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पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः  2   संखयाः 8   लिल ः 2079/10/22 

 

भाग-2 

पााँचखपन नगरपालिकाको सूचना 
पााँचखपन नगरपालिकाको भउूपयोग कायाान्वयन कायाववलि, २०७९ 

प्रस् ावनाः पााँचखपन नगरपालिकािा भउूपयोग कायाक्रि संचािन, भउूपयोग के्षत्र, भलूिको वगीकरण, 
भउूपयोग योजना  जुािा गनाको िालग भउूपयोग कायाान्वयन सलिल  गठन गरी जनशक्तिको उक्तच  व्यवस्थापन 
गरी काया संचािन गना वाञ् छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र 
भउूपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३३ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी पााँचखपन नगरपालिकाको नगर 
कायापालिकािे यो कायाववलि बनाएको छ ।  

पररच्छेद-1 

प्रारक्तभभक 

१. संक्तक्षप्त नाि र प्रारभभः (१) यस कायाववलिको नाि “पााँचखपन नगरपालिकाको भउूपयोग कायाान्वयन 
कायाववलि-२०७९” रहेको छ । 

(२)यो कायाववलि पााँचखपन नगरपालिकाको नगर कायापालिकाबाट स्वीकृ  भई स्थानीय राजपत्रिा 
प्रकाशन भएको लिल बाट पााँचखपन नगरपालिका क्षेत्र लभत्र िागू हनुछे । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा यस कायाववलििा, 
(क) “ऐन” भन्नािे भउूपयोग ऐन, २०७६ िाई सभझनपुदाछ । 

(ख) “लनयिाविी” भन्नािे भउूपयोग लनयिाविी, २०७९ िाई सभझनपुदाछ । 

(ग) “नगरपालिका” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिकािाई सभझनपुदाछ । 

(घ) “कायापालिका” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिकाको नगर कायापालिकािाई सभझनपुदाछ । 

(ङ) “कायाान्वयन सलिल ” भन्नािे ऐनको दफा २० बिोक्तजि स्थानीय भउूपयोग कायाान्वयन सलिल  
सभझनपुदाछ । 
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(च) “आवासीय क्षते्र” भन्नािे िानवीय बासस्थानको िालग प्रयोग भएको घर, जग्गा  था घरसाँग 
जोलडएको वा नजोलडएको गोठ, भकारी, ग्यारेज,  विेा, इनार, फिफूि बगैंचा, करेसाबारी, 
आाँगन वा त्यस् ै अरु कुन ैकाििा प्रयोग गररएको जग्गा सभझन ुपछा र सो शब्दिे बसोवासको 
िालग प्रचलि  कानून बिोक्तजि  ोवकएको कुनै के्षत्रिाई सिे  जनाउाँदछ । 

(छ) “औद्योलगक क्षते्र” भन्नािे कुनैपलन कायास्थि वा वस्  ुउत्पादन गने उद्योग  था सो संचािन 
गने प्रयोजनको िालग लनिााण गररएका भवन, घर, टहरािे चचेको जग्गा िगाय  सो प्रयोजनको 
िालग छुट्याइएका जग्गा सभझन ुपछा र सो शब्दिे कुनै लनक्ति  भौगोलिक के्षत्रिा उद्योग 
प्रवर्द्ान गने उदेश्यिे प्रचलि  कानून बिोक्तजि  ोवकएको ववशषे आलथाक के्षत्रिाई सिे  
जनाउाँदछ । 

(ज) “कृवष क्षते्र” भन्नािे कृवष बािी उत्पादन पशपुन्छी पािन, फािाहाउस, ित्स्यपािन, िाहरुीपािन, 
रेशि खे ी िगाय  कृवषजन्य उत्पादन, वागवानी वा वनबावटका, जलडबटुी र कृवष वनको 
िालग प्रयोग भएको वा हनु सक्ने जग्गा सभझनपुछा । 

(झ) “खानी  था खलनज क्षते्र” भन्नािे प्रचलि  कानून बिोक्तजि खानी  था खलनज पदाथाको उत्खनन,् 
उत्पादन, शरु्द्ीकरण, प्रशोिन, सञ्चय गने प्रयोजनको िालग छुट्याइएको के्षत्र सभझन ुपछा । 

