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 पृष्ठभूवि 

बढ्दो िनसंख्या, आन्तररक बसाई सराई, अव्यवष्स्थत िहरीकरण िगायतका कारणहरूिे  कृपषयोग्य िमीन, वन 

िंगि तथा अन्य प्राकृनतक स्रोतहरूको अनतक्रमण तथा अगधक दोहन हुन गई सो को संरक्षण गने काया 
चुनौनतपूणा हँुदै गएको छ । साथै यस ककलसमको अनतक्रमण र दोहनबाि सम्भाव्य िोखखमहरू बढ्नु र समुदायको 
प्रकोप सम्मुखता पनन बढ्न गई हाम्रो समाि संकिासन्नताको अवस्थामा उन्मुख हँुदै गएको छ । 

कणाािी र गेरूवा नदीको भंगािो बीच अवष्स्थत रािापुर नगरपालिकाको भौगलभाक बनावि नदीहरूिे अनवरत रूपमा 

थुपादै आएको गथगारबाि बनेको बािुवा, थेग्रो मािो (silt) र लमहहन आकारका मािोका कणहरूिे बनेको 
खुकुिो पत्रका कारण नदीिन्य किान, पिान तथा नदीको धार पररवतान हुने गरेको छ । सतहमा बिौिे मािोको 
प्रचुरता तथा िलमनदेखख ३-४ लमिर मुनन भूलमगत ििसतह भेहिने भएकोिे ठूिो भूकम्प िाँदा यस 

नगरपालिकाका केही स्थानहरूमा िलमनको तरिीकरण हुन सक्न ेसम्भावना पनन रहेको देखखन्छ । कणाािी 
नदी तथा गेरूवा नदीको बाढी पस्नािे, बािुवाको कारण बुढी कुिोको सतह बढ्नािे साथै सतही पानीको 
ननकासीको कमीका हुनािे यस नगरपालिका क्षेत्र वषेनी डुवानमा पने गदाछ ।         

कृपष तथा कृपषिन्य िलमन प्रिस्त रहेको यस नगरपालिकामा कृपष क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुननकीकरण, 

पवपवगधकरण, औधोगीकरण तथा बिारीकरण गना नसक्दा कृपष क्षेत्र प्रमुख आगथाक क्षेत्र हँुदाहँुदै पनन सो 
अनुरूपको आगथाक वदृ्गध हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । कणाािी नदी तथा नदीको तिीय क्षेत्रमा िि पयािन 

प्रचुर सम्भावना रहेको छ । अनाहुवा ताि, बुढी कुिोको लसमसार क्षेत्रमा पयााय पयािनको सम्भावना रहेको छ । 

साथै  परम्परागत थारू तथा िोपन्मुख सोनाह िानतका बस्ती, सांस्कृनत तथा सम्पदाको प्रवधानबाि पयािनिाई 

आकषाण गरर स्थानीय आगथाक पवकास गना सककने वातावरण रहेको छ । कृपषिन्य उद्योग, मूल्य श्ृंखिा तथा 
िरु् उद्यमहरुको पनन सम्भावना रहेको छ । कृपष, पयािन तथा कृपषिन्य उद्योग यस नगरपालिकाको 
समाष्िक-आगथाक समदृ्धीको आधार हुने प्रचुर सम्भावना रहेको छ साथै यी पवकासका सम्बाहकहरूबािनै 

समािको उत्थानिीिता अलभवदृ्गध गने सककने अवस्था रहेको छ ।  

यस पटृठभूलममा, िोखखम क्षेत्रको सही पहहचान गरर सुरक्षक्षत तथा व्यवष्स्थत भूउपयोगको माध्यमबाि बहुप्रकोपीय 

िोखखमको न्यूननकरण तथा व्यवस्थापन गना आवश्यक रहेको छ । भूलम तथा भूलमस्रोतको सुरक्षक्षत तथा 
समुगचत ढंगिे उपयोग गरर िलमनबाि अगधकतम िाभ हालसि गरर समुन्नत तथा हदगो पवकासको िागग 

मागादिान हदन एकीकृत िोखखम संवेदनिीि भू-उपयोग नीनतको आवश्यकता रहेको छ । िोखखम संवेदनिीि 

भू-उपयोग नीनतको तिुामा र कायाान्वयनबाि िन धनको सुरक्षा सहहत वातावरण तथा पवकास बीच सन्तुिन 

कायम राखख समावेिी आगथाक वदृ्गध हालसि गना आवश्यक रहेको छ । िोखखम संवेदनिीि भूउपयोग नीनतिे 

नगरपालिकाको भपवटयको भौनतक स्वरूपिाई मागाननदेिन हदई सुरक्षक्षत स्थानमा पवकासका िागग प्रोत्साहन 

गदाछ । साथै यस नीनतिे भूलम तथा भूलमस्रोतको महत्तम प्रयोगिाई प्रोत्साहन हदई उत्थानिीि समाि 

ननमााणको िागग मागाननदेिन गदाछ । 

 



 

 सिस्या, चुनौती तथा अिसर 

2=1 सिस्या 

(क) कृषि तथा पशुपालनमा परम्परागत शैलीले नै षनरन्तरता पाउदँा कृषि के्षत्र मखु्य आषथिक के्षत्र ह दँाह दँै 

पषन सो अनरुूपको आषथिक वृषि ह न नसकेको ।   

(ख) कृषि उत्पादनको प्रशोधन, बजारीकरण तथा षनयाित ह न नकसेको ।  

(ग) नगरपाषलका के्षत्र बाढी तथा बाढीजन्य प्रकोप संवेदनशील के्षत्रमा अवषथथत रहेको, नदी डुबान, कटान, 

पटानका कारण विेनी खेती बालीको नोक्सानी भईरहने, खेत तथा बथती के्षत्र डुबान ह ने ।  

(घ) खेतीयोग्य जषमनमा पयािप्त षसंचाईको पह चँ नभएको ।       

(ङ) सामाषजक, आषथिक र राजनीषतक के्षत्रमा पछाडी परकेा थारू, दषलत, मकु्त कमैया, मषहला र अन्य 

समदुायहरू उषचत अवसरबाट वषचचत रहेको । ,  

(च) भूषमहीन, मुक्त कमैया तथा सकुुम्बासीलाई थथायी बसोबास तथा आय आजिनको व्यवथथा पयािप्त 

नभएको ।  

 

 

2=2 चुनौती 

(क) बाढीजन्य प्रकोपका कारण षटह नी, मरुगह्वा, सोनापरु, चनौरा, दौलतपरुका बथतीहरूमा षवकासका 

पररयोजना कायािन्वयन गनि चुनौती रहेको ।  

(ख) कणािली नदी, भडाली नाला, बढुी कुलोबाट ह ने डुबानका कारण खेतीयोग्य जमीन व्यवथथापनमा 

चनुौती रहेको ।   

(ग) बजेट अभावका कारण थवाथ्य, षशक्षा, खानेपानी, सामाषजक र आषथिक व्यवथथापनमा चनुौती रहेको 

। 

(घ) समदुायमा सामाषजक तथा लैंषगक षवभेद कायम रहेको ।  

(ङ) षपछषडएका समदुायमा चेतनाको अभाव रहेको ।   

 

 

2=3 अिसर 

(क) कृषिको लाषग अषतउपयकु्त माटो तथा हावापानी रहेको, हाल नगरपाषलकाको ८२ प्रषतशत जषमन 

कृषियोग्य रहेको, धान, गह ,ँ मकै, मास, मसुुरो, आलस, तोरी जथता बालीको लाषग प्रशथत जषमन रहेको 

तथा षसंचाईको सम्भावना रहेको । 

(ख) कणािली नदी तथा बढुी कुलो षसंचाईको लाषग प्रयोग भइरहेको, नगरपाषलका के्षत्रमा कणािली नदी 

व्यवथथापन आयोजना अन्तगित षसंचाई पररयोजनाबाट नहर प्रणाली सगैँ सडक प्रणालीको षवकास ह दँै 

