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जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग कामयङ्जिङ्झध, २०७९ 
                नगय कामयऩाङ्झरका/बउूऩमोग ऩङ्चयषद्बाट स्िीकृत ङ्झभङ्झत: २०७९/१०/०९ 

 
प्रस्तािना्–जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको बङू्झभको िगीकयण, सभङ्टङ्ञचत उऩमोग य प्रबािकायी व्मिस्थाऩनको 
भाध्मभफाट अङ्झधकतभ य ङ्छदगो राब हाङ्झसर गने सम्फन्धभा आिश्मक व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे,  

बउूऩमोग ऐन, २०७६ को दपा ३३ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी नगयकामयऩाङ्झरका/स्थानीम बउूऩमोग 
ऩङ्चयषद्रे मो कामयङ्जिङ्झध फनाई रागू गयेको छ। 

ऩङ्चयच्छेद- १ 
प्रायङ्ञम्बक 

१.सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयङ्जिङ्झधको नाभ “जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग कामयङ्जिङ्झध, २०७९" 
यहेको छ । 
(२) मो कामयङ्जिङ्झध तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२.ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जिङ्झधभा, 

क. “ऐन" बङ्ङारे बउूऩमोग ऐन, २०७६ सम्झनङ्ट ऩछय । 
ख. “ङ्झनमभािरी" बङ्ङारे बउूऩमोग ङ्झनमभािरी, २०७९ सम्झनङ्ट ऩछय। 
ग. “कामयङ्जिङ्झध” बङ्ङारे जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग कामयङ्जिङ्झध, २०७९ सम्झनङ्ट ऩछय। 
घ. “नगयऩाङ्झरका" बङ्ङारे जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩछय। 
ङ. “कामयऩाङ्झरका” बङ्ङारे जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाको नगय कामयऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩछय। 
च. "प्रभङ्टख" बङ्ङारे जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टखराई सम्झनङ्ट ऩछय । 
छ. "उऩप्रभङ्टख" बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको उऩप्रभङ्टखराई सम्झनङ्ट ऩछय । 
ज. "प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत” बङ्ङारे जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको रुऩभा 

काभकाज गनय तोङ्जकएको अङ्झधकृतराई सम्झनङ्ट ऩछय । 
झ. "स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्" बङ्ङारे जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछय। 
ञ. “कामायन्िमन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे ऐनको दपा २० फभोङ्ञजभको स्थानीम बउूऩमोग कामायन्िमन सङ्झभङ्झत 

सम्झनङ्ट ऩछय। 
ट. “आिासीम ऺेत्र" बङ्ङारे भानिीम फासस्थानको राङ्झग प्रमोग बएका घय यहेको जग्गा तथा घयसॉग 

जोङ्झडएको िा नजोङ्झडएको गोठ, बकायी, ग्मायेज, तिेरा, इनाय, परपङ्ट र फगैंचा, कयेसाफायी, आॉगन 
िा त्मस्तै अरु कङ्ट नै काभभा प्रमोग गङ्चयएको जग्गा सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे फसोफासको राङ्झग 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको कङ्ट नै ऺेत्रराई सभेत जनाउॉछ । 

ठ. “औद्योङ्झगक ऺते्र” बङ्ङारे कङ्ट नै ऩङ्झन कामयस्थर िा िस्तङ्ट उत्ऩादन गने उद्योग तथा सो सॊचारन गने 
प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनभायण गङ्चयएका बिन, घय िा टहयारे चचेको जग्गा रगामत सो प्रमोजनको राङ्झग 
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छङ्टट्याइएका जग्गा सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे कङ्ट नै ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक ऺेत्रभा उद्योग प्रिर्द्यन गने 
उद्देश्मरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्जिशेष आङ्झथयक ऺेत्रराई सभेत जनाउॉछ । 

ड. “कृङ्जष ऺेत्र” बङ्ङारे कृङ्जष फारी उत्ऩादन, ऩशङ्टऩन्छी ऩारन, पाभयहाउस, भत्स्मऩारन, भाहङ्टयीऩारन, 
येशभखेती रगामत कृङ्जषजन्म उत्ऩादन, िागिानी िा िनफाङ्जटका, जङ्झडफङ्टटी य कृङ्जष िनको राङ्झग 
प्रमोग बएको िा हङ्टन सक्ने जग्गा सम्झनङ्ट ऩछय । 

ढ. “खानी तथा खङ्झनज ऺेत्र बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको उत्खनन, 
उत्ऩादन, शङ्टर्द्ीकयण, प्रशोधन िा सञ्चम गने प्रमोजनरे छङ्टट्याइएको ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछय । 

ण. “प्रदेश बउूऩमोग ऩङ्चयषद्” बङ्ङारे ऐनको दपा १६ फभोङ्ञजभको प्रदेश बउूऩमोग ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

त. “बउूऩमोग ऺेत्र" बङ्ङारे ऐनको दपा ४ फभोङ्ञजभ फगीकयण गङ्चयएको ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछय । 
थ. “बउूऩमोग ऺेत्र नक्सा" बङ्ङारे ऐनको दपा ५ फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको नक्सा सम्झनङ्ट ऩछय । 
द. “बउूऩमोग मोजना" बङ्ङारे बउूऩमोगराई व्मिङ्ञस्थत गनय ऐनको दपा ६ फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको 

मोजना सम्झनङ्ट ऩछय । 
ध. “भन्त्रारम” बङ्ङारे बङू्झभ व्मिस्था सम्फन्धी ङ्जिषम हेने नेऩार सयकायको भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछय । 
न. “िन ऺेत्र” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको िन ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछय । 
ऩ.   “व्मािसाङ्जमक ऺते्र” बङ्ङारे फैंक, सहकायी य ङ्जित्तीम सॊस्था, ऩसर, होटेर, प्रदशयनी कऺ, ऩेट्रोर 

ऩम्ऩ,गोदाभघय, चरङ्ञचत्र घय, स्िास््म, सञ्चाय, भनोयञ्जन सेिा, िस्तङ्टको खङ्चयद ङ्झफक्री हङ्टने स्थान, 
कङ्ट नै साङ्जहङ्ञत्मक, िैऻाङ्झनक, प्राङ्जिङ्झधक सेिा, सूचना तथा ऩयाभशय उऩरब्ध गयाउने सॊस्थान,अन्म कङ्ट नै 
व्मिसाङ्जमक प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनभायण गङ्चयएका बिनरे चचेको जग्गा िा ऩमयटन व्मिसामरे चचेको 
जग्गा िा सो प्रमोजनको राङ्झग छङ्टट्याइएका जग्गा सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे कङ्ट नै ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक 
ऺेत्रभा फजाय ङ्जिस्ताय गने गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ऺेत्रराई सभेत जनाउॉछ। 

प. “सङ्घीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्” बङ्ङारे ऐनको दपा १४ फभोङ्ञजभको सङ्घीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद् 
सम्झनङ्ट ऩछय। 

फ. “साॉस्कृङ्झतक तथा ऩङ्टयाताङ्ञविक भहविको ऺेत्र” बङ्ङारे धाङ्झभयक स्थर, धभयशारा, ऩङ्टयाताङ्ञविक 
भहत्िका दयिाय तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ साॉस्कृङ्झतक तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहविका बनी 
तोङ्जकएका ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछय। 

ब. “साियजङ्झनक उऩमोगको ऺते्र” बङ्ङारे ङ्जिद्यारम, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम, छात्रािास, अन्त्मेङ्जिस्थर, सडक, 
ङ्झसॉचाईकङ्ट रो िा नहय, इनाय, कङ्ट िा, चौतायी, ऩाटी, ऩौिा, गौशारा, उद्यान, फसऩाकय , ङ्जिभानस्थर, 
गौचय, खेरकङ्ट द भैदान तथा अन्म साियजङ्झनक उऩमोगको राङ्झग ङ्झनभायण गङ्चयएका बिन, घय, टहया, 
स्थान तथा त्मस्ता सॊयचनारे चचेको जग्गा सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे कङ्ट नै ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक ऺेत्रभा 
साियजङ्झनक उऩमोगको ऺेत्र बनी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ऺेत्रराई सभेत जनाउॉछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-२ 

बङू्झभको िगीकयण, बउूऩमोग मोजना 

 
३. बउूऩमोग ऺते्र िगीकयण् (१) ऐनको दपा ४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऺेत्र ङ्झबत्रको बङू्झभराई 

देहाम फभोङ्ञजभको बउूऩमोग ऺेत्रभा िगीकयण गङ्चयनेछ् 

(क) कृङ्जष ऺेत्र, 

(ख) आिासीम ऺेत्र, 

(ग) व्मािसाङ्जमक ऺेत्र, 

(घ) औद्योङ्झगक ऺते्र, 

(ङ) खानी तथा खङ्झनज ऺेत्र, 

(च) िन ऺेत्र, 

(छ) नदी, खोरा, तार, सीभसाय ऺेत्र, 

(ज) साियजङ्झनक उऩमोगको ऺेत्र, 

(झ) साॉस्कृङ्झतक तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहविको ऺेत्र, 