(ञ) “ ोवकएको” वा “ ोवकए बिोक्तजि” भन्नािे ऐन अन् गा  बनेको लनयििा  ोवकएको वा  ोवकए 
बिोक्तजि सभझन ुपछा । 

(ट) “भउूपयोग” भन्नािे भलूिको सिकु्तच  उपयोग सभझन ुपछा । 

(ठ) “भउूपयोग क्षते्र” भन्नािे ऐनको दफा ४ बिोक्तजि वगीकरण गररएको के्षत्र सभझन ुपछा । 

(ड) “भउूपयोग क्षते्र नक्सा” भन्नािे ऐनको दफा ५ बिोक्तजि  यार गररएको भउूपयोग क्षते्र नक्सा 
सभझन ुपछा । 

(ढ) “भउूपयोग योजना” भन्नािे भउूपयोगिाई व्यवक्तस्थ  गना ऐनको दफा ६ बिोक्तजि  यार गररएको 
योजना सभझन ुपछा । 

(ण) “भलूि” भन्नािे पथृ्वीको स ह, स हभन्दा लसिा  ि पथृ्वीको केन्रसभि र स हभन्दा िालथ 
पथृ्वीको गरुुत्वाकषाणिे भेट्ने सीिासभिको भाग सभझन ुपछा । 

( ) “वन क्षते्र” भन्नािे प्रचलि  कानून बिोक्तजि  ोवकएको वन के्षत्र सभझन ुपछा । 

(थ) “व्यावसावयक क्षते्र” भन्नािे बैङ्क, सहकारी र ववत्तीय संस्था, पसि, होटेि, प्रदशानी कक्ष, पेट्रोि 
पभप, गोदािघर, चिक्तचत्र घर, स्वस्थ्य, सञ्चार, िनोरञ्जन सभबन्िी सेवा, वस् कुो खररद लबक्री 
हनुे स्थान, कुनै सावहक्तत्यक, वैज्ञालनक, प्राववलिक सेवा, सूचना  था परािशा उपिब्ि गराउन े
संस्था, अन्य कुनै व्यावसावयक प्रयोजनको िालग लनिााण गररएको भवनिे चचेको जग्गा  था 
सो प्रयोजनको िालग छुट्याईएको जग्गा  था पयाटन व्यवसायिे चचेको जग्गा सभझन ुपछा र 
सो शब्दिे कुनै लनक्ति  भौगोलिक के्षत्रिा बजार ववस् ार गने गरी प्रचलि  कानून बिोक्तजि 
 ोवकएको के्षत्रिाई सिे  जनाउाँछ । 

(द) “सासं्कृल क  था परुा ाक्तत्वक िहत्वको क्षते्र” भन्नािे िालिाक स्थि, ििाशािा, परुा ाक्तत्वक 
िहत्वका दरबार  था प्रचलि  कानून बिोक्तजि सांस्कृल क  था परुा ाक्तत्वक िहत्वका के्षत्र 
भनी  ोवकएको के्षत्र सभझन ुपछा । 
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(ि) “सावाजलनक उपयोगको क्षते्र” भन्नािे ववद्यािय, ववश्वववद्यािय, छात्रावास, अन्त्योविस्थि, सडक, 
लसाँचाई, कुिो वा नहर, इनार, कुवा, चौ ारी, पाटी, पौवा, गौशािा, उद्यान, बसपाका , 
वविानस्थि, गौचरण, खेिकुद िैदान  था अन्य सावाजलनक उपयोगको िालग लनिााण गररएका 
भवन, घर, टहरा, स्थान  था त्यस् ा संरचनािे चचेको जग्गा सभझन ुपछा र सो शब्दिे कुन ै
लनक्ति  भौगोलिक के्षत्रिा सावाजलनक उपयोगको के्षत्र भलन प्रचलि  कानून बिोक्तजि  ोवकएको 
के्षत्रिाई सिे  जनाउाँछ । 

(न) “स्थानीय भउूपयोग पररषद” भन्नािे ऐनको दफा १८ बिोक्तजिको स्थानीय भउूपयोग पररषद् 
सभझनपुदाछ । 
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पररच्छेद-2 