गरकेो ।       

(ग) जातीय षहसाबले षवषवधता रहेतापषन गाउँ-टोलमा सामाषजक सदभाव कायम रहेको । 

(घ) ह लाकी राजमागिसगँ जोषडएकोले कृषि तथा बजार उत्पादन षनयाितमा सहजता साथै आन्तररक 

यातायात तथा पारवहनमा सुगमता तथा सषुवधा रहेको । 



  

(ङ) भारतीय षसमासगँ जोषडएको तथा छोटीभन्सार रहेको कारण भारतीय बजारबाट षवषभन्न आवश्यक 

वथत ुआयात-षनयाित गनि सहज रहेको । 

(च) कणािली नदी तथा नदीको तटीय के्षत्रमा पयिटकीय पूवािधार षवकास गरर जल-पयिटन प्रवधिन गनि प्रचरु 

सम्भावना रहेको । अनिह वा ताल राम्रो पयिटकीय गन्तव्यको रुपमा षवकास ह न सक्ने सम्भावना रहेको 

। त्यथतै बढुी कुलोको आसपास कृषत्रम षसमसार के्षत्र षनमािण गरर पयािय पयिटनलाई प्रवधिन गनि  

सम्भावना रहेको ।  

(छ) परम्परागत थारू तथा लोपोन्मुख सोनाह जाषतका बथती, सांथकृषत तथा सम्पदा प्रवधिन गरर पयिटनलाई 

आकििण गनि सषकने सम्भावना रहेको । 

(ज) नदीजन्य पदाथिहरु ढंुगा, षगट्टी, र बालुवाको व्यवषथथत रूपमा पयािवरणलाई असर नह ने गरर उत्खनन् 

तथा प्रशोधन गनि सषकने सम्भावना रहेको । 

(झ) राजापरु नगरपाषलकाले कृषि, पयिटन, भौषतक पूवािधार षनमािणको लाषग उदे्दश्य, नीषत तथा कायिक्रममा 

राखी सो को कायािन्वयनमा जोड षदएको ।  

 

 

 नीवत तरुु्िाका प्रिखु आधारहरू 

3=1 सिैंधावनक आधार 

 नेपालको संषवधानको भाग ४ , धारा ५१, राज्यको नीषतहरू अन्तगित खण्ड (ङ) मा कृषि तथा भूषम सधुार 

सम्बन्धी नीषत अन्तगित देहाय (३) मा भूउपयोग नीषत अवलम्बन गरर भूषमको व्यवथथापन र कृषिको 

व्यवसायीकरण, औद्योगकीकरण, षवषवधीकरण र आधषुनषककरण गने षविय उल्लेख रहेको छ ।  

 सोषह खण्ड अन्तगित (४) मा भूषमको उत्पादनशीलता, प्रकृषत तथा वातावरणीय सन्तलुन समेतका 

आधारमा षनयमन र व्यवथथापन गदै त्यसको समषुचत उपयोग गने भनी उल्लेख छ ।   

 

3=2 नीवतगत आधार  

स्थानीय तहको भूउपयोग नीनत ननमााण तथा कायाान्वयनका िागग संर्ीय तहका नीनत तथा रणनीनतहरूिे व्यवस्था 
तथा मागाननदेिन गदाछ । स्थानीय तहको भूउपयोग सम्बन्धी व्यवस्था यी नीनत तथा रणनीनतहरूमा गररएको 
छ ।   

 भूउपयोग नीषत २०७२ ले शहरी के्षत्रमा तलुनात्मक संवेदनशीलता ध्यानमा राखी सकु्ष्म वषगिकरण गरर 

भूउपयोगका उपके्षत्र षनधािरण सम्बन्धी व्यवथथा गरकेो छ । साथै थवच्छ, सनु्दर, सषुवधा सम्पन्न तथा 

सरुषक्षत वथती षवकासका लाषग जोषखमयकु्त के्षत्रहरुको पषहचान गरर ती के्षत्रहरूमा षनषित षक्रयाकलापहरु 

मात्र सचचालन गनि पाउने व्यवथथा गरकेो छ । 

 षवपद ् जोषखम न्यूनीकरण राषरिय नीषत २०७५ ले राषरिय भूउपयोग नीषत अनुरुप थथानीय तहमा 

बह प्रकोपीय जोषखम लेखाजोखाको आधारमा जोषखम संवेदनशील भूउपयोग योजना तजुिमा गरर 

व्यवषथथत एवम् सुरषक्षत वथती षवकास गने साथै असरुषक्षत बथतीहरुलाई सरुषक्षत थथानमा थथान्तरण गने 

नीषत षलएको छ ।  



 

 राषरिय भूषम नीषत २०७५  ले प्राकृषतक षवपदक्ो सम्भावना भएका के्षत्रहरूलाई जोषखम के्षत्रको रूपमा 

पषहचान षदई त्यथता के्षत्रको भूषमको उपयोग गदाि  जोषखमहरूको असर षनवारण गने उपायहरू अवलम्बन 

गररने व्यवथथा गरकेो छ ।  

 राषरिय जलवायु पररवतिन नीषत २०७६ ले थथानीय थतरमा भूउपयोग योजना तजुिमा गदाि  जलवायु 

पररवतिनका जोषखमहरूको आधारमा वन, कृषि, आवास तथा औद्योषगक के्षत्रहरूको षनधािरण गररने 

प्रावधान गरेको छ ।  साथै अव्यवषथथत सहरी तथा ग्रामीण बथतीहरू एवं जलवायजुन्य जोषखम के्षत्रमा 

बसोबास गरकेा घरपररवार र समदुायमा पने जलवाय ु पररवतिनका प्रषतकूल असरहरू न्यूनीकरण गनि 

अनकूुलन कायिक्रमहरू सचचालन गररने व्यवथथा गरकेो छ ।  

 राषरिय शहरी षवकास रणनीषत २०७३ ले जलवाय ुपररवतिनबाट ह ने षवपदल्ाई समेत सम्बोधन गरर बह -

प्रकोपीय जोषखम न्यूनीकरण षवषधलाइ प्रोत्साहन, एषककृत सरुषक्षत वथती षवकास प्रवधिन साथै षवपद् पषछ 

"अझ राम्रो र अझ वषलयो" बनाइने रणनीषत षलएको छ ।  

 

3=3 कानूनी आधार 

स्थानीय तहको भूउपयोग नीनत ननमााण तथा कायाान्वयनका िागग संर्ीय तहका ऐन तथा कानुनी व्यवस्था यस प्रकार 
रहेको छ ।   

 थथानीय सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ (छ)  थथाषनयथतरको षवकास आयोजना 

तथा पररयोजना अन्तगित सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सहरी षवकास, बथती षवकास र 

भवन सम्बन्धी नीषत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुिमा, आयोजना पषहचान, अध्ययन, 

कायािन्वयन र षनयमन गनि सक्ने अषधकार प्रदान गरकेो छ । साथै सरुषक्षत वथती षवकास सम्बन्धी नीषत, 

योजना, कायिक्रम तजुिमा कायािन्वयन, अनगुमन, षनयमन र मूल्याङ्कन गने अषधकार प्रदान गरकेो छ ।  

 थथानीय सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा ५ गाउपँाषलका तथा नगरपाषलकाको अन्य 

काम, कतिव्य र अषधकार अन्तगित (१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थथानीयथतरको 

भूउपयोग नीषत, योजना, कायिक्रम तजुिमा र कायािन्वयन, (२) सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा 

रही व्यवषथथत वथती षवकास कायिक्रमको तजुिमा र कायािन्वयन, एकीकृत वथती षवकासका लाषग जग्गा 

एकीकरण र व्यवथथापन, (३) थथानीयथतरमा अव्यवषथथत बसोबास व्यवथथापन गने समेत थथानीय 

तहलाई अषधकार प्रदान गरकेो छ ।  

 थथानीय सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ (२) अन्तगित गाउँपाषलका तथा नगरपाषलकाले भू-

जोषखम संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न ुपने र त्यथतो मापदण्डको 

अधीनमा रही तोकेको के्षत्रमा मात्र भवन षनमािण गनि  थवीकृषत षदन सक्ने भषन व्यवथथा गरकेो छ । 