(ञ) नेऩार सयकायफाट आिश्मकतानङ्टसाय तोङ्जकएका अन्म ऺेत्र। 

(२) कृङ्जष ऺेत्र फाहेक अन्म ऺेत्रभा िगीकयण बएको जग्गा त्मस्तो ऺेत्रभा उऩमोगभा नआउॉदासम्भको राङ्झग 
स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्राई जानकायी गयाई कृङ्जष ऺेत्रको रुऩभा उऩमोगभा ल्माउन सङ्जकनछे । 

 (३) नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ िगीकयण गङ्चयएको ऺेत्र फाहेकको अन्म कङ्ट नै 
बउूऩमोग ऺेत्रको रूऩभा िगीकयण गनय आिश्मक देखेभा त्मस्तो ऺेत्रराई बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयणभा 
सभािेश गनय सङ्घीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्मा रेखी ऩठाउनछे। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ रेखी आएकोभा सङ्घीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे थऩ िगीकयण गनङ्टय ऩने आिश्मक 
देखेभा बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण गनय नगयऩाङ्झरकाराई सहभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ । 

(५) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे ऐन तथा ङ्झनमभािरी फभोङ्ञजभ ङ्झनधायङ्चयत बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयणका आधाय, 
भाऩदण्ड तथा भन्त्रारमरे तमाय गयेको कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको बङू्झभराई बउूऩमोग ऺेत्रभा 
िगीकयण गनङ्टय ऩनेछ । 

(६) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण गयेको सूचना सियसाधायणको जानकायीको राङ्झग 
स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका तथा ङ्जिद्यङ्टतीम सञ्चाय भाध्मभफाट प्रकाशन तथा प्रसायण गनङ्टय ऩनेछ। 
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(७) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे िगीकयण गङ्चयसकेको ऺेत्रभा नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकायरे तोङ्जकएको 
िगीकयणबन्दा कङ्ट नै पयक मोजना सञ्चारन गनङ्टय ऩयेभा ऐनको दपा ८ फभोङ्ञजभ भौजूदा बउूऩमोग ऩङ्चयितयन 
गनङ्टय ऩनेछ । 

४. बउूऩमोग ऺते्र िगीकयणको आधाय: (१) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे ऐनको दपा ४ को उऩदपा 
(१)फभोङ्ञजभ बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण गने क्रभभा ङ्झनमभािरीको अनङ्टसूची-१ को अरिा कृङ्जष, आिासीम, 
व्मिसाङ्जमक य औद्योङ्झगक ऺेत्र तोक्दा भूख्म रुऩभा सडक/फाटोको ऩहङ्टॉच सङ्जहत देहाम फभोङ्ञजभका अन्म थऩ 
आधाय एिॊ भाऩदण्डभा यही गनेछ्- 

क. कृङ्जष ऺेत्र: 

१) सडक/फाटोको ऩहङ्टॉच- नाऩी नक्साभा गोयेटो फाटो, याजकङ्ट रो, ऩङ्झतय, साियजङ्झनक जग्गा, िनऺेत्ररे नछोएको 
जग्गाहरु कृङ्जष ऺेत्र तोङ्जकनछे । नाऩी नक्साभा फाटो नबएको कायणरे कृङ्जष ऺेत्र कामभ बएका ङ्जकत्ता 
जग्गाहरुको हकभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको आधाय सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत जग्गाधनीरे बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गनय 
स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद् भा ङ्झनिेदन ङ्छदएभा िा स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्को ङ्झनणयमरे आिङ्झधक रुऩभा 
आिश्मकतानङ्टसाय कृङ्जष ऺेत्रफाट अन्म ऺेत्रभा बउूऩमोग ऺेत्र ऩङ्चयितयन हङ्टनेछ । 

२) बफूनौट । 

३) ङ्झनमभािरीको ङ्झनमभ ४ फभोङ्ञजभ प्राप्त बउूऩमोग ऺते्र नक्सा । 

४) स्थानीम भाग य आिश्मकता । 

 
ख. आिासीम ऺते्र: 

१) सडक/फाटोको ऩहङ्टॉच- नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ८ ङ्झभटय बन्दा कभ (६ ङ्झभटय, ४ ङ्झभटय िा सो बन्दा साना 
गोयेटो फाटो) चौडाइको फाटोरे जोङ्झडएका सम्ऩूणय ङ्जकत्ता जग्गाहरु आिासीम ऺेत्र हङ्टनेछ। साियजङ्झनक, ऩङ्झतय, 
िन ऺेत्र, खोरा य खोल्सीसॉग जोङ्झडएको जग्गाहरु तोङ्जकएको भाऩडण्ड छोडी फाॉकी जग्गा आिासीम ऺेत्र 
हङ्टनेछ । साङ्जिकको याजकङ्ट रो फाटोको रुऩभा रुऩान्तयण बैसकेको हकभा त्मस्तो फाटोरे छोएको सम्ऩूणय ङ्जकत्ता 
जग्गाहरु आिासीम हङ्टनेछ । फाटोसॉग जोङ्झडएका एकै व्मङ्ञि िा एकाघयको ऩङ्चयिायको सदस्मको नाभभा 
से्रस्ता ऩङ्टजाय कामभ यहेको जग्गासॉग जोङ्झडएका सफै ङ्जकत्ता जग्गाहरु आिासीम हङ्टनछे । नाऩी नक्साभा फाटो 
नबएको तय चरन चल्तीभा फाटोको रुऩभा प्रमोग बई आएका फाटोको हकभा नगयऩाङ्झरकाको बिन ङ्झनभायण 
तथा घयनक्सा ऩास कामयङ्जिङ्झध, २०७८ फभोङ्ञजभ साजयङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का गयी फाटो कामभ बएको अिस्थाभा ती 
फाटोरे छोएका सम्ऩूणय ङ्जकत्ता जग्गाहरु आिासीम हङ्टनेछ । 

२) नेऩार सयकायको ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ स्भाटय/नमाॉ शहय आमोजना तोङ्जकएको ऺेत्र , 

३) नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको जनसॊख्मा िृङ्जर्द् दय, 

४) फसाइसयाई य िाङ्जषयक नमाॉ घय ङ्झनभायणको िृङ्जर्द् दय, 
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५) बफूनौट- ३० ङ्झडग्री बन्दा फढी ङ्झबयारो बफूनौट बएको ऺेत्रभा फाटोको ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको बएताऩङ्झन जङ्झभनको 
बौगङ्झबयक अिस्थाको जाॉच गयी सोको आधायभा भात्र आिासीम ऺेत्र तोङ्जकनछे । 

६) ङ्झनमभािरीको ङ्झनमभ ४ फभोङ्ञजभ प्राप्त बउूऩमोग ऺते्र नक्सा । 

७) स्थानीम भाग य आिश्मकता । 

 
ग. व्मिसाङ्जमक ऺते्र: 

१) सडक/फाटोको ऩहङ्टॉच- नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र ८ ङ्झभटय य सो बन्दा फढी चौडा बएका फाटोको ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको 
जग्गा िा ऺेत्रराई व्मिसाङ्जमक ऺेत्र तोङ्जकनेछ । 

२) बफूनौट- ३० ङ्झडग्री बन्दा फढी ङ्झबयारो बफूनौट बएको ऺेत्रभा फाटोको ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको बएताऩङ्झन जङ्झभनको 
बौगङ्झबयक अिस्थाको जाॉच गयी सोको आधायभा भात्र व्मिसाङ्जमक ऺेत्र तोङ्जकनेछ। 

३) स्थानीम भाग य आिश्मकता । 

 
घ. औद्योङ्झगक ऺते्र् 

१) सडक/फाटोको ऩहङ्टॉच- नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र १० ङ्झभटय य सो बन्दा फढी चौडा बएका फाटोको ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको 
जग्गा िा ऺेत्रराई औद्योङ्झगक ऺेत्र तोङ्जकनेछ। 

२) नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकाय िा नगयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम। 

३) बफूनौट- ३० ङ्झडग्री बन्दा कभ ङ्झबयारो बफूनौट बएको ऺेत्र फभोङ्ञजभ कामायन्िमन हङ्टने मोजना। 

५. बउूऩमोग ऺते्र िगीकयण् (१) बउूऩमोग ऐन तथा ङ्झनमभािरी य मस कामयङ्जिङ्झधको दपा ४ फभोङ्ञजभको 
आधाय य भाऩदण्ड ङ्झबत्र यही स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण गयी   
नगयफासीको जानकायीको राङ्झग साियजङ्झनक सूचना जायी गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण ऩिात ्सफै िडा कामायरमरे िडाफासीको जानकायीको 
राङ्झग आ-आफ्नो िडाको बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयणको ङ्जिियण िडाको सूचना ऩाटीभा टाॉस गनङ्टयको साथै 
प्रचायप्रसाय सभेत गनेछ। 

