेछ। 

  (२) यस ऐन अन्तगनत िनेको मनयि स्थानीय रािपत्रिा प्रकाक्षशत भएपमछ िागू 
हनेुछ । 

 

२८. अध्ययन गरी पेश गने: आफ्नो मिरुवा गाउँपामिकािा भमूिको यवक्षशस्ट खािको सिस्या 
देक्षखएिा त्यसको अध्ययन गरी सिािानको िामग सभिक्षन्ित मनकायिा पेश गने । 

 

२९. संघीय तथा प्रदेश काननुसँग िाक्षझएिा : यस ऐनिा उक्षल्िक्षखत कुनै प्राििान प्रदेश वा संघीय 
काननुिा भएको व्यवस्थासँग िाक्षझएिा प्रदेश वा संघीय काननु विोक्षिि हनेुछ । 

 
आज्ञािे, 

गोगन मसंह थापा 
मन. प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 