 भू-उपयोग ऐन २०७६ को पररच्छेद -२ दफा ६ भूउपयोग योजना तजुिमा अन्तगित उपदफा (१) ले नेपाल 

सरकार, प्रदेश सरकार तथा थथानीय तहले भूउपयोग योजना तजुिमा गनुिअषघ भूषमको वथतषुथथषत, 

जनसङ्ख्या वषृिदर, खाद्द तथा आवासको आवश्यकता, आषथिक षवकास तथा पूवािधार षनमािणको लाषग 

भूषमको मागमा ह ने वषृि लगायतका षवियमा अध्ययन गरर दीघिकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र 

तयार गनुि  पने व्यवथथा गरेको छ ।  



  

 भू-उपयोग ऐन २०७६ को पररच्छेद -२ दफा ६, उपदफा (५) ले प्रत्यक थथानीय तहले भूउपयोग के्षत्र 

नक्सा तथा आफ्नो के्षत्रषभत्रको आषथिक, सामाषजक, पूवािधार षवकास लगायतका षविय समेतको आधारमा 

सङ्घीय र प्रदेश थतरीय भूउपयोग योजनासगँ प्रषतकूल नह ने गरर थथानीय भूउपयोग योजना तयार गनुि  

पने व्यवथथा गरेको छ  ।  

 भू-उपयोग ऐन २०७६ पररच्छेद -४ भूउपयोग कायािन्वयन संरचना दफा १८, उपदफा (१) ले भूउपयोग 

के्षत्र तथा भूउपयोग योजना तजुिमा तथा कायािन्वयनका लाषग प्रत्येक थथानीय तहमा एक थथानीय भूउपयोग 

पररिद ्रहने व्यवथथा गरकेो छ । साथै दफा २० ले,  थथानीय भूउपयोग कायािन्वयन सषमषतको व्यवथथा 

तथा काम, कतिव्य र अषधकार को व्याख्या गरकेो छ ।  

 

3=4 नगरपाविका स्तरीय भू-उपयोग नीवत वनिाुणका िावग वसद्धान्त 

स्थानीय तहको भूउपयोग नीनत ननमााणका िागग अपनाउनुपने लसद्धान्त यस प्रकार छन ्: 

1= भूषम तथा भूषम स्रोतको  प्रभावकारी तथा महत्तम उपयोग 

2= बह -प्रकोपीय जोषखम के्षत्रको पषहचान तथा षवकासका सबै के्षत्रमा जोषखम संवेदनशीलताको 

मूलप्रवाषहकरण   

3= जोषखमपूणि तथा वातावरणीय संवेदनशील के्षत्रमा षवकास माषथ षनयन्त्रण 

4= जलवाय ुपररवतिन अनकूुषलत षवकास 

5= शहरी तथा ग्रामीण के्षत्रबीच सन्तषुलत षवकास 

6= मागि षनदेषशत एकीकृत षवकास 

7= पूवािधार क्षमता अनुरूपको षवकास 

8= संकटासन्नता देषख उत्थानशीलतासम्म 

9= के्षत्रीय दृषिकोण र समग्रता पूणिषवषध 

10= शहरी षवकास केन्रहरू तथा यसको तहगत व्यवथथा 

11= भूउपयोग तथा यातायात अन्तरसम्बन्ध 

12= पूवािधार, सामाषजक सेवा तथा सषुवधामा समावेसी पह चँ 

13= सहरी के्षत्रको बहन क्षमतामा सधुार 

14= कृषि तथा कृषि योग्य के्षत्रको संरक्षण साथै जलवाय ुमैत्री कृषिको अवधारणा 

15= वन, जैषवक षवषवधताको संरक्षण 

16= सांथकृषतक सम्पदा तथा पषहचानको संरक्षण, ऐषतहाषसक तथा परुाताषववक महववका सम्पदाको संरक्षण 

प्रवधिन   

17= जलाधार संरक्षण तथा व्यवथथापन साथै माषथल्लो र तल्लो तटीय के्षत्रको अन्तरसम्बन्ध  

18= भावी सहरी षवथतारका लाषग सरुषक्षत भूषम  

19= न्यून काबिन उत्सजिन गने भूउपयोग 



 

20= जलवाय ुअनकूुषलत गाउ ँतथा सहरको अवधारणा 

21= वातावरण मैत्री उधोग, यातायात तथा भौषतक पूवािधार षवकास  

22= पाररषथथषतकीय प्रणालीमा आधाररत षवपद् जोषखम न्यूनीकरणका तथा जलवाय ुपररवतिन अनकूुलनका 

उपायहरुको आन्तररकीकरण 

 

 

 दूरदृवि, िक्ष्य तथा उदे्दश्यहरू 

रािापुर नगरपालिकाको दीर्ाकािीन सोच “कृषि, पयिुन, उद्योग, भौतिक पूवाुधार:  समावेशी र समदृ्ध राजापुरको 
मूल आधार” िाई पररपूरक हुने गरर यस नगरपालिकाको िोखखम संवेदनिीि भ-ूउपयोग नीनत तथा योिनाका 
िागग यस बमोष्िम दीर्ाकािीन दृष्टिकोण तथा उद्देश्य प्रस्तापवत गररएको छ ।  

 

4=1 दूरदृवि 

कृपष, पयािन, उद्योग, भौनतक पूवााधारिाई मूि आधार बनाई समावेिी, समदृ्ध, सुरक्षक्षत र व्यवष्स्थत नमुना िहरको 
ननमााण ।  

 

4=2 दीरु्कािीन िक्ष्य 

पवकासका मूि आधार लिक्षा, स्वास््य तथा भौनतक पूवााधारको व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी राखी पवपद् िोखखमको 
न्यूनीकरण सहहत पूणा सरसफाईयुक्त नगरपालिका बनाउने ।  

 

4=3 उदे्दश्यहरू 

1= आवषतित तथा सम्भाव्य बह  प्रकोपबाट कृषि, पयिटन, उद्योग र भौषतक पूवािधारमा पनि  सक्ने जोषखमलाई 

न्यूनीकरण गने  ।  

2= आषथिक समृिीको पषहलो आधार कृषिलाई बनाई कृषि उत्पादनमा व्यवसायीकरण, आधषुनकीकरण, 

याषन्त्रषककरण तथा बजारीकरण गने ।  

3= सरुषक्षत, समिृ, सफा, सनु्दर, सेवा-सषुवधायुक्त तथा समावेशी षवकासको माध्यमबाट उत्थानशील 

शहरको षनमािण गने ।  

4= सामाषजक आषथिक उत्थानशीलता को लाषग भूषम तथा भूषम स्रोतको महत्तम उपयोग गने ।  



  

 नगरपाविका भूउपयोग नीवत तथा रणनीवत  

मागथ उष्ल्िखखत िक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हालसि गना देहायका नीनत तथा रणनीनत प्रस्तुत गररएको छ । 

 

नीवत १ नगरपाविका क्षेत्रको सिग्र भूवििाई बहु-प्रकोपीय र्ोवखिको अिस्था एिं भौगोविक, भौवतक 

तथा भौगवभुक अिस्था, सािावर्क, आवथुक,  िातािरणीय पक्ष साथै ऐवतहावसक, सांस्कृवतक, 

पुरातावविक, प्राकृवतक सम्पदाको अिवस्थवत हरेी “भौवतक योर्ना क्षेत्र” वनधाुरण गरर सन्तुवित 

शहरी प्रणािी तथा शहरी स्िरूपिाई व्यिवस्थत गररने छ ।   

रणनीनत १.१ नगरपालिका क्षेत्रको भौनतक योिना क्षेत्र ननधाारण गरर मागा ननदेलित एकीकृत पवकासको माध्यमबाि 

सन्तुलित िहरी प्रणािी तथा िहरी स्वरूपिाई व्यवष्स्थत गररने छ । नगरपालिका क्षेत्रमा उष्ल्िखखत भौनतक 

योिना क्षेत्र ननधाारण गरर िाग ूगररन ेछ।  

(क) कृषि प्रवधिन के्षत्र  

(ख) वन तथा संरक्षण के्षत्र अन्तगित  

 वन के्षत्र 
 अनिह वा ताल संरक्षण के्षत्र 
 नदी संरक्षण के्षत्र 
 बढुी कुलो संरक्षण के्षत्र     