(३) बउूऩमोग कामायन्िमन सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभको सूचना प्रकाशनफाट प्राप्त सङ्टझाि एिॊ 
ऩषृ्ठऩोषण, नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र गयेको स्थरगत अिरोकन, बेरा तथा छरपर एिॊ अन्तयङ्जक्रमाफाट प्राप्त 
सङ्टझाि तथा ङ्झसकाइ य नाऩी ङ्जिबागफाट नगयऩाङ्झरकाराई हस्तान्तयण गङ्चयएको बउूऩमोग नक्साको अध्ममन 
गनेछ। 
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको आधायभा स्थानीम बउूऩमोग कामायन्िमन सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
ङ्झनणयमभा कहीॊकतै ऩङ्टनयािरोकन गनङ्टयऩने बए सोको आधाय य कायण सङ्जहतको प्रङ्झतिेदन तमाय गयी ङ्झनणयमको 
राङ्झग स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद् भा ऩेश गनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ बउूऩमोग कामायन्िमन सङ्झभङ्झतरे ऩेश गयेको प्रङ्झतिेदन एिॊ ङ्झसपाङ्चयस भाङ्झथ 
छरपर गयी स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग ऺते्र िगीकयण सम्फन्धी अङ्ञन्तभ ङ्झनणयम 
गनेछ। 

(६) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्बाट अङ्ञन्तभ ङ्झनणयम बएऩङ्झछ नगयऩाङ्झरकारे सो ङ्झनणयम स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन 
गनङ्टयको साथै सोको सूचना सियसाधयणको जानकायीको राङ्झग स्थानीम सॊचाय भाध्मभ, ऩत्रऩङ्झत्रका य आफ्नो 
िेफसाइटभा सभेत प्रकाशन गनेछ बने सोको ङ्जिियण नाऩी ङ्जिबाग, प्रदेश बउूऩमोग ऩङ्चयषद् य सङ्घीम बउूऩमोग 
ऩङ्चयषद्मा सभेत ऩठाउनेछ। साथै जग्गाधनी दताय से्रस्ता य सो सम्फन्धी ङ्जिद्यङ्टतीम अङ्झबरेख तथा जग्गाधनी दताय 
प्रभाणऩूजाय रगामतको अङ्झबरेख अद्यािङ्झधक गनय भारऩोत कामायरम य नाऩी कामायरमभा ऩङ्झन रेखी ऩठाउनछे 
। 

६. अन्म बउूऩमोग ऺेत्रभा िगीकयण गनय सङ्जकने् (१) ऐनको दपा ४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अन्म कङ्ट नै 
बउूऩमोग ऺेत्रभा िगीकयण गनङ्टयऩने बएभा नगयऩाङ्झरकारे स्ऩि आधाय खङ्टराई सङ्घीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्मा 
सहभङ्झतको राङ्झग रेखी ऩठाउनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयणको राङ्झग रेखी आएभा सङ्घीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे 
आिश्मकता य औङ्ञचत्मताको आधायभा नगयऩाङ्झरकाराई सहभङ्झत ङ्छदएभा स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे त्मस्तो 
बउूऩमोग ऺते्रभा िगीकयण गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण गङ्चयसकेऩङ्झछ स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे सोको ङ्जिियण 
नाऩी ङ्जिबाग, प्रदेश बउूऩमोग ऩङ्चयषद् य सॊघीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्मा ऩठाउनेछ । 

(४) बउूऩमोग िगीकयणको सूचना नगयऩाङ्झरकारे सियसाधायणको जानकायीको राङ्झग स्थानीम याजऩत्र, 
ऩत्रऩङ्झत्रका य आफ्नो िेफसाइटभा सभेत प्रकाशन गनेछ । 

७. नक्सा तथा त्माङ्क उऩरब्ध गयाउने्  नगयऩाङ्झरकारे उद्दशे्म य प्रमोजन खङ्टराई आफ्नो ऺेत्रको नक्सा तथा 
त्माङ्क िा अन्म कङ्ट नै ङ्जिियण उऩरब्ध गयाउन भाग बई आएभा नाऩी ङ्जिबागरे त्मस्तो बउूऩमोग नक्सा तथा 
त्माङ्क उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

८. बउूऩमोग ऺते्र नक्सा अद्यािङ्झधक गने: (१) भन्त्रारमरे तमाय गयी नगयऩाङ्झरकाराई हस्तान्तयण गयेको 
नक्साहरूराई स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे आिश्मकता अनङ्टसाय अद्यािङ्झधक गयी रागू गनेछ। 

(२) नगयऩाङ्झरकाको आिश्मकता अनङ्टसाय बउूऩमोग ऺेत्र नक्सा अद्यािङ्झधक गने कामयको राङ्झग भन्त्रारम िा 
नाऩी ङ्जिबाग िा नाऩी कामायरमरे आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 
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९.बउूऩमोग मोजना तजङ्टयभा् (१) बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ नगयऩाङ्झरकारे बउूऩमोग कामयक्रभ 
कामायन्िमन गनय बउूऩमोग ऺेत्र नक्सा तथा आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, ऩूिायधाय ङ्जिकास 
रगामतका ङ्जिषम सभेतको आधायभा सङ्घीम य प्रदेश स्तयीम बउूऩमोग मोजनासॉग प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी नगय 
बउूऩमोग मोजना तमाय गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाय आिश्मकता अनङ्टसाय ग्राभीण य सहयी ऺेत्रको फेग्राफेग्रै तमाय गङ्चयएको 
बउूऩमोग मोजना स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्बाट स्िीकृत गयाई रागू गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) बउूऩमोग मोजना तमाय गदाय देहामका ऺेत्र देङ्ञखने गयी तमाय गनङ्टय ऩनेछ् 

(क) औद्योङ्झगक कङ्चयडोय, 

(ख) ङ्जिशषे आङ्झथयक ऺेत्र, 

(ग) याङ्जिम ऩङ्चयमोजना, 

(घ) अन्तयप्रदेश पैङ्झरएका ऩङ्चयमोजना, 

(ङ) सॊयऺण मोग्म याङ्जिम भहविका प्राकृङ्झतक तथा बौङ्झतक सम्ऩदाहरू, 

(च) अन्तयायङ्जिम ऩङ्जहचान य भानिीम आस्था फोकेका धाङ्झभयक, साॉस्कृङ्झतक भहविका स्थानहरू, 

(छ) ङ्जिद्यारम िा अन्म शैङ्ञऺक ऺेत्र, सडक, स्िास््म सॊस्था, ङ्झसॊचाई कङ्ट रो िा नहय यहेको ऺेत्र, 

(ज) याङ्जिम सङ्टयऺाको दृङ्जिरे सॊिेदनशीर स्थानहरू, 

(झ) ङ्जिऩद् जोङ्ञखभमङ्टि ऺेत्र, 

(ञ) िाताियणीम स्िच्छता तथा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता सॊयऺणको राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्र, 

(ट) अन्म आिश्मक ऺेत्र । 

(४) भन्त्रारम य प्रदेश सयकायरे नगयऩाङ्झरकाभा बउूऩमोग मोजना तजङ्टयभा गनय आिश्मक सहमोग, सहजीकयण 
एिॊ प्रोत्साहन गनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

बउूऩमोग कामायन्िमन सॊमन्त्र 

 
१०. बउूऩमोग कामायन्िमन सॊमन्त्र् (१) ऐन फभोङ्ञजभ बउूऩमोग सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना य भाऩदण्ड 
कामायन्िमन गनय सङ्घीम तहभा सङ्घीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्, प्रदेशस्तयको बउूऩमोग सम्फन्धी प्रत्मेक प्रदेशभा प्रदेश 
बउूऩमोग ऩङ्चयषद् य बउूऩमोग ऺेत्र तथा बउूऩमोग मोजना तजङ्टयभा तथा कामायन्िमनको राङ्झग प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा एक स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद् यहनेछ। 

(२) कानून फभोङ्ञजभ मस नगयऩाङ्झरकाभा नगय कामयऩाङ्झरकारे स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्को रूऩभा कामय 
गनेछ। 

(३) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे आफ्नो कामय सम्ऩादनको क्रभभा ङ्जिषम ङ्जिऻको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ। 

(४) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्को सङ्ञचिारम नगयकामयऩाङ्झरकाको कामायरमभा यहनेछ । 

(५) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्को फैठक आिश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछ । 

(६) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध ऩङ्चयषद् आपैँ रे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(७) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्को सदस्म तथा आभङ्ञन्त्रतरे जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाको कामयसॊचारन ङ्झनदेङ्ञशकारे 
तोके फभोङ्ञजभको फैठक बत्ता य भ्रभण खचय प्राप्त गनेछन।् 

 

