
भूमी (जग्गा) व्यवस्थापन सम्बन्धी काययवववध, २०७६ 

पहिलो संशोधन :- २०७७ 

                                                                                              दोस्रो संशोधन :- २०७८ 

                                                                                                दोस्रो प्रमाहिकरि हमहि : २०७८।०६।१२ 

 

प्रस्तावना :  िारकेश्वर नगरपाहलका क्षेत्र हित्रको जग्गा जहमनलाई व्यवहथिि गरी वैज्ञाहनक ढंगवाट वथिी 

हवकास गने, जग्गा व्यवथिापन गने, मापदण्ड एवं प्रकृया पूरा गरी जग्गा सम्माउने र िारकेश्वर नगरलाई सनु्दर, 

सरुहक्षि र सहुवधायकु्त नगर हनमााि गने उदशे्य राखी नगरपाहलका क्षेत्रहित्रको िमुीलाई व्यवथिापन गना वाञ्छनीय 

िएकोले , 

थिानीय  सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोहजमको व्यवथिाको 

कायाान्वयन गना थिानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को उपदफा (२)  को अहधकार प्रयोग गरी िारकेश्वर 

नगरपाहलकाले यो कायाहवहध बनाई लाग ुगररएको छ । 

डोजर लगाउने सम्वन्धमा :  (१) कुनै पहन व्यहक्त, फमा, संघ संथिा वा कम्पनीले जग्गा सम्माउनको लाहग 

जग्गामा डोजर लगाउन ुपुवा नगरपाहलकासंग अहनवाया रुपमा अनुमहि हलनपुनेछ । 

   (२) डोजर लगाउनु पूवा डोजर लगाउन उहचि िुने /निुने ििा लगाएपहछ िुने असर ििा क्षहिको 

मलू्याङ्मन गरी प्रारहम्िक प्रहिवेदन पेश गना नगरपाहलकाको सम्वहन्धि शाखा प्रमखु, नगरप्रमखुल े िोकेको 

नगरपाहलकाको ईहन्जहनयर र नगरपाहलकाले िोकेको अहमन सहम्महलि ३ सदथयीय सहमहि रिने छ । 

                        (३) उक्त प्राहवहधक सहमहिबाट डोजर लगाउन उपयकु्त िुने िहन प्रहिवेदन प्राप्त िएमा कृहियोग्य 

जग्गा िए / निएको हनर्क्यौल गनाका लाहग नगरपाहलकामा गहिि जग्गा उपयकु्त प्राहवहधक हवशे्लिि सहमहिमा पेश 

गरीने छ । 

        (४) उक्त सहमहिले डोजर लगाउन उपयकु्त िुने िनी राय हदएमा सम्वहन्धि वडाको हसफाररस 

समेि हलई नगरपाहलकाले डोजर लगाउने अनुमहि प्रदान गने छ । 

                        (५) डोजर लगाउने क्रममा अन्य कुनै सावाजहनक ििा व्यहक्त हवशेिको घर ििा जग्गामा क्षहि 

पुयाउन पाईने छैन क्षहि पुग्न गएमा सोको क्षहिपुहिा सम्वहन्धि व्यहक्त वा कम्पनीले व्यिोनुा पनेछ । 



                             (६) वन, जङ्गल, वन्यजन्ि,ु चराचरुुङ्गी, जल उपयोग, वािावरि, पयाावरि ििा जैहवक 

हवहवधिा सावाजहनक बाटो, वथिी, घरलाई क्षहि पुग्ने िएमा डोजर लगाउने अनुमहि हदईने छैन । अनुमहि हदएको 

िएपहन रद्द गररने छ । 

                            (७) कसैले अनुमहि नहलई कुनै जग्गामा डोजर लगाएमा िारकेश्वर नगरपाहलकाको आहिाक 

ऐन, २०७८ मा व्यवथिा िए बमोहजम िुनेछ र त्यथिो जग्गाको घर बाटोको हसफाररस वडा कायाालयबाट रोर्क्का 