(ग) ह लाकी राजमागि षवकास कोररडोर – कोषियाघाट देषख रामजाने चोक, जोगीपरु, भोगपरु ह दँै राजापरु 

सम्म  

 

िहरी पवकास केन्र अन्तगात 

(घ) प्रथम तहको षवकास केन्र  

 वडा ३ र ४ षथथत राजापरु, तेडीया, नंगापरु के्षत्रलाई समाषवि गररे षनधािरण गररएको प्रमखु व्यापाररक केन्र 
(ङ) दोस्रो तहको षवकास केन्र  

 वडा ६ षथथत टपरा के्षत्र आसपास फैषलएको प्रशासषनक तथा संथथागत केन्र  
(च) तेस्रो तहको षवकास केन्र –  

 बाला बजार थारु संथकृषतक के्षत्र – वडा २ बाला बजार 
 भजनपवुाि आवसीय के्षत्र – वडा ८ 
 धोषबनपरु ्षमषित आवासीय के्षत्र – वडा ८ 
 गोषडयाना आवासीय के्षत्र – वडा ९ 
 कोषियाघाट आवासीय के्षत्र – वडा १० 
 रामपरु कृषि सेवा प्रदाय के्षत्र – वडा ७ 
 सोनपरु मनोरन्जन के्षत्र – वडा १ 

(छ) नगरपाषलकाबाट आवश्यकता अनसुार तोषकएका अन्य भौषतक योजना के्षत्र तथा शहरी षवकास केन्र   

     



 

रणनीनत १.२ नगरपालिका क्षेत्रको भौनतक योिना क्षेत्र ननधाारण गरर ननहदाटि भूउपयोग क्षेत्र तथा उपक्षेत्रको आधारमा 
भूलमको महत्तम उपयोग गने व्यवस्था सुननष्श्चत गररनेछ ।  

रणनीनत १.३ भौनतक योिना क्षेत्र तथा त्यस अन्तगात ननहदाटि भूउपयोग क्षेत्रमा “भौनतक पवकास मापदण्ड” िारी गरर 
भौनतक पवकासका कायाक्रम गररनेछ ।   

रणनीनत १.४ भौनतक योिना क्षेत्र ननधाारण गदाा नगरपालिकाको पवलिटिता, पहहचान, सम्भाव्यता साथै भपवटयको 
िहरी स्वरूपको अवधारणा अनुरूप गररनेछ ।  

रणनीनत १.५ आगथाक समदृ्गधको पहहिो आधार कृपषिाई प्रवधान गना “कृपष प्रवधान क्षेत्र (Agriculture 

Promotion Zone)”  ननधाारण गरर कृपष तथा कृपष योग्य भूलमको संरक्षण गररनेछ ।  

रणनीनत १.६ वन-िंगि, ििािय, नदी-नािा, लसमसार क्षेत्र तथा िैपवक पवपवधता संरक्षण गना “वन तथा संरक्षण क्षेत्र 

( Forest/Conservation Zone)” ननधाारण गरर प्राकृनतक सम्पदाको संरक्षण गररनेछ 

।  

रणनीनत १.७ मागा ननदेलित तथा पूवााधार क्षमता अनुरूपको िहरी पवकासको िागग “िहरी पवकास केन्रहरू 

(Urban Growth Nodes)” ननधाारण गरर तहगत व्यवस्था अनुरूप कायाात्मक प्रयोगको 

(functional use) िागग एकीकृत बस्ती पवकास गररनछे । 

रणनीनत १.८ पविेष आगथाक क्षेत्र, मझौिा तथा ठूिा उद्योग स्थापना गरर कृपष िन्य तथा अन्य उद्योगिाई प्रोत्साहन 

गना “औद्योगगक तथा पविेष आगथाक क्षेत्र ननधाारण गररनेछ ।   

रणनीनत १.९ मौलिक सांस्कृनतक पविेषता भएका बस्तीहरूको संरक्षण तथा पयााय पयािनिाई प्रोत्साहन गरर स्थानीय 

आगथाक पवकासिाई (Local Economic Development) िेवा हदन “सम्पदा वष्स्त क्षेत्र / 

केन्र (Cultural/heritage nodes/settlements)”  ननधाारण गररनेछ ।  

रणनीनत १.१० हुिाकी रािमागाको (कोहठयार्ाि देखख रािापुर बिारको बाहहरर सम्म) अगधकार क्षेत्रबाि ५०० लमिर 
सम्मको क्षेत्रिाई “हुिाकी रािमागा पवकास कोररडोर” ननधाारण गरर मध्ययम र्नत्वको लमगश्त आवास-

व्यापाररक क्षेत्रको रूपमा पवकास  

गररनछे ।  

रणनीनत १.११ कृपषिन्य उद्योग तथा कृपष बिार प्रवधानका िागग कृपषिन्य पविेष कायाात्मक पवकास केन्रहरू 

(Agriculture Functional Development Node) ननधाारण गरर स्थापना 
गररनछे ।   

रणनीनत १.१२  भौनतक योिना क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरू बीच अन्तर सम्बन्ध (inter-linkage) कायम गना 
नगरपालिका तहको रणनीनतक सडक सञ्िािको पवकास गररनेछ ।  



  

रणनीनत १.१३ भौनतक योिना क्षेत्रमा मागा ननदेलित एकीकृत पवकासको िागग अव्यवष्स्थत पवकासिाई ननयमन तथा 

ननयन्त्रण गरर िहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र बीच सन्तुलित पवकास गररने छ । पूवााधार, सामाष्िक सेवा तथा 
सुपवधामा समावेसी पहँुचको सुननष्श्चतता गररनेछ ।  

 

नीवत २ बहु-प्रकोपीय र्ोवखिको आधारिा वनधाुरण गररएका भौवतक योर्ना क्षेत्रहरूको कायाुविक 

प्रयोगको आधारिा भूउपयोग क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरू िगीकरण गरर भूउपयोग योर्ना तरुु्िा गरर िागू 

गररने छ ।  

रणनीनत २.१ भूउपयोग क्षेत्र तथा उपक्षेत्र वगीकरण गदाा भूउपयोग ऐन २०७६ दफा ४ बमोष्िम यस प्रकारिे गररने छ 

। 

(क) कृषि के्षत्र 

(ख) आवासीय के्षत्र 

(ग) व्यावसाषयक के्षत्र 

(घ) औद्योषगक के्षत्र 

(ङ) खानी तथा खषनज के्षत्र 

(च) वन के्षत्र 

(छ) नदी, खोला, ताल, सीमसार के्षत्र 

(ज) साविजषनक उपयोग के्षत्र 

(झ) सांथकृषतक तथा परुाताषववक महववको के्षत्र 

(ञ) आवश्यकता अनसुार भूउपयोग पररिदले् षसफाररस गरकेो अन्य के्षत्र तथा उपके्षत्र  

 

रणनीनत २.२ भूउपयोग योिना तिुामा गदाा उक्त क्षेत्रको भौनतक, सामाष्िक, आगथाक, वातावरणीय पक्ष िगायत 

सांस्कृनतक, पुराताष्त्वक, प्राकृनतक सम्पदाको अवष्स्थनत एवं बहु-प्रकोपीय िोखखमको अवस्थाको आधारमा 
भूउपयोगको मापदण्ड तोककने छ । 

रणनीनत २.३ ननहदाटि भूउपयोग क्षेत्रहरू लभत्र पवलभन्न िहरी कक्रयाकिापहरूिाई परस्परमा अनुकूि हुने अथवा लमल्ने 

वा नलमल्ने छुट्टट्टयाई मापदण्ड तोककने छ ।    

रणनीनत २.४ ननहदाटि भूउपयोग क्षेत्र भन्दा फरक ककलसमिे उपयोग गने वा पवना स्वीकृनत ननहदाटि भूउपयोगमा 
पररवतान गने कायािाई ननरूत्साहहत गररनेछ ।  