११. स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्को काभ कतयव्म य अङ्झधकाय् ऐनको दपा १९ फभोङ्ञजभ स्थानीम बउूऩमोग 
ऩङ्चयषद्को काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क) नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग मोजना स्िीकृत गने, 

(ख) बङू्झभ सम्फन्धी रगत सङ्करन, ङ्जिश्लषेण य उऩमोग गने, 

(ग) नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग ऺेत्र नक्सा अद्यािङ्झधक गयाउन,े 

(घ) आिश्मकता अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग उऩऺेत्र िगीकयण गने, 

(ङ) बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण सम्फन्धी सङ्टचना तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सयोकायिाराको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टमायउन 
स्थानीम बउूऩमोग कामायन्िमन सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(च) नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग मोजना कामायन्िमनको प्रङ्जक्रमा य भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गने, 

(छ) बउूऩमोग मोजना कामायन्िमनको अनङ्टगभन गने, 

(ज) बउूऩमोग ऩङ्चयितयनको राङ्झग स्ऩि आधाय य कायणसङ्जहत ङ्झसपाङ्चयस गने, 
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(झ) तोङ्जकएको उऩमोगबन्दा पयक उऩमोग गयेकोभा कायिाही गने, 

(ञ) बउूऩमोगभा उल्रेखनीम मोगदान गने व्मङ्ञि, ऩङ्चयिाय िा सॊस्थाराई ऩङ्टयस्कृत गने, 

(ट) धाङ्झभयक, ऐङ्झतहाङ्झसक, साॊस्कृङ्झतक, ऩङ्टयाताङ्ञत्िक, साियजङ्झनक साभङ्टदाङ्जमक, स्थरहरूको सॊयऺण गने, 

(ठ) नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग सम्फन्धी आिश्मक नीङ्झतहरू तजङ्टयभा गयी कामायन्िमन गने । 

१२. कामायन्िमन सङ्झभङ्झत्  

(१) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्को कामयभा सहमोग गनय ऐन फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाभा देहाम फभोङ्ञजभको 
बउूऩमोग कामायन्िमन सङ्झभङ्झत यहनेछ् 

(क) नगय कामयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख - अध्मऺ 

(ख) सम्फङ्ञन्धत िडाको िडाध्मऺ - सदस्म 

(ग) नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरमका कृङ्जष, िन, बङू्झभ, सहयी य बौङ्झतक ऩूिायधायसॉग सम्फङ्ञन्धत 
शाखाका प्रभङ्टखहरू - सदस्म 

(घ) सयोकायिाराभध्मेफाट स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे तोकेको दङ्टईजना भङ्जहरा सङ्जहत चायजना - 
सदस्म 

(ङ) नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत - सदस्म सङ्ञचि 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका सदस्महरुको ऩदािङ्झध तीन िषयको हङ्टनेछ । 

(३) कामायन्िमन सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे्-  

(क) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्बाट स्िीकृत बउूऩमोग मोजना कामायन्िमन गने, 

(ख) िगीकृत ऺेत्रको सूचना तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सयोकायिाराको जानकायीको राङ्झग साियजङ्झनक गने, 

(ग) प्रत्मेक िडाको िडास्तयीम बउूऩमोग मोजना तमाय गने, 

(घ) िडास्तयीम बउूऩमोग मोजना िडा सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टभोदन गयाई सो का आधायभा स्थानीम तहको सभङ्जिगत 
बउूऩमोग मोजना तमाय ऩायी स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्मा ऩेश गने, 

(ङ) कामायन्िमनको क्रभभा देङ्ञखएका सभस्माहरू सभाधानको राङ्झग ङ्जिकल्ऩ सङ्जहत स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्मा 
ऩेश गने, 

(च) बङू्झभको सॊयऺण य ङ्छदगो उऩमोगको राङ्झग सचेतना अङ्झबिृङ्जर्द् गने, 

(छ) तोङ्जकएको उऩमोगबन्दा पयक उऩमोग गयेकोभा िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नगयेभा कायिाहीको राङ्झग स्थानीम 
बउूऩमोग ऩङ्चयषद्मा ङ्झसपाङ्चयस गने, 
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(ज) कृङ्जषमोग्म जङ्झभन फाॉझो यहे नयहेको अनङ्टगभन गने, 

(झ) साभङ्टदाङ्जमक बङू्झभको ऩङ्जहचान गयी साभङ्टङ्जहक ङ्जहतभा उऩमोगको व्मिस्था ङ्झभराउन,े 

(ञ) बउूऩमोगभा उल्रेखनीम मोगदान गने व्मङ्ञि, ऩङ्चयिाय िा सॊस्थाराई ऩङ्टयस्कृत गनय ङ्झसपाङ्चयस गने। 

(ट) िडाको बउूऩमोग कामायन्िमन उऩसङ्झभङ्झतफाट प्राप्त प्रङ्झतिदेन उऩय छरपर गयी आिश्मक ऩयेभा मससॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिऻको सभेत याम ङ्झरई त्मसराई अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदएय स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्मा ऩठाउने। 

(४) बउूऩमोग कामायन्िमन सङ्झभङ्झतको फैठक आिश्मकता अनङ्टसाय फस्नछे । 

(५) बउूऩमोग कामायन्िमन सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैँ रे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्को सदस्म तथा आभङ्ञन्त्रतरे जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरकाको कामयसॊचारन ङ्झनदेङ्ञशकारे 
तोके फभोङ्ञजभको फैठक बत्ता य भ्रभण खचय प्राप्त गनेछन ्। 

१३. बउूऩमोग ऺते्र नक्सा तथा ङ्जिियण अद्यािङ्झधक: (१) भन्त्रारमरे बफूनौट, बङू्झभको ऺभता तथा उऩमङ्टिता, 
बङू्झभको भौजङ्टदा उऩमोग य आिश्मकता सभेतको आधायभा तमाय ऩायेको बउूऩमोग ऺेत्र नक्सा तथा ङ्जिियणभा 
बौगोङ्झरक अिस्थाभा आएको ऩङ्चयितयन तथा अन्म स्थानीम आिश्मकता य ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत अनङ्टसाय अद्यािङ्झधक िा 
बउूऩमोग ऺते्र ऩङ्चयभाजयन गनङ्टयऩने देङ्ञखएभा नगयऩाङ्झरकारे अद्यािङ्झधक गयी प्रमोगभा ल्माउन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाको बउूऩमोग ऺेत्र नक्सा तथा ङ्जिियणभा अद्यािङ्झधक गने प्रमोजनको 
राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे प्राङ्जिङ्झधक सहमोग भाग गयेभा िा अद्यािङ्झधक गनय अनङ्टयोध गयेभा नाऩी ङ्जिबागरे 
आिश्मक सहमोग गनेछ । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद ४ 

जग्गाधनी से्रस्ता य प्रभाणऩङ्टजाय अद्यािङ्झधक तथा बउूऩमोग ऩङ्चयितयन: 

 
१४. जग्गाधनी से्रस्ता प्रभाणऩूजाय अद्यािङ्झधक गनङ्टय ऩने् नगयऩाङ्झरकारे बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण नक्सा फभोङ्ञजभ 
आफ्नो ङ्झसभाना ङ्झबत्रको प्रत्मेक ङ्जकत्ता जग्गाको जग्गाधनी दताय से्रस्ता य जग्गाधनी दताय प्रभाणऩूजायभा बउूऩमोग 
ऺेत्र िगीकयण जनाई अद्यािङ्झधक गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अद्यािङ्झधक गने प्रमोजनको राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामायरम य 
नाऩी कामायरमराई रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाफाट रेखी ऩाठाएकोभा सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामायरम य नाऩी 
कामायरमरे आपूसॉग यहेको जग्गाधनी दताय से्रस्ता य सो सम्फन्धी ङ्जिद्यङ्टतीम अङ्झबरेखभा प्रत्मेक ङ्जकत्ता जग्गाको 
बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण खङ्टराई अद्यािङ्झधक गयी नगयऩाङ्झरकाराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) नगयऩाङ्झरकारे जग्गाधनी दताय प्रभाणऩूजायभा बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयणको व्महोया गनय सियसाधायणको 
जानकायीको राङ्झग सूचना प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सूचना प्रकाशन बएऩङ्झछ जग्गाधनी दताय प्रभाणऩूजायभा बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयणको 
व्महोया अद्यािङ्झधक गनय जग्गाधनीरे आफ्नो जग्गाधनी दताय प्रभाणऩूजायको सक्कर प्रङ्झत सङ्जहत भारऩोत 
कामायरमभा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩयेभा सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामायरमरे उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ 
अद्यािङ्झधक बएको जग्गाधनी दताय से्रस्ता फभोङ्ञजभ जग्गाधनी दताय प्रभाणऩूजायभा बउूऩमोग ऺेत्रको िगीकयण 
जनाइङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अद्यािङ्झधक बएको जग्गाको जग्गाधनी दताय प्रभाणऩूजायभा अद्यािङ्झधक नगयाएको 
जग्गाधनीरे त्मस्तो जग्गाको कङ्ट नै कय िा दस्तङ्टय फङ्टझाउन आएभा स्थानीम तहरे आफ्नो अङ्झबरेख ङ्झबडाई 
अङ्झबरेखभा उङ्ञल्रङ्ञखत बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण फभोङ्ञजभको कय िा दस्तङ्टय ङ्झरई त्मस्तो जग्गाधनी दताय 
प्रभाणऩूजाय अद्यािङ्झधक गनय भारऩोत कामायरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै जग्गाधनीरे बउूऩमोग ऺेत्र अद्यािङ्झधक गनय आएभा सम्फङ्ञन्धत भारऩोत 
कामायरमरे ङ्झनजको जग्गाधनी दताय प्रभाणऩूजायभा प्रत्मेक ङ्जकत्ता जग्गाको बउूऩमोग ऺते्र जनाइङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(९) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ अद्यािङ्झधक गङ्चयएको बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण सम्फन्धी ङ्जिियणको अङ्झबरेख भारऩोत 
कामायरमरे याख्नङ्टऩनेछ। 