राहखने छ । 

                          (८) डोजर लगाउने अनुमहि हदनुपुवा नगरपाहलकाल ेहनधाारि गरे वमोहजम राजश्व दाहखला गना 

लगाईने छ  । 

                          (९) कसैले अनुमहि नहलई डोजर लगाईएको पाईएमा डोजर लगाए पश्चाि िएको प्रिावको 

मलु्याङ्कन गरी कोिी, कसलैाई ििा सावाजहनक, जग्गा बाटो वन क्षेत्र, मिुान वथिी घरलाई असर पने नदहेखएमा 

नगरपाहलकाले िोकेको जरीवाना बझुाएमा पहिलो पटकको लाहग घरबाटोको हसफाररस हदन सहकने छ । 

                         (१०) डोजर लगाउने सम्वन्धमा संघीय कानुन, प्रदशे कानुन ििा नेपाल सरकारको नीहि 

हनदशेन र मापदण्ड िोहकएमा सोिी बमोहजम िुनेछ ।  

 

जग्गा प्लविङ सम्वन्धमा : (१) कानुन बमोहजम थिाहपि िएको कुनै पहन व्यहक्त, फमा संघ संथिा वा 

कम्पहनल ेनगरपाहलका क्षेत्र हित्र जग्गा प्लटीङ गनुापने िएमा आवश्यक कागजाि सहिि नगरपाहलकामा  हनवदेन 

हदन सर्क्नेछ  । 

                           (२) उक्त हनवदेन प्राप्त िए पश्चाि उक्त जग्गा प्रचहलि कानुन र मापदण्ड बमोहजम प्लहटङ्ग 

गना उपयकु्त िुने / निुने सम्बन्धमा प्रारहम्िक हफल्ड प्रहिवेदन पेश गनाका लाहग नगरपाहलकाको सम्वहन्धि 

शाखाको प्रमखु, नगरप्रमखुले िोकेको नगरपाहलकाले िोकेको ईहन्जहनयर र नगरपाहलकाले िोकेको अहमन 

सहम्महलि ३ सदथयीय सहमहि रिने छ । 

                            (३) उक्त प्राहवहधक सहमहिबाट जग्गा प्लटीङ गना उपयकु्त िुने िहन प्रहिवेदन प्राप्त िएमा सो 

सम्वन्धमा सम्वहन्धि वडाको हसफारीस माग गरी कृहियोग्य जग्गा िए /निएको हनर्क्यौल गनाको लाहग ि-ूउपयोग 

ऐन, २०७६ अनुसार गहिि ि ू–उपयोग कायाान्वयन सहमहिमा पेश गररने छ । 



                            (४) सो सहमहिबाट कृहि योग्य जग्गा निएको िहन हनिाय िइ आएमा नगर प्रमखुले पााँच 

रोपनी क्षेत्रफल सम्मको जग्गाको िकमा प्रचहलि ऐन, हनयम र मापदण्ड  बमोहजम जग्गा प्लहटङ गना  आवश्यक 

राजश्व दाहखला गराई अनुमहि हदई सम्वहन्धि हनकायलाई लेखी पिाउने छ । 

                            (५) पााँच रोपनी क्षेत्रफल िन्दा बढी जग्गाको िकमा प्रचहलि ऐन, हनयम र मापदण्ड  

बमोहजम ब्यवहथिि र बैज्ञाहनक रुपमा जग्गा प्लाहनङ र प्लटीङ्ग गनाका लाहग ि-ूउपयोग कायाान्वयन सहमहिल े

प्लहटङ्गको अनुमहि हदई  सम्वहन्धि हनकायमा लेखी पिाउने छ  । 

                           (६) जग्गा प्लहटङ्को अनुमहि प्राप्त िएपहछ नगरपाहलकाले िोहकय बमोहजमको  राजश्व 

दाहख ला गना लगाईने छ  । राजश्व बझुाएपहछ मात्र जग्गा प्लहटङ काया अगाहड बढाउन पाईने छ । 