रणनीनत २.५ मानव सुरक्षा सुननष्श्चतताको िागग, उत्पादन वा उत्पादकत्व वदृ्गधको िागग, िैपवक पवपवधता संरक्षणको 
तथा वातावरणीय सन्तुिन कायम गनाको िागग भूउपयोगमा पररवतान गनुापने उपयुक्त कारण भएमा भूउपयोग 

ऐन २०७६ को दफा ८ तथा ९ को अधीनमा रही गना-गराउन सककने छ ।  

रणनीनत २.६ ननहदाटि भूउपयोग क्षेत्र तथा भूउपयोग योिना बमोष्िम भूलम तथा भूलम श्ोतको उपयोगका िागग 

उत्पे्रररत गना प्रोत्साहनमुखी कायाक्रमहरू संचािन गररने छ  ।    



 

रणनीनत २.७ ननहदाटि भूउपयोग क्षेत्र तथा भूउपयोग योिनािाई ननयमन माध्यमबाि कायाान्वयन गररने छ ।  

रणनीनत २.८ ननहदाटि भूउपयोग क्षेत्र तथा भूउपयोग योिनाको प्रभावकारी ननयमन िागग सम्बष्न्धत िग्गाधनी वा 
प्रभापवत व्यष्क्त, पररवार अथवा समदुायिाई उगचत पवत्तीय संयन्त्र माफा त प्रोत्साहन गररनेछ ।  

रणनीनत २.९ ननहदाटि भूउपयोग क्षेत्र तथा भूउपयोग योिनाको प्रभावकारी ननयमन िागग िनचेतना अलभवदृ्गध तथा 
सचतेनामूिक कायाक्रमहरू संचािन गररनेछ ।  

 

नीवत ३ बहु-प्रकोपीय र्ोवखि क्षेत्र, र्ोवखि प्रभाव्यता (SUSCEPTIBLE) तथा सम्भावित क्षेत्रिा एकीकृत 

भूउपयोग तथा विपद ्र्ोवखि न्यूनीकरणका कायुक्रि तरुु्िा गरर कायाुन्ियन गररनेछ ।  

रणनीनत ३.१ बहु-प्रकोपीय िोखखम क्षेत्रको पहहचान तथा प्रभाव्यताका (susceptibility) आधारमा 
वगीकरण गरर पवकासमा कडा ननयन्त्रण गरर िन-धनको सुरक्षािाई प्राथलमकता हदइने छ ।    

रणनीनत ३.२ नदीिन्य डुवान, किान, पिानका कारण हुने नोक्सानीिाई न्यूनीकरण गना पाररष्स्थनतकीय प्रणािी 

आधाररत पवपद् िोखखम न्यूनीकरणका (Eco-system based disaster risk 

reduction – EcoDRR) पद्धनत िस्त ैिैपवक तिबन्ध, कृत्रत्रम लसमसार क्षेत्र, पानी प्रनतधारण 

पोखरी, पानीढिोको व्यवस्थापन पद्धनत आहद अपनाइने छ  ।   

रणनीनत ३.३ नदीिन्य बाढी तथा डुबानका कारण बस्ती तथा िहरी क्षेत्रमा हुने नोक्सानीिाई न्यूनीकरण गना नदीको 
अगधकार क्षेत्र ननधाारण गरर यस क्षेत्रलभत्र कुनै पनन भौनतक पवकासका कायािाई ननरूत्साहहत वा बन्देि गररने 

छ ।  

रणनीनत ३.४ अनतवषृ्टि तथा मौसमी वषााका कारण हुने डुबानका कारण बस्ती तथा िहरी क्षेत्रमा हुने नोक्सानीिाई 

न्यूनीकरण गना उपयुक्त स्थानमा  कृत्रत्रम लसमसार क्षेत्र (artificial wetland), पानी प्रनतधारण 

पोखरी (water retention pond) ननमााण गरर अगधक सतही पानीिाई सञ्चय गरर 
अन्य प्रयोिनिाई उपयोग गररने छ ।  

रणनीनत ३.५ सबै वडा तथा बस्तीका िोखखम रहहत स्थानमा खुल्िा क्षेत्रको पहहचान गरर मानवीय खुल्िा क्षेत्र ननधाारण 

गरर सीमाकंन गररन ेछ । यी खुल्िा क्षेत्रहरूका ननकास मागा तथा सडकहरू पहहचान गरर स्तरोन्ननत गररन ेछ 

।        

रणनीनत ३.६ प्राकृनतक प्रकोपहरूको ननयन्त्रणका िागग नदी प्रणािीमा आधाररत उपल्िो-तल्िो तिीय अवधारणा 
अनुसार अन्य पालिकाहरू सँग समन्वय गरर एकीकृत कायाक्रमहरू अगाडड बढाइने छ ।  

 



  

नीवत ४ कृवष प्रिधुन क्षेत्रिा कृवष, कृवषर्न्य तथा कृवषयो्य भूविको सिवुचत उपयोग एिि ्सरंक्षण 

गररनछे ।  

रणनीनत ४.१ कृपष क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन कृपष, कृपषिन्य तथा कृपष योग्य भूलमको पहहचान गरर 

वैज्ञाननक पद्धनतबाि कृपष-पाररष्स्थनतकीय क्षेत्रको वगीकरण गने (Agro-ecological 

Zoning) । वगीकरण गदाा ििवायु पररवतानको प्रक्षेपण गरर हावा-पानी, मािो, भ-ूबनोि, सामाष्िक-

आगथाक, कृपषिन्य तथा अन्य भौनतक पूवााधार समेतिाई मध्यनिर गरर ििवायु मैत्री कृपष पद्धनतको पवकास 

गने । कृपष-पाररष्स्थनतकीय क्षेत्रको वगीकरण (Agro-ecological Zoning) गदाा उपयुक्त 

आधुननक कृपष प्रपवगध, उच्च उत्पादन हदने बीउ, पिुको नश्ि,  खडरेी  तथा तापमान सहहटणु प्रिानत साथै 

प्रभावकारी रूपमा पानीको प्रयोग गने पवगध अपनाउन भूलमको उगचत वगीकरण गररने छ । ।    

रणनीनत ४.२ कृपष क्षेत्रिाई व्यवसायीकरण, आधुननकीकरण, पवपवगधकरण, औधोगीकरण तथा बिारीकरण गनाको 

िागग कृपष आगथाक क्षेत्रको (Agro-economic zone) को पहहचान तथा वगीकरण गरर 
व्यवसानयक कृपषको िागग पूवााधार पवकास, ननिी तथा सहकारी क्षेत्रिाई प्रोत्साहन तथा उद्ययमिीिता को 
पवकास गररने छ ।  

रणनीनत ४.३ कृपष आगथाक क्षेत्रको प्रवधान तथा पवकास गना कृपष व्यवसायिाई प्रोत्साहन हदने, ननिी क्षेत्रिाई आकषाण 

गने, कृपष सहकारी माफा त कृपषका िागग िग्गा पवकास तथा चक्िाबन्दी तथा कृपष उत्पादन व्यवस्थापन गररने 
छ ।  

रणनीनत ४.४ कृपष बिार तथा कृपषिन्य उद्योगका िागग िोखखम रहहत भूलमको पहहचान गरर आवश्यक कृपष 

पूवााधारको पवकासका िागग भूलम व्यवस्थापन गररने छ ।  

रणनीनत ४.५ बाँझो िग्गा, हाि उपयोगमा नरहेको िग्गा िमीनिाई कृपष प्रयोिनका िागग भाडा वा कबुलियतमा 

भाडाको व्यवस्था गरर व्यवसायीक खेती, बहु-उद्देश्यीय कृपष सहकारी द्वारा अथवा अन्य सामुदानयक वा 
एकीकृत स्वरूपका संयुक्त खेतीपाती संचािन गना प्रवद्ाधन एवं प्रोत्साहन गररने छ साथै यसका िागग आवश्यक 

कृपषयोग्य िलमनको िागग कृपष िलमन चक्िाबन्दीका कायाक्रम िाग ूगररने छ ।   

रणनीनत ४.६ कृपषयोग्य बाँझो िमीनमा बहुउपयोगी रूख प्रिानतहरू सहहतको कृपषवन (Agro-forestry) 