१५. बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गनय नहङ्टन:े (१) दपा ४ फभोङ्ञजभ एउटा प्रमोजनको राङ्झग िगीकयण गङ्चयएको जग्गा 
अको प्रमोजनभा प्रमोग गने गयी बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गनय हङ्टॉदैन । 

१६. बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गनय सङ्जकने्  (१) ऐन, ङ्झनमभािरी तथा मस कामयङ्जिङ्झधभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको कङ्ट नै स्थान िा फस्ती कङ्ट नै ङ्जिऩद् िा प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩको कायण असङ्टयङ्ञऺत बएभा त्मस्तो ऺेत्रराई असङ्टयङ्ञऺत िा अव्मिङ्ञस्थत स्थान घोषणा गयी त्मस्तो 
स्थानभा फसोफास गयेको ऩङ्चयिाय िा सभङ्टदामराई सङ्टयङ्ञऺत तथा व्मिङ्ञस्थत स्थानभा फसोफासको व्मिस्था 
ङ्झभराउन बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गदाय अन्मत्र जग्गा उऩरब्ध हङ्टन नसकेको अिस्थाभा भात्र 
कृङ्जष ऺेत्रभा फसोफासको व्मिस्था ङ्झभराउने गयी ब-ूउऩमोग ऩङ्चयितयन गनङ्टयऩनेछ । 
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(३) ऩङ्जहरो ऩटक बउूऩमोग ऺेत्र ङ्झनधाययण बइसकेऩङ्झछ कङ्ट नै व्मङ्ञिरे ङ्झनजको हकबोगभा यहेको जग्गा 
ङ्झनधायङ्चयत प्रमोजनभा बन्दा पयक प्रमोजनभा प्रमोग गनङ्टय ऩने बएभा सोको आधाय य कायण खङ्टराई अनङ्टसूची-२ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्मा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्राप्त बएभा िा आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको कङ्ट नै जग्गाको ङ्झनधायङ्चयत बउूऩमोग 
ऩङ्चयितयन गनङ्टय ऩने बएभा स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे सोको प्रादेङ्ञशक बउूऩमोग ऩङ्चयषद् सभऺ अनङ्टयोध गनङ्टय 
ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ अनङ्टयोध प्राप्त बएभा प्रादेङ्ञशक बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे सो प्रमोजनको राङ्झग अध्ममन 
गयी भाग फभोङ्ञजभ बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गनय उऩमङ्टि देङ्ञखएभा सङ्घीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद् सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय 
ऩनेछ 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस प्राप्त बएभा सङ्घीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे ङ्जिद्यभान बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गनय 
सक्नेछ। 

(७) बउूऩमोग ऩङ्चयितयन बएको व्महोयाको सूचना नगयऩाङ्झरकारे साियजङ्झनक रुऩभा प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ । 

(८) बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदएऩङ्झछ िा अदारतभा उजङ्टयी ऩयेकोभा अदारतफाट ङ्झनणयम बई आएऩङ्झछ 
नगयऩाङ्झरकारे प्रभाणऩूजाय रगामतको अङ्झबरेख जग्गाधनी दताय सेस्ता य सो सम्फन्धी ङ्जिद्यङ्टतीम अङ्झबरेख तथा 
जग्गाधनी दताय अद्यािङ्झधक गनय भारऩोत कामायरम य नाऩी कामायरमभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ जग्गाधनी दताय से्रस्ता, ङ्जिद्यङ्टतीम अङ्झबरेख तथा जग्गाधनी दताय प्रभाणऩूजाय 
अद्यािङ्झधक गनय रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामायरम य नाऩी कामायरमरे अद्यािङ्झधक गनङ्टय ऩनेछ । 

१७. बउूऩमोग ऺेत्र ऩङ्टनयािरोकन: स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे हयेक िषयको बाद्र भसान्तङ्झबत्र नगयऩाङ्झरका 
ऺेत्रको बउूऩमोग ऺेत्र ऩङ्टनयािरोकन गनय सक्नेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

बउूऩमोग कामयक्रभ जग्गाको खण्डीकयण तथा चक्राफन्दी 

 
१८. बउूऩमोग कामयक्रभ सञ्चारन गनय सक्ने्  (१) नगयऩाङ्झरकारे बङू्झभको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग तथा साियजङ्झनक 
ङ्जहत सभेतराई ध्मानभा याखी नगयऺेत्रङ्झबत्रको सफै ऺेत्रभा बउूऩमोग कामयक्रभ सञ्चारन गनय सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामयक्रभ सञ्चारन गनङ्टय ऩूिय साियजङ्झनक सूचना प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सूचना प्रकाशन बएऩङ्झछ नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो कामयऺ ते्रङ्झबत्र बउूऩमोग कामयक्रभ 
सञ्चारन गनङ्टय ऩनेछ । 
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(४) नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो कामयऺ ते्रङ्झबत्र सॊचारन हङ्टने बउूऩमोग कामयक्रभको सम्फन्धभा सियसाधायणको 
जानकायीको राङ्झग जनचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गनङ्टयऩनेछ। 

१९. जग्गाको ङ्जकङ्झसभ उल्रेख गनङ्टय ऩने्  बउूऩमोग कामयक्रभ सञ्चारन बएको ऺेत्रभा ङ्जकत्तानाऩी प्रमोजनको 
राङ्झग जग्गा नाऩजाॉच य से्रस्ता तमाय गदाय तथा जग्गाको ङ्जकङ्झसभ उल्रेख गदाय अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ िगीकयण 
गङ्चयएको बउूऩमोग ऺेत्र उल्रेख गनङ्टय ऩनेछ। 

२०. जग्गाको खण्डीकयण ङ्झनमन्त्रण् (१) कृङ्जष ऺेत्रको रुऩभा िगीकयण िा तोङ्जकएको जग्गाराई एक हजाय  
िगय ङ्झभटय ऺेत्रपरबन्दा कभ ऺेत्रपर हङ्टने गयी ङ्जकत्ताकाट गनय ऩाइने छैन। 

(२) आिासीम ऺेत्रभा िगीकयण गङ्चयएको जग्गाराई देहामको ऺेत्रपर य अनङ्टऩातभा पयक ऩने गयी 
ङ्जकत्ताकाट गनय ऩाइने छैन् 

(ख) ऩाॉच सम िगय ङ्झभटयबन्दा सानो ङ्जकत्ताको हकभा चौडाई बन्दा रम्फाई चाय गङ्टणाबन्दा फढी हङ्टने गयी । 

(क) न्मूनतभ एकसम तीस िगय ङ्झभटयबन्दा कभ ऺेत्रपर हङ्टने गयी। 

(३) उऩङ्झनमभ (१) िा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जकत्ताको आकाय िा ऺेत्रपर 
अङ्झभल्दो बई सीभानाको अको ङ्जकत्ताफाट ङ्झनङ्ञित ऺेत्रपर सभािेश गयी प्रट ङ्झभरान गनय उऩमङ्टि देङ्ञखएभा 
सोको प्रट ङ्झभरानको राङ्झग ङ्जकत्ताकाट गनय सङ्जकनछे । 

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ ङ्जकत्ताकाट गयी प्रट ङ्झभरान गदाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जकत्ताभा नै गाङ्झबने गयी गनङ्टय ऩनेछ 
। 

२१. जग्गाको चक्राफन्दी कामयक्रभ् (१) नगयऩाङ्झरकारे कृङ्जषको आधङ्टङ्झनकीकयण, मान्त्रीकयण, 
व्मािसामीकयण, सहकायी खेती, साभूङ्जहक खेती तथा साियजङ्झनक खेती गने प्रमोजनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
जग्गाधनीको सहभङ्झतभा साॉध ङ्झसभाना जोङ्झडएको ङ्जकत्ता जग्गाको एकीकयण गयी चक्राफन्दी कामयक्रभ सञ्चारन 
गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कृङ्जष बङू्झभभा चक्राफन्दी गदाय नगयऩाङ्झरकारे सम्फङ्ञन्धत जग्गाधनीको सहभङ्झतभा 
प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही जग्गाको ज्माङ्झभतीम आकाय ङ्झभराउने गयी नक्सा से्रस्ताभा आिश्मक सॊशोधन 
गनय सङ्जकनेछ । 