                           (७) डोजर लगाई जग्गा प्लहटङ् गनुा पने िएमा डोजर लगाउनको लाहग यस कायाहवहधमा 

उल्लेख िए बमोहजमको प्रकृयािरु समेि पुरा गनुापनेछ । प्लहटङको लाहग अनुमहि पत्र हदनु अहघ डोजर लगाउने 

कायाहवहध पुरा गरीनेछ । 

                          (८) जग्गा प्लटीङ गने सम्वन्धमा  संघ ििा प्रदशेबाट जारी िएको प्रचहलि ऐन हनयम 

हनदहेशका र हनिायिरु पालना गने नगरपाहलकाको दाहयत्व िुनेछ िने बाहझएको िकमा संघ ििा प्रदशेको काननु 

अनुसार नै प्रकृया अगाडी बढाईनेछ । 

                          (९) जग्गा प्लहटङको लाहग अनुमहि प्राप्त िइ प्लटीङ्ग काया सरुु िए पश्चाि प्रचहलि मापदण्ड 

अनुसार प्लटीङ्ग िए निएको अनुगमन गनाको लाहग दिेायबमोहजमको संयोजक सदथयिरु रिकेो अनुगमन 

सहमहि गिन गररनेछ । 

१. नगरपाहलमकाको उप-प्रमखु - संयोजक 

२. प्रमखु प्रशासकीय अहधकृि - सदथय 

३. सम्वहन्धि वडा अधयक्ष - सदथय 

४. नगरप्रमखुल ेिोकेको नगरपाहलकाका कायारि प्राहवहधक-सदथय 

                         (१०) उक्त अनुगमन सहमहिल ेनगरपाहलकाको कायाहवहध ििा मापदण्ड, उपत्यका मापदण्ड, 

उपत्यका प्राहधकरिको मापदण्ड प्रचहलि संघीय ििा प्रदशेको प्रकृया र मापदण्ड बमोहजम प्लहटङ िए /निएको  

अनुगमन गनेछ । अनुगमन गने क्रममा सो को पालना निएको पाईएमा अनुगमा सहमहिले प्लटीङ कायालाई 

अहिलम्ब रोर्क्न आदशे हदई उक्त िोहकएको मापदण्ड परुा गरे पश्चाि मात्र प्लटीङ कायालाई अगाहड बढाउन 

हनदशेन हदन सर्क्नेछ । अनुगमन सहमहिले हदएको हनदशेन पालना नगरेमा नगर कायापाहलकाले प्लटीङ अनुमहि 

समेि रद्द गना सर्क्नैछ । 



                          (११) कसैले जग्गा प्लाहनङ् र प्लटीङ गने अनुमहि नहलई सो काया गरेको पाईएमा वा अनुमहि 

हलएको िन्दा वढी क्षेत्रफलमा प्लटीङ्ग गरेको पाईएमा नगरपाहलकाल ेसो काया िरुुन्ि बन्द गराई डोजर लगाउने 

सम्वन्धमा को बदुााँ नं. ७ मा उल्लेख िए िुनेछ । सािै जग्गा हवक्री हविरिको लाहग घर बाटोको हसफारीश नहदन 

वडामा र रहजष्टसेन पाररि नगरीहदनका लाहग सम्वहन्धि मालपोि कायाालमा लेहख पिाउनेछ । 

                          (१२) माहिको प्रकरि ११ वमोहजम अनुमहि नहलई  वा अनुमहि हलएको िन्दा बढी 

क्षेत्रफलमा प्लहटङ्ग गरीएको अवथिामा प्रकरि ११ वमोहजम जररवाना गरे पश्चाि सम्वहन्धि पक्षल ेअव  उप्रान्ि 

त्यथिो काया नगने प्रहिवद्धिा प्रकट गरेमा र गरेको प्लटीङ्ग िोहकएको मापदण्ड  अनुसार िएमा एकपल्टको लाहग 