प्रणािी अविम्बन गरर पवकास गररन ेछ । 

रणनीनत ४.७ न्यून काबान उत्सिान गने कृपष प्रपवगध िस्तै प्राङ्गाररक कृपष प्रणािी, काबान प्रनतसन्तुिन 

(Carbon Offset) का िागग कृपषवन साथै वािी पवपवगधकरण तथा कृपष िैपवक पवपवधताको 

संरक्षणका िागग प्रकृनतमा आधाररत पद्धनत (Nature Based Solutions – NbS) को 
लसद्धान्त अविम्बन गररने छ ।  



 

रणनीनत ४.८ कृषक, कृपष व्यवसाय तथा कृपष उद्योगको आवश्यकता सम्बोधन गना पालिका स्तरमा पवकेन्रीकृत 

कृपष तथा पिु सेवा केन्रको िागग उपयुक्त भौनतक योिन क्षेत्र तथा सम्बष्न्धत भूउपयोग क्षेत्रको पहहचान गरर 
वगीकरण गररने छ ।  

रणनीनत ४.९ कृपष पयािनका िागग उपयुक्त स्थान पहहचान गरर भूउपयोग क्षेत्रको वगीकरण गररन ेछ ।  कृपष तथा 
पयाा-पयािनिाई प्रवधान तथा पवकास गररने छ ।  

रणनीषत ४.१० चैते धान, बाथमती धान तथा अन्य रथैाने धानवाली षवथतार तथा प्रवधिनका लाषग माटोको 

षवशे्लिण गरर धान सपुरजोन के्षत्र थथापना गररने छ ।  

रणनीषत ४.११ खेतीयोग्य जषमनको खषण्डकरण ह नबाट जोगाउन साथै खेतीयोग्य जषमनलाई खेतीपातीमै 

प्रयोग गरर नगरपाषलकाको खाद्यसरुक्षाको अवथथालाई समेत सदुृढ बनाउन कृषि भूषम बैंकको अवधारणालाई 

कायािन्वयनको तहमा लषगने छ ।  

रणनीषत ४.१२ महत्वपूणि कृषि, कृषिजन्य तथा कृषियोग्य भूषमलाई संरक्षण गनि  तथा अन्य भूउपयोगमा 

पररवतिन ह नबाट जोगाउन संरषक्षत भोगचलनको (Conservation Easement) अवधारणाबाट जग्गाको अन्य 

प्रयोगमा बन्देज गररने छ ।  जग्गाको प्रयोग वा उपयोगमा गररएको षनयन्त्रण वा बन्देज बापत जग्गाधनीले षवशेि 

सह षलयत वा क्षषतपूषति  पाउने व्यवथथा गररने छ ।  

रणनीषत ४.१३ कृषि प्रवधिन के्षत्रमा अन्य शहरी भूउपयोगलाई षनरूत्साषहत गररने छ । अत्यावश्यक भौषतक 

पूवािधारको व्यवथथा सषहत आवश्यकता अनसुार न्यूनतम घनत्व कायम गरर साना आवासीय भवन षनमािण 

गने व्यवथथा गररने छ ।   

 

नीवत ५ सुरवक्षत, स्िस्छ, स्िस्थ, सिनु्नत, सुन्दर, सेिा-सुविधायुक्त उवथानवशि िस्ती विकास तथा 

योर्नािद्ध एिं वदगो शहरीकरण सुवनवित गररने छ ।   

रणनीनत ५.१ मागा ननदेलित तथा पूवााधार क्षमता अनुरूपको िहरी पवकासको िागग तहगत िहरी पवकास केन्रहरू 

स्थापना गरर कायाात्मक प्रयोगको ननधाारण गररने छ साथै त्यस अनुरूप भौनतक पवकास, िनर्नत्व, अनुकूि 

भूउपयोग, पूवााधार, भवनको उचाई, सडकको अगधकार क्षेत्र, हररयािी तथा खुिा क्षेत्र आहदको व्याख्या गरर 
मापदण्ड िागू गररने छ ।  

रणनीनत ५.२ िहरी पवकास केन्रहरूमा ननयन्त्रण (Development Control) तथा प्रभावकारी ननयमन 

(Regulate) गरर मागा ननदेलित पवकासको िागग  प्रोत्साहन गररने छ साथै अव्यवष्स्थत पवकासिाई 

ननरूत्साहहत गररन ेछ ।  यसका िागग आवश्यक भौनतक योिना तथा भवन ननमााण मापदण्ड बनाइ िाग ूगररने 

छ ।  

रणनीनत ५.३ अवष्स्थत बस्ती, र्ना बस्ती तथा पुराना िहरी-बिार क्षेत्रमा भवनको उगचत प्रयोग, र्नत्वमा ननयन्त्रण, 

ननकास सडकको सुधार तथा स्थरोन्नती साथै खुिा क्षेत्रको व्यवस्थापन गरर यी बिार तथा बस्तीको पुनपवाकास 

(Urban Redevelopment and Regeneration) गररने छ ।  



  

रणनीनत ५.४ व्यवष्स्थत िहरी पवकासका िागग िहरी पवकास केन्रहरूमा ननदेलित िग्गा पवकास (Guided 

Land Development) को अवधारणा अपनाई सडक तथा आधारभूत िहरी पूवााधारको पवकास 

गररन ेछ ।  

रणनीनत ५.५ भपवटयको िहरी पवकासको आवश्यकता अनुसार गररएका िहरी पवकास केन्रहरूमा भूलम बैककंङ्ग को 
अवधारणा अनुसार पवकास योग्य भूलमको उपिब्धताको सुननष्श्चतता गररने छ ।  

रणनीनत ५.६ नगरपालिकाको मौलिकता दिााउने िहरी स्वरूपको सुन्दरता बढाउन िहरी डडिाइन मापदण्ड ननमााण 

गरर िागू गररने छ  ।   

रणनीनत ५.७ नगरपालिका क्षेत्रका अनगधकृत तथा असुरक्षनत वस्तीिाई उपयुक्त स्थानमा स्थान्तरण गरर पुनवाासको 
व्यवस्था गररने छ (वातावरणीय तथा सामाष्िक सुरक्षा सहहत सामूहहक वा सहकारी आवासको व्यवस्था) । 
यसका िागग उपयुक्त स्थानको पहहचान गरर आवश्यक भूउपयोग क्षेत्र वा उपक्षेत्रको वगीकरण गररन ेछ ।  

रणनीनत ५.८ नगरपालिका क्षेत्र तथा वस्तीमा रहेका खुल्िा, सुरक्षक्षत तथा पहँुचयुक्त स्थानमा रहेका सावािननक वा 
पती िग्गाको पहहचान गरर मानवीय खुिा क्षेत्र तथा आपत्कालिन प्रनतकाया क्षेत्र भनन भूउपयोग क्षेत्र वा 
उपक्षेत्रको वगीकरण गररने छ । 

रणनीनत ५.९ परम्परागत वस्ती, मूता तथा अमूता सम्पदा, वस्तीको मौलिकताको पहहचान हदने स्थान साथै 

पुराताष्त्वक, ऐनतहालसक, सामाष्िक, साँस्कृनतक पविेषता तथा महत्व भएको स्थान  आहदको संरक्षण तथा 
सम्बद्ाधन गना “सांस्कृनतक तथा पुराताष्ववक महववको क्षेत्र”  साथै आवश्यक उपक्षेत्रको वगीकरण गरर संरक्षण 

तथा प्रवधान गररने छ ।    

रणनीनत ५.१० नयाँ बन्ने भवनहरूको भूकम्प प्रनतरोधात्मक क्षमता अलभवदृ्गध गना नेपाि राष्टिय भवन संहहता २०७७ 

(NBS 105:2020) बमोष्िम भवनको स्िक्चरि डडिाईन गना/गराउन आलभपे्रररत गररन ेछ ।   ननष्श्चत 

उँचाइ/तिा वा ननष्श्चत भुइँ क्षेत्र (floor area) भन्दा मागथका भवन तथा भौनतक संरचना ननमााण 