स्थानीय भउूपयोग पररषद  सभबन्िी व्यवस्था, काि, क ाव्य र अलिकार 

३. स्थानीय भउूपयोग पररषद्: (१) स्थानीय भउूपयोग पररषद िा पााँचखपन नगरपालिकाको 
नगरकायापालिका रहनेछ । 

४. स्थानीय भउूपयोग पररषदको काि, क ाव्य र अलिकारः (१) स्थानीय भउूपयोग पररषदको काि, 
क ाव्य र अलिकार देहाय बिोक्तजि हनुेछः- 

(क) स्थानीय भउूपयोग योजना स्वीकृ  गने, 
(ख) भलूि सभबन्िी िग  सङ् किन, ववश् िेषण र उपयोग गने, 
(ग)  आफ् नो  हको भउूपयोग के्षत्र नक्सा अद्यावलिक गराउन,े 
(घ)  आवश्यक ा अनसुार आफ्नो  हको भउूपयोग उपके्षत्र वगीकरण गने, 
(ङ)  भउूपयोग के्षत्र वगीकरण सभबन्िी सूचना  ोवकए बिोक्तजि सरोकारवािाको पहुाँचिा 

परु् याउन स्थानीय भउूपयोग कायाान्वयन सलिल िाई लनदेशन ददने, 
(च)  स्थानीय  हको भउूपयोग योजना कायाान्वयनका प्रवक्रया र िापदण्ड  यार गरी िागू 

गने, 
(छ) भउूयोग योजना कायाान्वयनको अनगुिन गने, 
(ज)  भउूपयोग पररव ानको िालग स्पि आिार र कारण सवह  लसफाररस गने, 
(झ)   ोवकएको उपयोग भन्दा फरक उपयोग गरेकोिा कारबाही गने, 
(ञ)  भउूपयोगिा उल्िेक्तख  योगदान गने व्यक्ति, पररवार वा संस्थािाई परुस्कृ  गने, 
(ट)  िालिाक, ऐल हालसक, सााँस्कृल क, परुा ाक्तत्वक, सावाजलनक, सािदुावयक, स्थिहरुको 

संरक्षण गने, 
(ठ)  आफ्नो  हको भउूपयोग सभबन्िी आवश्यक नील हरु  जुािा गरी पारर  गने । 

 

पररच्छेद-3 

कायाान्वयन सलिल  गठन, सलिल को सक्तचवािय, काि, क ाव्य र अलिकार 

५. कायाान्वयन सलिल  र सक्तचवाियः (१) स्थानीय भउूपयोग पररषद को कायािा सहयोग गना देहाय 
बिोक्तजिको एक भउूपयोग कायाान्वयन सलिल  रहनेछः- 

(क)  गाउाँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रिखु  -अध्यक्ष 

(ख)  सभबक्तन्ि  वडाको वडा अध्यक्ष    -सदस्य 

(ग)  कृवष, वन, भलूि, सहरी ववकास र भौल क पूवाािारसाँग सभबक्तन्ि  शाखाका प्रिखुहरु
        -सदस्य 

(घ)  सरोकारवािािध्येबाट स्थानीय भउूपयोग पररषद िे  ोकेको दईुजना िवहिा सवह  
चारजना       -सदस्य 

(ङ)  प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ      -सदस्य सक्तचव 
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोक्तजि  ोवकएका सदस्यहरुका सदस्यहरुको पदावलि  ीन 
बषाको हनुेछ । 

(३) स्थानीय भउूपयोग कायाान्वयन सलिल को सक्तचवािय नगरकायापालिकाको कायााियिा 
रहनेछ। 

(४) उदेश्य बिोक्तजिको काया गनाको िालग आवश्यक क्तजन्सी िगाय को व्यवस्थापन 
नगरपालिकािे गना सक्नेछ । 

६. कायाान्वयन सलिल को काि, क ाव्य र अलिकारः (१) कायाान्वयन सलिल को काि, क ाव्य र 
अलिकार देहाय बिोक्तजि हनुछेः- 

(क) स्थानीय भउूपयोग पररषद बाट स्वीकृ  भउूपयोग योजना कायाान्वयन गने, 
(ख) वगीकृ  के्षत्रको सूचना  ोवकए बिोक्तजि सरोकारवािाको जानकारीको िालग 

सावाजलनक गने, 
(ग) प्रत्येक वडाको वडस् रीय भउूपयोग योजना  यार गने, 
(घ) वडास् रीय भउूपयोग योजना वडा सलिल बाट अनिुोदन गराई सोका आिारिा 