(३) नगयऩाङ्झरकारे सम्फङ्ञन्धत जग्गाधनीको आऩसी सहभङ्झतभा सहकायी खेती य साभूङ्जहक खेतीको राङ्झग सभेत 
जग्गाको स्िाङ्झभत्िभा असय नऩने गयी चक्राफन्दीको कामयक्रभ सञ्चारन गनय स्िीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ । 

(४) नगयऩाङ्झरकारे सञ्चारन गयेको चक्राफन्दी कामयक्रभको ङ्जिियण सङ्जहतको ङ्झरङ्ञखत जानकायी 
अङ्झबरेखीकयणको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत नाऩी तथा भारऩोत कामायरमको साथै भन्त्रारम य प्रदेश सयकायको बङू्झभ 
व्मिस्था सम्फन्धी ङ्जिषम हेने भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्जिङ्जिध 

 
२२. नमाॉ घय ङ्झनभायण िा फसोफासका ऩूिायधायहरू थऩ िा ङ्जिस्ताय गनय नसङ्जकने्  

(१) बउूऩमोग ऺेत्र ङ्झनधाययण हङ्टॉदाका फखत कृङ्जष ऺेत्रभा यहेको घयभा साङ्झफक फभोङ्ञजभ फसोफास गयेकोभा 
फाहेक नमाॉ घय ङ्झनभायण िा फसोफासका ऩूिायधायहरू थऩ िा ङ्जिस्ताय गनय सङ्जकने छैन । 

 (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन साङ्जिक फभोङ्ञजभ घय कङ्ट नै कायणरे बत्केको िा 
ऩङ्टयानो बई नमाॉ फनाउनङ्ट ऩने अन्मत्र कङ्ट नै जग्गा नबएभा कृङ्जष ऺेत्रभा नमाॉ घय ङ्झनभायण सॊयचना फनाउन फाधा 
ऩने छैन । 

२३. घडेयी ङ्जिकङ्झसत गनय नऩाइन:े 

आिासीम ऺेत्र फाहेकका अन्म ऺेत्रभा कङ्ट नै ऩङ्झन प्रमोजनरे व्मािसाङ्जमक रूऩभा घडेयी ङ्जिकङ्झसत गनय य सोको 
ङ्झफक्री ङ्जितयण गनय ऩाइन ेछैन । 

२४. जग्गाको भूल्माङ्कन य कयको ङ्झनधाययण: नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको जग्गाको भूल्माङ्कन गदाय य बङू्झभ 
सम्फन्धी कयको ङ्झनधाययण गदाय बउूऩमोग ऺते्र िगीकयणराई आधाय भाङे्ङछ । 

२५. कृङ्जष ऺेत्रराई ङ्जिशषे सहङ्टङ्झरमत ङ्छदइने्  कृङ्जष ऺेत्रभा िगीकयण बएको जग्गाभा कङ्ट नै कृङ्जष खेती िा 
व्मिसाम गदाय नगयऩाङ्झरकारे ङ्जिशषे सहङ्टङ्झरमत तथा अनङ्टदानको व्मिस्था गनेछ। 

२६. उजङ्टयी ङ्छदन सङ्जकन:े (१) उऩदपा १५ फभोङ्ञजभ अद्यािङ्झधक गङ्चयएको कामयभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने जग्गाधनीरे 
ङ्ञजल्रा अदारत सभऺ त्मस्तो कामय बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र उजङ्टयी ङ्छदन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको उजङ्टयी उऩय ङ्ञजल्रा अदारतरे गयेको ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

२७. कसूय गयेको भाङ्झनने्  देहाम फभोङ्ञजभका कामय गयेभा मस ऐन फभोङ्ञजभ कसूय गयेको भाङ्झननेछ् 

(क) तहगत बउूऩमोग नक्सा य बउूऩमोग मोजना फभोङ्ञजभ कामय नगयेभा, 

(ख) काफङ्टफाङ्जहयको ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बई जग्गा फाॉझो याख्नङ्ट ऩने उङ्ञचत य ऩमायप्त कायण सङ्जहतको सूचना 
स्थानीम तहभा ङ्छदएको अिस्थाभा फाहेक कृङ्जष ऺेत्रभा िगीकृत जङ्झभन रगाताय तीन िषयदेङ्ञख फाॉझो याखेभा, 

(ग) मस ऐनभा उङ्ञल्रङ्ञखत अिस्थाभा फाहेक ङ्झनधायङ्चयत बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयण ऩङ्चयितयन गयेभा । 

२८. सजाम् (१) कसैरे देहामका कसूय गयेभा प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे देहामफभोङ्ञजभको सजाम गनय 
सक्नेछ् 

(क) दपा २७ को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा दङ्टई राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना। 
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(ख) दपा २७ को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा उत्ऩादन अनङ्टभानको आधायभा एक राख रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयिाना | 

(ग) दपा २७ को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा तीन राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना। 

(२) दपा २७ को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको कसूय गयी ङ्झनधायङ्चयत बउूऩमोग ऩङ्चयितयन गयेभा प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा 
अङ्झधकायीरे उऩदपा (१) (ग) भा उङ्ञल्रङ्ञखत जङ्चयिानाका अङ्झतङ्चयि त्मस्तो जग्गा छ भङ्जहनाङ्झबत्र साङ्जिक 
फभोङ्ञजभ बउूऩमोग कामभ गने गयी आदेश ङ्छदन सक्नछे। 

२९. ऩङ्टनयािेदन् (१) दपा २८ फभोङ्ञजभ बएको सजाम िा आदेश उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा सम्फङ्ञन्धत जग्गाधनीरे 
फागरङ्टङ ङ्ञजल्रा अदारत सभऺ ऩङ्टनयािेदन ङ्छदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्टनयािेदन उऩय फागरङ्टङ ङ्ञजल्रा अदारतरे गयेको ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ हङ्टनछे। 

३०. बउूऩमोग मोजनाको अनङ्टकूर हङ्टन ेगयी गनङ्टय ऩने् ङ्जिकास ङ्झनभायणका कामय गदाय िा बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभायण 
गदाय ब-ूउऩमोग मोजना अनङ्टकूर हङ्टने गयी गनङ्टय ऩनेछ । 

३१. बउूऩमोग सम्फन्धी ङ्जििाद सभाधान गने् नगयऺेत्रङ्झबत्र ब-ूउऩमोग सम्फन्धी ङ्जििाद देङ्ञखएभा स्थानीम 
बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे याङ्जिम बङू्झभ नीङ्झत, बउूऩमोग नीङ्झत, ऐन तथा ङ्झनमभािरीका अङ्झतङ्चयि बउूऩमोग सम्फन्धी 
स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ ङ्जििादको सभाधान गनेछ । 
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अनङ्टसूची - १ 

(ङ्झनमभािरीको ङ्झनमभ ८ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

बउूऩमोग ऺते्र िगीकयणका आधाय, भाऩदण्ड तथा ऺते्रपर: 

 
बउूऩमोग ऺेत्र िगीकयणका आधाय तथा भाऩदण्ड देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछेन:्- 

(क) कृङ्जष ऺते्र : देहाम फभोङ्ञजभ प्रमोग बएको जग्गाराई कृङ्जष ऺेत्रभा िगीकयण गङ्चयनेछ : 

(१) अङ्ङफारी, दरहन, तेरहन िा अन्म नगदे फारी रगामतको खेतीऩातीको राङ्झग उऩमोग बइयहेको जग्गा, 

(२) परपूरको फगैँचा िा नसययी, तयकायी, सागऩात, व्मािसाङ्जमक पूरको खेती, सोको नसययी रगामतको 
जग्गा, 

(३) ऩशङ्टऩन्छी ऩारन िा ऩशङ्टऩन्छीको आहायाको राङ्झग प्रमोग हङ्टने दाना, घाॉस िा िनस्ऩङ्झत उत्ऩादन 
रगामतको राङ्झग उऩमोग बएको जग्गा, 

(४) सयकायी य साियजङ्झनक िनऺेत्र फाहेकका आिादी ऺेत्रङ्झबत्र बएका खयफायी, घाॉसे भैदान चयन ऺेत्र तथा 
रूख िा झाडी बएको जग्गा, 

(५) ङ्झनजी जग्गाभा िन ऩैदािाय िा जडीफङ्टटी उत्ऩादन गने उद्देश्मरे हङ्टकायइएका िनस्ऩङ्झत िा जङ्झडफङ्टटी बएको 
जग्गा, 