गनाको िागग नेपाि राष्टिय भवन संहहता २०७७ अननवाया रूपमा िागू गररने छ ।  

रणनीनत ५.११ भूकम्पको कारण बिौिे मािो भएका स्थानमा हुने तरिीकरणबाि भवन, पूवााधार, बस्ती तथा िहरी 
क्षेत्रमा हुने नोक्सानीिाई न्यूनीकरण गना यस्ता स्थानको वा क्षेत्रको पहहचान गरर ननमााण मापदण्ड िागू गररने 

छ । यस्ता स्थानमा बन्ने भवन तथा पूवााधारहरूिाई अननवाया रूपमा मािोको पररक्षण गने-गराउने व्यवस्था 
गररन ेछ तथा मािो अनुकूि भवनको िग डडिाइन गरर ननमााण गनुापने व्यवस्था गररने छ ।  

रणनीनत ५.१२ ननष्श्चत उँचाइ/तिा वा ननष्श्चत भुइँ क्षेत्र (floor area) भन्दा मागथका भवन तथा भौनतक 

संरचना ननमााण गनाको िागग अननवाया रूपमा मािोको भारवहन क्षमता (Bearing capacity)  

परीक्षण गरर उपयुक्तताको आधारमा मात्र ननमााण गना स्वीकृत हदईने छ ।  

रणनीनत ५.१३ स्थानीय पद्धनत तथा ननमााण सामाग्रीबाि बनेका परम्परागत भवनहरूिाई आँधीवेरी-हुरीबतास, 

अत्यगधक वषाा िस्ता ििवायुिन्य प्रकोपबाि हुने क्षनतको न्यूनीकरण गना सबिीकरण गररने छ ।  



 

रणनीनत ५.१४ पुरानो बस्तीमा रहेका आनत कमिोर मािोको िोडाई भएका ईट्टिा/ढुङ्गाका र्रहरूको हकमा यहद र्र 
धनीिे आफ्नो र्र भत्काएर नयाँ बनाउनुको सट्टिा सोही भवन भूकम्पीय प्रनतरोधक क्षमता अलभवदृ्गध गना 

चाहेमा, कम िागतमा स्थानीय रूपमा उपिब्ध ननमााण सामाग्रीहरू िस्त ैबाँस, चुन इत्याहद प्रयोग गरर 
आफ्नो भवनको भूकम्पीय प्रनतरोधात्मक क्षमता अलभवदृ्गध गना सककन ेप्रपवगध उपिब्ध गराउने व्यवस्था गररने 

छ ।      

रणनीनत ५.१५ फोहर-मैिा व्यवस्थापनका िागग र्रायसी रूपमा व्यवस्थापन (कम्पोस्ि) गररने छ । सावािननक-ननिी 

साझदेारी अपनाई सङ्किन तथा पुनः प्रयोग (reuse, recycle, recovery) गररन े

छ । एकि वा अन्य नगरपालिकासँग संयुक्त स्ताननिेरी ल्याण्डकफि साइिको व्यवस्था गररने छ । ल्याण्डकफि 

साइिको िागग अन्य भूउपयोगसँग अनुकूि हुने गरर उगचत स्थानमा व्यवस्था गररने छ । 

रणनीषत ५.१६ भौषतक योजना के्षत्र तथा तीनका भूउपयोग के्षत्र/उपके्षत्रमा वायकुो गणुथतर, गन्ध तथा ध्वषनको 

मापदण्ड षनधािरण गरर वातावरणीय प्रदूिणलाई षनयन्त्रण गररने छ । 

रणनीषत ५.१७ नदी, कुलो, ताल-तलैयालाई प्रदूिण मुक्त राख्न फोहर पानीको उषचत व्यवथथापनको लाषग 

उषचत थथानमा फोहर पानी प्रशोधन प्लान्ट (waste water treatment plant) षनमािण गररने छ ।       

   

नीवत ५ िन तथा सरंक्षण क्षेत्र व्यिस्थापनका िावग भूविको उवचत उपयोग गररने छ ।  

रणनीनत ६.१ दीगो वन व्यवस्थापन, नदी उकास क्षेत्र तथा वन क्षेत्र लभत्रका खािी िलमन, सडक तथा खोिा/कुिो 
ककनार आहदमा वकृ्षरोपन गरर नगरपालिका क्षेत्रमा हािको अवष्स्थत वनिंगिाई बढाई नगरपालिकाको 

सुन्दरतािाई बढाईने छ साथै काबान प्रनतसन्तुिन (Carbon Offset) को िागग यस नगरपालिकाको 
योगदानिाई बढाइने छ ।        

रणनीनत ६.२ नदी उकास क्षेत्र, हैलसयत कम भएको वन क्षेत्र, बाढी तथा किाण, पिान िन्य िोखखम क्षेत्र, खेतीको 
िागग अनुपयुक्त तथा कम उवारा हुने क्षेत्रको पहहचान गरर वकृ्षारोपण गररने छ, वन पररगधको पुनः बहािी 

( Forest Landscape Restoration) तथा कृपष-वनको पवकास गररने छ ।  

रणनीनत ६.३ नदी क्षेत्र, नदी तिीय क्षेत्र, नदी डुवान, किान, पिान क्षेत्रको साथै खोिा तथा कुिोको संरक्षण गना यी 
क्षेत्रहरूिाई पविेष संरक्षक्षत क्षेत्र ननधाारण गररने छ ।  

रणनीनत ६.४ राष्टिय ननकुञ्ि, मध्यवती क्षेत्र, तथा भारत तफा को संरक्षण क्षेत्रबाि वन्यिन्तु ओहोरदोहोर हुने िैपवक 

मागा तथा अन्य िैपवक पवपवधता भएका क्षेत्रिाई संरक्षक्षत क्षेत्र ननधाारण गरर पवकासिाई ननयन्त्रण गररने छ ।   

रणनीनत ६.५ वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा वातावरण मैत्री पूवााधारको पवकास गरर पयााय पयािनको प्रवधान गररने छ ।   

 



  

नीवत ७ नदी, खोिा, र्िाशय तथा सीिसार क्षेत्र को सरंक्षण गरर पयाुय पयुटनिाई प्रोवसाहन गररने 

छ ।  

रणनीनत ७.१ कणाािी तथा गेरूवा नदीको बहाव क्षेत्र,  नदी तिीय क्षेत्र, नदी डुवान, किान, पिान क्षेत्र तथा यी नदीहरूका 
सीमसार क्षेत्रिाई पविेष संरक्षक्षत क्षेत्र ननधाारण गरर अनतक्रमणिाई रोकथाम गररने छ ।  

रणनीनत ७.२ नदीिन्य पदाथा (ढुङ्गा, गगट्टिी, बािुवा) को अननयष्न्त्रत दोहन तथा अवैध उत्खननको रोकथामका 
िागग कडा व्यवस्था गररने छ ।  नदी िन्य पदाथाको उत्खनन ्तथा प्रिोधनको िागग प्रारष्म्भक वातावरणीय 

परीक्षणको आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गरर ननयन्त्रण तथा ननयमन गररने छ । 

रणनीनत ७.३ कणाािी तथा गेरूवा नदीबाि हुने डुवानिाई न्यूनीकरण गना नदी तिीय क्षेत्रमा िैपवक तिबन्ध ननमााण 

कायाको िागग प्रोत्साहन गररने छ ।  

रणनीनत ७.४ कणाािी तथा गेरूवा नदीको ननष्श्चत स्थानमा साहलसक पयािनिाई प्रवधान गना र् याष्फ्िङ्ग, कनुइङ्ग 

िस्ता खेििाई प्रवधान गररने छ ।  

रणनीनत ७.५ बुढी कुिोको बहाव क्षेत्र, तिीय क्षेत्र तथा सीमसार क्षेत्रिाई संरक्षक्षत क्षेत्र ननधाारण गरर अनतक्रमणिाई 

रोकथाम गररने छ । 

रणनीनत ७.६ बािुवाका कारण बुढी कुिोको सतह बढ्न गई हुने डुवानिाई ननयन्त्रण गना तोककएका स्थानमा प्रकृनतमा 