वडाको हसफारीसमा लाग्ने राजश्वको दोब्बर रकम दाहखला गना लगाई अनुमहि हदन सहकनेछ । 

                          (१३) उपत्यका  हवकाश प्राहधकरि हसफारीस गदाा सम्वहन्धि जग्गा धनीले नागरीकिा पुजाा  

नर्क्सा सहििको हनवदेन पेश गरेमा वा वडाको हसफारीस पेश गरेमा आवथयक राजश्व हलई हसफारीसका लाहग 

हसफारीस गना सहकने छ । 

                          (१४) िहुम सम्वहन्ध समथया समाधान काया सिजीकरि सहमहि ििा लागि संकलन इकाई 

आयोग र संघीय ििा प्रादहेशक  ऐन, हनयम, कायाहवहधसंग नबाहझने गरी न पा ल ेगना सर्क्ने  छ । 

 

भू –उपयोग वनवत सम्वन्धमा : (१)कुनै व्यहक्तल ेआफ्नो थवाहमत्वको जग्गा िोग गना नसहक नगरपाहलकालाई 

हलज वा िाडामा  हदन चािकेो खण्डमा उक्त जग्गा जग्गा धनीको सिमहि वा शिा अनुसार न.पा. ले िशे्रो व्यहक्त 

ििा संथिालाई हलजवा करारमा हलन सर्क्नेछ । उक्त करारनामा वा हलजमा हलाँदा हददााँ हिन प्रकारको  अवहध 

कायम गरीनेछ । 

१. अल्पकाहलन-५ 

२. मध्यकाहलन-२०विा 

३. दीघाकाहलन -३० विा 

                            (२) ि-ूउपयोग ऐन २०७६ को दायरा हित्र रिी थिानीय ि-ूउपयोग कायाान्वयन सहमहिल े

आफ्नो  क्षेत्र हित्रको िहूमलाई ि-ूउपयोग क्षेत्रमा वहगाकरि गना सर्क्नेछ । 

                           (३) धाहमाक ऐहििाहसक,साथकृहिक पुरािाहत्वक सावाजहनक ििा सामदुाहयक थिलिरुको 

संरक्षि गने दाहयत्व थिाहनय ि ू-उपयोग परीिदको िएकोले थिलगि हनरीक्षि समेि गरी आवथयकिा अनुसार 

ि-ू उपयोग प्रयोजनमा प्रयोग गराउन सहकनेछ । 



                         (४) वगीकरि पररविान गनुा परेमा थिाहनय ि-ुउपयोग कायाान्वयन सहमहिले गना सर्क्नेछ । 

                           (५) कृहि क्षेत्रमा वहगाकृि जहमन लगािार हिन विादहेख बाझो राखेमा  नगरपाहलकाको 

प्राहवहधक सहििले हनररक्षि गरर आवथयकिा अनुसार आवथयक कारवािी गना सहकनेछ । 

                           (६) सामदुाहयक िहूमको पहिचान गरी थिानीयवासीलाई कुनै पहन असर नपने गरर (बाटो, 

वािावरि, व्यहक्तगि) सामदुाहयक हििमा  उपयोगको व्यवथिा हमलाउन सहकनेछ । 

                           (७) पााँच रोपनी िन्दा कम क्षते्रफल िएको िकमा वडा कायाालय हकटानी खेिीयोग्य 

निएकोरआवासयोग्य िएको िन्ने हसफाररस िई आएमा आवश्यक राजथव दाहखला गराई थिानीय ि–ूउपयोग 

कायाान्वयन सहमहिका संयोजक ज्यकूो आदशेानुसार हसफाररस हदन सहकनेछ ।  

                         (८) आवश्यकिा अनुसार वडाथिरीय ि-ूउपयोग वडा सहमहििरु गिन गना सहकनेछ । 

                           (९) नगरपाहलका हित्र िमूी व्यवथिापन सम्वन्धी जनुसकैु समथया आउदा सम्वहन्धि शाखा 

वाट टुङ्गाउन नसकेको  खण्डमाल ि-ूउपयोग  परीिद ्कायाान्वयन सहमहिले टुङ्गो लगाउने छ । 

  