(६) ङ्झनजी िा सयकायी साियजङ्झनक जग्गाभा कृङ्झत्रभ ऩोखयी फनाई भाछाऩारन गङ्चयएको जग्गा, 

(७) कृङ्जष उत्ऩादनको येखदेख गनय, बण्डाय गनय सङ्टकाउन तथा प्रशोधन गनय िा ऩशङ्टऩारनको राङ्झग प्रमोग 
बएको कङ्ट नै ऩङ्झन बौङ्झतक सॊयचना िा घय टहया आङ्छद बएको जग्गा, 

(८) खनजोत गयी खेती रगाउन तमाय गङ्चयएको जग्गा िा खेती रगाउन उऩमङ्टि हङ्टन सक्न ेआिाद रामक 
ऩती िा फाॉझो जग्गा, 

(९) फसोफास, व्मािसाङ्जमक ऺेत्र िा अन्म उऩमोग बएको ऺेत्रसॉग जोङ्झडएको बए ताऩङ्झन ङ्जकत्ताको ऺेत्रपर 
ऩाॉच हजाय िगय ङ्झभटयबन्दा फढी बई खेती गङ्चयएको िा खनजोत गङ्चयएको िा ऩती फाॉझो जग्गा, 

(१0) एकै स्थानभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकत्ताहरू जोङ्झडएय एक हेक्टय िा सोबन्दा फढी ऺेत्रपरभा खेती गङ्चयएका िा 
खनजोत गङ्चयएका िा ऩती फाॉझो खेतीमोग्म जग्गा । 

(ख) आिासीम ऺते्र् देहाम फभोङ्ञजभ प्रमोग बएको जग्गाराई आिासीम ऺेत्रभा िगीकयण गङ्चयनेछ : 

(१) कृङ्जष उऩजको येखदेख, बण्डायण तथा प्रशोधन, ऩशङ्टऩारन िा उद्योग करकायखाना सञ्चारनको प्रमोजन 
फाहेक नागङ्चयक आिासको रूऩभा प्रमोग बएको बिन, घय टहया िा सो बएको जग्गा, 
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(२) व्मङ्ञिगत घय य सोसॉग जोङ्झडएका फगैंचा, ग्मायेज, आॉगन य सो प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग हङ्टने व्मङ्ञिगत 
फाटो आङ्छद यहेको जग्गा, 

(३) एकबन्दा धेयै ऩङ्चयिायहरू फस्ने ङ्जिकङ्झसत अऩाटयभेन्ट, फहङ्टतरे बिन िा आिासीम फ्ल्माट यहेको जग्गा, 
सो प्रमोजनको राङ्झग छङ्टट्याइएको फाटो, साभूङ्जहक ग्मायेज, ऩाङ्जकय ङ्ग स्थर, फगैंचा, चौय, भनोयञ्जनस्थर रगामत 
यहेको जग्गा, 

(४) ग्राभीण ऺेत्रभा फनेको घय, आॉगन, चोक, घयसॉगै यहेको गोठ, चऩी, कयेसाफायी, फगैंचा रगामतरे चचेको 
जग्गा, 

(५) फसोफासका राङ्झग आिश्मक आधायबतू बौङ्झतक ऩूिायधाय, सडक, ङ्जिद्यङ्टत, खानेऩानी िा ढर ङ्झनकास 
रगामतको व्मिस्था बएको ऺेत्रभा यहेको एक हजाय िगय ङ्झभटयबन्दा साना ङ्जकत्ताका जग्गा, 

(६) फसोफास ऺेत्रभा उऩमोग गनय आिश्मक न्मूनतभ ऩूिायधायको ङ्जिकास बएको ङ्जकत्ता जग्गा यहेको ठाउॉफाट 
एक सम ङ्झभटयको अधयव्मासको ऺेत्रभा एक सम ऩचास एकात्भक इकाई िा दशबन्दा फढी सॊमङ्टि ऩङ्चयिाय 
आिास इकाई बएको जग्गा। 

(ग) व्मािसाङ्जमक ऺते्र् देहाम फभोङ्ञजभ प्रमोग बएको जग्गाराई व्मािसाङ्जमक ऺेत्रभा िगीकयण गङ्चयनेछ् 

(१) साभूङ्जहक रूऩभा िस्तङ्ट िा सेिाको खङ्चयद ङ्झफक्री हङ्टने स्थर यहेको घयजग्गा तथा सो प्रमोजनको राङ्झग 
छङ्टट्याइएको जग्गा, 

(२) ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका व्माऩाङ्चयक, व्मािसाङ्जमक य भनोयञ्जनस्थर यहेको ऺेत्र तथा सो प्रमोजनको राङ्झग 
उऩमोग बएको घय यहेको जग्गा िा सो प्रमोजनको राङ्झग छङ्टट्याइएको जग्गा, 

(३) ङ्झनजी ऺेत्रफाट सञ्चारन गङ्चयएको ङ्ञशऺा, स्िास््म, सञ्चाय रगामत सेिा उऩरब्ध गयाउने स्थर िा सोको 
राङ्झग प्रमोग बएको घय य घयरे चचेको जग्गा, 

(४) कङ्ट नै िस्तङ्ट िा मन्त्र उऩकयणको भभयतसम्बाय िा सपा गङ्चयने स्थर िा बण्डायण गङ्चयएको स्थर िा सो 
प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग बएको घय य घयरे चचेको जग्गा, 

(५) कङ्ट नै व्मािसाङ्जमक ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन नबए ताऩङ्झन सोको ऩूिायधाय सभेत उऩरब्ध बएको य सो घय िा 
जग्गा यहेको स्थानफाट एकसम ङ्झभटयको अधयव्मासभा कङ्चयफ ऩचास व्मािसाङ्जमक कायोफाय यहेको स्थर, सोको 
राङ्झग प्रमोग बएको घय य ङ्झतनरे चचेको जग्गा, 

(६) सयकायी, साियजङ्झनक िा ङ्झनजी ऺेत्र सभेतरे सेिा प्रदान गनय स्थाऩना गयेको कामायरम तथा ङ्झतनरे चचेका 
जग्गा िा बङ्जिष्मभा ङ्झनभायणको राङ्झग छङ्टट्याइएको जग्गा,  

(७) ऩमयटकीम गङ्झतङ्जिङ्झधभा उऩमोग बइयहेको ऺेत्ररे चचेको जग्गा । 

(घ) औद्योङ्झगक ऺते्र् देहाम फभोङ्ञजभ प्रमोग बएको जग्गाराई औद्योङ्झगक ऺेत्रभा िगीकयण गङ्चयनेछ् 
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(१) कङ्ट नै िस्तङ्ट िा कच्चा ऩदाथय उत्ऩादन गने उद्योग िा िकय शऩ यहेको स्थर, सो प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनभायण 
बएका घय िा टहया तथा उद्योग सञ्चारनको राङ्झग प्रमोग बएको जग्गा, 

(२) खाद्याङ्ङ प्रशोधन, उऩबोग्म िस्तङ्ट, ऩेम ऩदाथय उत्ऩादन तथा प्रशोधन स्थर तथा सो प्रमोजनका राङ्झग 
छङ्टट्याइएको जग्गा, 

(३) ङ्जिङ्झबङ्ङ भेङ्झसनयी औजाय, मन्त्र उऩकयण, सिायी साधन ङ्झनभायणस्थर तथा सोको राङ्झग छङ्टट्याइएको जग्गा, 

(४) कऩडा तथा ऩोशाक उत्ऩादन स्थर तथा सो प्रमोजनको राङ्झग छङ्टट्याइएको जग्गा, 

(५) सजािट साभग्री, ङ्झनभायण साभग्री, काठजन्म उद्योग रगामत सञ्चारनभा यहेको स्थर तथा सो प्रमोजनको 
राङ्झग छङ्टट्याइएको जग्गा. 