स्थानीय  हको सिविग  भउूपयोग योजना  यार पारी स्थानीय  हको स्थानीय 
भउूपयोग गररषद िा पेश गने, 

(ङ) कायाान्वयनका क्रििा देक्तखएका सिस्याहरु सिािानको िालग ववकल्प सवह  
स्थानीय भउूपयोग पररषद िा पेश गने, 

(च) भलूिको संरक्षण र ददगो उपयोगको िालग सचे ना अलभबवृर्द् गने, 

(छ)  ोवकएको उपयोग भन्दा फरक उपयोग गरेकोिा वा  ोवकए बिोक्तजि नगरेकोिा 
कारबाहीको िालग स्थानीय भउूपयोग पररषद िा लसफाररस गने, 

(ज) कृवषयोग्य जलिन बााँझो रहे नरहेको अनगुिन गने, 
(झ) सािदुावयक भलूिको पवहचान गरी सािवुहक वह िा उपयोगको व्यवस्था लििाउने, 
(ञ) भउूपयोगिा उल्िेखनीय योगदान गने व्यक्ति, पररवार वा संस्थािाई परुस्कृ  

गने। 

(२) कायाान्वयन सलिल िे काया संचािनको िालग सभबक्तन्ि  शाखा प्रिखुहरुको सहभालग ािा 
कायादि गठन गना सक्नछे । 

(३) उपदफा (२) बिोक्तजि गठन भएको कायादििे नगर लभत्रको भलूिको वगीकरण कायािा 
सिन्वय र सहज ा ल्याउन सहयोग गनेछ । 

७. कायाान्वयन सलिल को बैठक र लनणाय प्रवक्रयाः (१) कायाान्वयन सलिल को बैठक िवहनािा कक्तभ िा 
एक पटक र आवश्यक ा अनसुार अन्य सियिा बस्न र आवश्यक ानसुार लनणायहरु गना सक्नेछ। 
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पररच्छेद-4 

कायाान्वयन सभबन्िी व्यवस्था 
 

८. जनशक्ति व्यवस्थापन र पाररश्रलिकः (१) भउूपयोग सभबन्िी काया गनाको िालग नगरपालिकािा 
कायार  किाचारी िध्येबाट आवश्यक ा अनसुार किाचारी प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे  ोक्न 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्तजि किाचारी बाहेक अन्य आवश्यक किाचारी  था ववषयसाँग सभबक्तन्ि  
ववज्ञहरु एवं परािशादा ा संस्थाहरुिाई लनक्ति  सियका िालग नगरपालिकािे प्रचलि  कानून 
बिोक्तजि पाररश्रलिक/भत्ता/सेवा सवुविा उपिब्ि गराउने गरी कािकाजिा िगाउन सक्नेछ । 

(३) सलिल  र अन्य खटाईएको किाचारी आफ् नो क्तजभिेवारी र कायासभपादनको िालग नगर 
कायापालिका प्रल  उत्तरदायी र जवाफदेही रहनेछन ्। 

(४) उपदफा (२) बिोक्तजि कािकाजिा खटाइएका ववज्ञ  था परािशादा ाहरुको पाररश्रलिक 
प्रचलि  कानून बिोक्तजि हनुछे । 

९. अन्य सेवा सवुविाः (१) नगरपालिकािा कायार  किाचारीिे कायाािय सियका अल ररि र 
आवश्यक ानसुार सावाजलनक ववदाको ददनिा सि े भउूपयोग कायाक्रि सञ् चािन, भउूपयोग क्षेत्र, 
भलूिको वगीकरण, भउूपयोग योजनाका कायाहरु गरेबाप  खवटएका किाचारीहरु िाई खवटएको 
अवलिभर नगरपालिकािे लनयिानसुार सवुविा उपिब्ि गराउन सक्नछे । 

१०. भउूपयोग क्षते्र वगीकरणका आिार, िापदण्ड र क्षते्रफिः (१) भउूपयोग क्षेत्र वगीकरण गने 
आिार र िापदण्ड नगरपालिकािे लनयिाविीिा भएको व्यवस्था बिोक्तजि लनिााण गरी सोही 
अनसुार काया अगालड बढाउन सक्नेछ । 