(६) कङ्ट नै उद्योग सञ्चारन तथा येखदेख गनय आिश्मक घय टहया तथा िकय शऩरे चचेको जग्गा तथा कच्चा 
ऩदाथय बण्डायण गनय उऩमोग गङ्चयएको जग्गा, 

(७) उद्योगफाट उत्ऩाङ्छदत पोहयजन्म ऩदाथयको ङ्जिसजयन गने प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग बएको जग्गा, 

(८) नेऩार सयकायरे घोषणा गयेका औद्योङ्झगक ऺेत्र, ङ्जिशेष आङ्झथयक ऺेत्र रगामत सो ऺेत्ररे चचेको जग्गा। 

(ङ) खानी तथा खङ्झनज ऺते्र् देहाम फभोङ्ञजभको ऺेत्रराई खानी तथा खङ्झनज ऺेत्रभा िगीकयण गङ्चयनेछ् 

(१) जभीनको सतहभा (ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टिा सभेत) िा जभीन भङ्टङ्झन (पराभ, जस्ता, ताभा सभेत) ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्जकङ्झसभका खानी बएको ऺेत्र, 

(२) जभीन भङ्टङ्झन ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका खङ्झनज ऩदाथय (ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथय, ग्माॉस, सङ्टन, चाॉदी िा अन्म फहङ्टभूल्म 
धात ङ्ट) पेरा ऩयेको ऺेत्र, 

(३) खानी िा खङ्झनज ऩदाथय उत्खनन बइयहेको िा बइसकेको य हार खारी यहेको िा पेरा ऩयेको ऺेत्र । 

(च) िन ऺते्र् प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ िन ऺेत्र बनी ऩङ्चयबाषा गङ्चयएको य देहाम फभोङ्ञजभ प्रमोग बएको 
जग्गाराई िन ऺेत्रभा िगीकयण गङ्चयनेछ् 

(१) ऩूणय िा आॊङ्ञशक रूऩरे रुख तथा िनस्ऩङ्झतरे ढाङ्जकएको जग्गा, 

(२) सयकायी, साभङ्टदाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती धाङ्झभयक रगामत सफै प्रकायका िन जङ्गर बएको जग्गा, 

(३) रुख तथा िनस्ऩङ्झत िृऺायोऩण गङ्चयएका सयकायी िा साियजङ्झनक जग्गा, 

(४) रुख तथा िनस्ऩङ्झत नबएको बए ताऩङ्झन अन्म प्रमोजनको रूऩभा िगीकयण नबएका झाडी, फङ्टट्मान आङ्छद 
बएको जग्गा, 

(५) प्राकृङ्झतक चयन, याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्ज, िन्मजन्तङ्ट आयऺ, ङ्ञशकाय आयऺ, भध्मिती ऺेत्र तथा सॊयङ्ञऺत ऺेत्र यहेको 
जग्गा, 
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(६) ऩानीको भङ्टहानराई सॊयऺण गनय हङ्टकायइएका िा जोगाइएका रूख तथा िनस्ऩङ्झतरे ढाकेको सयकायी िा 
साियजङ्झनक जग्गा, 

(७) नदी उकासफाट प्राप्त गयी ङ्झनजी जग्गा फाहेकका िनऺेत्रका राङ्झग तोङ्जकएको जग्गा, 

(८) प्रचङ्झरत िन सम्फन्धी कानून फभोङ्ञजभ िन ऺेत्र जङ्झनएको जग्गा । 

(छ) नदी, खोरा, तार, ङ्झसभसाय ऺेत्र: देहाम फभोङ्ञजभको ऺेत्रराई नदी, खोरा, तार, ङ्झसभसाय ऺते्रभा 
िगीकयण गङ्चयनछे् 

(१) नदी, खोरा तथा सोको जरप्रिाहको ऺेत्र, ङ्जकनाया डीर य फगय ऺेत्र सभेत, 

(२) नहय तथा सोको ङ्झडर, 

(३) प्राकृङ्झतक तार, ऩोखयी तथा सोको ङ्झडर, 

(४) साङ्झफकको नदी िा खोरा फगेको य हार नदी, खोरा उकास बई फगय िा ढङ्टङ्गग्मान कामभ बएको ऺेत्र, 

(५) फग्ने ऩानी नबए ऩङ्झन ऩानी जभेको िा जम्ने सम्बािना बएको ङ्झसभसाय िा याभसाय ऺेत्र, 

(ज) साियजङ्झनक उऩमोगको ऺते्र् देहाम फभोङ्ञजभ प्रमोग बएको जग्गाराई साियजङ्झनक उऩबोगको ऺेत्रभा 
िगीकयण गङ्चयनेछ : 

(१) ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका मातामात ऩूिायधाय (जस्तै फन्दयगाह, फसऩाकय , कायऩाकय , सडक ऩेटी, सडक, फाटो, 
येल्िे, ऩङ्टर, ङ्जिभानस्थर सभेत) साियजङ्झनक रूऩभा उऩमोग हङ्टने ऺेत्ररे ओगटेको जग्गा. 

(२) शहयी ऺेत्रको खङ्टरा हङ्चयत ऺेत्र, फगैंचा, ऩाकय , ङ्ञचङ्झडमाखाना, ङ्जऩकङ्झनक स्ऩट खेर ऩूिायधाय तथा भैदान 
रगामत यहेको साियजङ्झनक स्थर, 

(३) साियजङ्झनक आिागभन हङ्टने प्राकृङ्झतक िा भानि ङ्झनङ्झभयत सम्ऩदा िा ऩूिायधाय यहेको स्थर य सोरे 

चचेको जग्गा, 

(४) साियजङ्झनक रूऩभा उऩमोग हङ्टने भनोयञ्जन स्थर, चौय, पाॉट, चौताया, हाटफजाय राग्ने स्थान, अन्त्मेङ्जि 
स्थर, पोहय व्मिस्थाऩन स्थर रगामत सोरे चचेको जग्गा, 

(५) सयकायी, साियजङ्झनक य साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम, रगामत ङ्ञशऺण सॊस्थारे चचेको जग्गा । 

(झ) साॊस्कृङ्झतक तथा ऩङ्टयाताङ्ञविक भहविको ऺेत्र देहाम फभोङ्ञजभको ऺेत्रराई साॊस्कृङ्झतक तथा ऩङ्टयाताङ्ञविक 
भहविको ऺेत्रभा िगीकयण गङ्चयनेछ् 

(१) ङ्जिङ्झबङ्ङ सभङ्टदामरे धाङ्झभयक, साॊस्कृङ्झतक, िा ऩयम्ऩयागत रूऩभा ऩूजा, अचयना िा उऩासना गने स्थर, 

(२) ङ्जिश्व सम्ऩदा सूचीभा यहेका ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभयक, साॊस्कृङ्झतक ऺेत्र, 
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(३) ङ्जिङ्झबङ्ङ ऐङ्झतहाङ्झसक दयफाय, बिन, ङ्जकल्रा, गढी, स्तम्ब रगामत ढाॉचा, ङ्झनभायण िा अन्म स्थर, 

(४) नेऩार सयकायरे ऩङ्टयाताङ्ञविक भहविको बनी ऩङ्चयबाङ्जषत गयेको िा सॊयऺण गने बनी तोकेका ऺेत्र । 

(ञ) नेऩार सयकायफाट आिश्मकता अनङ्टसाय तोङ्जकएका अन्म ऺेत्र् 

(१) खण्ड (क) देङ्ञख (झ) सम्भभा उङ्ञल्रङ्ञखत ऺेत्रङ्झबत्र नऩने ङ्जिङ्ञशि ङ्जकङ्झसभको बउूऩमोग ऺेत्र, 

(२) स्थानीम आिश्मकता अनङ्टसाय छङ्टट्याउनङ्ट ऩने अन्म कङ्ट नै - बउूऩमोग ऺेत्र । 
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अनङ्टसूची- २ 

(दपा १६ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

बउूऩमोग ऺेत्र ऩङ्चयितयन गनयको राङ्झग ङ्छदन ेङ्झनिेदनको ढाॉचा... 

ङ्झभङ्झत...................... 

श्री…………………………. ज्मू, 

श्री जैङ्झभनी बउूऩमोग ऩङ्चयषद् 

जैङ्झभनी नगयकामयऩाङ्झरकाको कामायरम, 

कङ्ट श्भीसेया, फागरङ्टङ। 

ङ्जिषम् बउूऩमोग ऺेत्र ऩङ्चयितयन गयी ऩाउॉ । 

भहोदम, 

          भेयो/ हाम्रो हकबोगभा जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरका िडा नॊ..........ङ्ञस्थत...................भा यहेको ङ्जकत्ता 
नॊ................ को ऺेत्रपर बएको जग्गा बउूऩमोग ऐन, २०७६ फभोङ्ञजभ....................ऺेत्रभा िगीकयण 
बएकोभा देहामको आधाय य कायणरे.....................बउूऩमोग ऺेत्रभा ऩङ्चयितयन गनय ङ्झनम्न कागजात सॊरग्न 
गयी मो ङ्झनिेदन ऩेश गयेको छङ्ट/छौं। 

आधाय य कायण् 

(१)………………………. 

(२)………………………… 

(३)…………………………. 

ङ्झनिेदक् 

दस्तखत् 

नाभ थय: 

ठेगाना :                                           भोिाइर नॊ.: 

सॊस्था बए दताय प्रभाणऩत्र नॊ. 

व्मङ्ञि बए नागङ्चयकता प्रभाणऩत्र नॊ.,                    जायी ङ्ञजल्रा य ङ्झभङ्झत् 
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सॊरग्न कागजातहरु् 

(क) नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र/सॊस्था दताय प्रभाणऩत्रको छाॉमाप्रङ्झत । 

(ख) बउूऩमोग ऺेत्रभा िगीकयण बएको व्महोया खङ्टल्ने कागजातको छामाॉप्रङ्झत । 

(ग) जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाय । 

(घ) नक्सा/टे्रश नक्सा | 