११.  भउूपयोग क्षते्र पररव ानका िालग लनवेदन ददन सक्नेः (१) कुनै व्यक्तििे आफ्नो हकभोगिा रहेको 
जग्गा लनिाारर  प्रयोजन भन्दा फरक प्रयोजनको िालग प्रयोग गनुा परेिा सोको आिार र कारण 
खिुाई नगरपालिकािे  ोकेको राजस्व बझुाई भउूपयोग पररव ान गना अनसूुची-१ बिोक्तजिको 
ढााँचािा पााँचखपन नगरपालिकाको भउूपयोग पररषदिा लनवदेन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्तजि पेश भएको लनवदेन भउूपयोग कायाान्वयन सलिल को सक्तचवाियिा 
संकिन गरी प्रत्येक ३/३ िवहनािा स्थानीय भउूपयोग पररषद िा पेश गनुापनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोक्तजि पेश भएको लनवदेन उपर लनयिाविीको लनयि ११ अनसुार कारवाही 
हनुेछ । 

१२. भउूपयोग वगीकरणसभबन्िी वववाद सिािान गनेः (१)काया संचािनका बख  कुनै वकलसिको वववाद 
देक्तखएिा कायाान्वयन सलिल िा सभबक्तन्ि  वडाको रोहबरिा बैठक बस्नेछ र स्थिग  अनगुिन र 
लनरीक्षण गरी वववाद सभबन्ििा छिफि गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्तजि आएको वववादको जानकारी स्थानीय भउूपयोग पररषदिाई शीघ्र गराउन ु
पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोक्तजि आएका वववादहरु स्थानीय भउूपयोग पररषदबाट सिािान हनु नसकेको 
खण्डिा लनयिाविीको लनयि १६ बिोक्तजि कारवाही गररनेछ। 

 

पररच्छेद-5 

ववववि 

१३.  कायाववलििा पररिाजान  था संसोिनः (१) यस कायाववलििाई नगर कायापालिकािे कुनै पलन बेिा 
कारणसवह  आवश्यक पररिाजान  था संसोिन गना सक्नछे । 

१४.  बािा अडकाउ फुकाउः  यस कायाववलिको कायाान्वयनका क्रििा कुनै बािा अवरोि आएिा 
कायापालिकािे बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

दफा 11 को उपदफा (1) साँग सभबक्तन्ि  

(भउूपयोग के्षत्र पररव ान गनाको िालग ददने लनवेदनको ढााँचा) 

          लिल ः 2079/...../..... 

श्री अध्यक्ष ज्यू, 
स्थानीय भउूपयोग पररषद, 
पााँचखपन नगरकायापालिकाको कायाािय, 
वाना, संखवुासभा । 

ववषयः भउूपयोग क्षते्र पररव ान गरी पाउाँ । 

िहोदय, 
ि िेरो हकभोगिा पााँचखपन नगरपालिका वडा नं............क्तस्थ .........................................िा रहेको वकत्ता 
नं.................को..................क्षेत्रफि भएको जग्गा भउूपयोग ऐन, २०७६ बिोक्तजि..................क्षेत्रिा वगीकरण 
भएकोिा देहायको आिार र कारणिे..............................भउूपयोग क्षेत्रिा पररव ान गना लनभन कागजा  संिग्न 
गरी यो लनवेदन पेश गरेको छु/छौँ । 

आिार र कारणः 
(१) 
(२) 
(३) 

लनवेदक 

दस् ख ः 
       नािः 
       संस्था भए द ाा प्रिाणपत्र नं. 
       व्यक्ति भए नागरर ा प्रिाणपत्र नं. 

ठेगानाः 
संिग्न कागजा  

(क) नागररक ाको प्रिाणपत्र/संस्था द ाा प्रिाणपत्रको प्रल लिवप । 

(ख) भउूपयोग क्षेत्रिा वगीकरण भएको व्यहोरा खुल्ने कागजा को प्रल लिवप । 

(ग) जग्गािनी प्रिाणपजुाा । 

(घ) नक्सा/ टे्रश नक्सा । 

प्रिाक्तण  गनेः 
           दस् ख ः 

           लिल ः 
 

 
आज्ञािे, 

गणेशिान लसं राई 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  