आधाररत पद्धनत (Nature Based Solutions – NbS) अपनाई कृत्रत्रम लसमसार क्षेत्र 

(artificial wetland) को ननमााण गरर अगधक सतही पानीिाई सञ्चय गरर अन्य प्रयोिनिाई 

उपयोग गररने छ ।      

रणनीनत ७.७ यस्ता कृत्रत्रम लसमसार क्षेत्रमा मत्स्य पािन, हाँस पािन िस्ता अनतररक्त आयआिानका 
कक्रयाकिापिाई प्रोत्साहन गररने छ ।  

रणनीनत ७.८ कणाािी तथा गेरूवा नदी संरक्षण क्षेत्र,  बुढी कुिो संरक्षण क्षेत्रमा, अनाहवा ताि तथा कोहठयार्ाि 

क्षेत्रिाई व्यवष्स्थत पयााय पयािकीय  स्थिको रूपमा पवकास गरर पयाावरण मैत्री िि तथा होमस्िेिाई प्रोत्साहन 

गररन ेछ ।    

   

 

नीवत ८ भौवतक योर्ना क्षेत्र तथा वयस वभत्रका भूउपयोग क्षेत्रिाई कायाुन्ियन गनु वित्तीय सयंन्त्र 

तथा प्रोवसाहनका कायुक्रि तरुु्िा गरर कायाुन्ियन गररने छ ।  

रणनीनत ८.१ कृपष प्रवधान क्षेत्रमा कृपष तथा कृपषिन्य भूउपयोगिाई प्रोत्साहन गना भूलमकर (मािपोत) मा पविेष 

छुिको व्यवस्था गररने छ ।  



 

रणनीनत ८.२ कृपष तथा कृपषिन्य उत्पादन वदृ्गधको िागग िग्गाधनी कृषकिाई प्रापवगधक सेवा; कृपष औिार, बीउ 

तथा मि खररद गना अनुदान सहयोग, उन्नत िातको बीउ पवतरण, गचस्यान भण्डारको ननमााण, कृपष बिार 
ननमााण तथा व्यवस्थापन, कृपष सडक तथा लसँचाइ, कृपष तथा पिु सेवा केन्र िस्ता पूवााधार ननमााण गरर 
सहुलियत प्रदान गररने छ  । 

रणनीनत ८.३ पवपन्न तथा संकिासन्न कृषक तथा समुदायिाई प्रोत्साहन गना कृषक अनुदान कायाक्रम, कृपष वीमा 
साथै खाद्य तथा वीउवीिन भण्डारणको व्यवस्था गरर ििवायु िन्य प्रकोपबाि कृपष तथा पिुपािन क्षेत्रिाई 

उत्थानिीि बनाइनेछ।  

रणनीनत ८.४ कृपष प्रवधान क्षेत्रमा कृपष तथा पिुपािनमा संिग्न र्र धुरीहरूका िागग खाद्य सुरक्षा कोषको व्यवस्था 
गररन ेछ।   

रणनीनत ८.५  अनत िोखखम युक्त क्षेत्रमा रहेका ननिी िग्गा मागथ िग्गाधनीको स्वालमत्व कायमै रहने तर िग्गाको 
प्रयोग वा उपयोगमा तोके बमोष्िमको ननयन्त्रण वा बन्देि कायम रहने गरर संरक्षक्षत भोगचिनको व्यवस्था 
गररन ेछ ।  बन्देि बापत िग्गाधनीिाई क्षनतपूनता वा पविेष सहुलियत पाउने व्यवस्था गररने छ ।  

रणनीनत ८.६ भूउपयोग योिना तथा मापदण्ड अनुसार भवन ननमााण प्रोत्साहन गना िग्गा धनीिाई पविेष सहुलियत 

हदइने छ, सम्पपत्त करमा छुि िगायत अन्य सेवा-सुपवधामा समेत ग्राह्यता हदई सम्मान गररने छ ।  

रणनीनत ८.७ भूउपयोग योिना तथा मापदण्ड अनुसार भवन ननमााण प्रोत्साहन गना िग्गा धनीिाई बैंक तथा अन्य 

पवत्तीय संस्थाबाि सहुलियतमा ऋण, र्र-िग्गा बीमा तथा पवपन्न वगािाई ननमााण सामाग्री खररदको िागग 

आंलिक अनुदानको व्यवस्था गररन ेछ ।  

रणनीनत ८.८ भूउपयोग क्षेत्रिाई कायाान्वयन गना पवत्तीय संयन्त्र तथा अन्य प्रोत्साहनका नयाँ तथा अनुकरणीय 

कायाक्रमहरू िागू गररने छ ।       

 

नीवत ९ भूउपयोग योर्ना तथा कायुक्रि कायाुन्ियनका िावग उवचत भूवि व्यिस्थापन तथा शहरी 

विकासका पद्धवतहरू अपनाइने छ  ।  

रणनीनत ९.१ तोककएका िहरी पवकास केन्रहरूमा भौनतक पवकास गना संर्ीय तथा प्रदेिका कानुनिे व्यवस्था गरे 
अनुरूप एकीकृत िग्गा पवकास कायाक्रम िस्त ैिग्गा एकीकरण तथा चक्िाबन्दी, ननदेलित िग्गा पवकासका 
कायाहरू स्थानीय सँग सहकाया गरर अगाडड बढाइने छ ।  

रणनीनत ९.२ पुराना बस्ती तथा िहरी क्षेत्रमा र्नत्वमा ननयन्त्रण गना इनकफि पवकास (infill) तथा र्नत्वमा 

ननयन्त्रण माफा त de-densification गरर अव्यवष्स्थत िहरी क्षेत्रको पुनपवाकास 

(redevelopment and regeneration) गररने छ ।  



  

रणनीनत ९.३ िहरी पवकासका िागग भपवटयमा चाहहने िग्गाको आवश्यकता अनुसार भूलम बैंकको अवधारणामा उगचत 

स्थानमा िग्गाको व्यवस्था गरर व्यवसानयक प्रयोिनका िागग ननिी क्षेत्र वा िगानी कताािाई भाडा वा 
कबुलियतमा हदई िग्गाको खष्ण्डकरण तथा मूल्यमा हुने उतारचढाविाई ननयन्त्रण गररने छ ।   

रणनीनत ९.४ संर्ीय तथा प्रदेि सरकारिे समयसापक्ष व्यवस्था गरेका अन्य भूलम व्यवस्थापनका उगचत 

पद्धनतहरूिाई अनुकूिताका आधारमा अविम्बन गररने छ ।   

 

नीवत १० भूउपयोग योर्नाको कायाुन्ियनका िावग वनर्ी क्षेत्र तथा अन्य ठूिा िगानीकताुिाई 

प्रोवसाहन गररने छ ।   

रणनीनत १०.१ कृपष, पयािन, कृपषिन्य तथा अन्य उद्योगमा ननिी क्षेत्र तथा अन्य ठूिा िगानीकताािाई आकपषात 

गना  भूलममा आधाररत िगानी (Land based financing) को अवधारणा अनुसार कृपष, 

पयािन, कृपषिन्य तथा अन्य पूवााधारको पवकासमा िगानीको प्रोत्साहन गरर िग्गाको समुगचत पवकास गररने 
छ ।     

रणनीनत १०.२ नगरपालिकालभत्र समूगचत प्रयोगमा आउन नसकेका क्षेत्रहरूमा पूवााधार पवकास माफा त ्िग्गा मूल्य 

अलभग्रहण (Land Value Capture) गरर िग्गाको समगूचत पवकास गररने छ ।     

 

नीवत ११ सािावर्क विकास तथा आवथुक उवथानशीिता को िावग भूवि तथा भूवि स्रोतको िहत्ति 

उपयोग गररने छ ।  

रणनीनत ११.१ सरकारी, सावािननक तथा पतीका उपयोग पवहीन, न्यून उपयोग भएका, बाझो वा कमसि िग्गािाई 

ननहदाटि भूउपयोगमा ल्याउन िग्गा पवकास कायाक्रम संचािन गना प्रोत्साहन गररने छ । यस्ता िग्गा पवकास 

कायाक्रममा एकि महहिा, पवपन्न तथा न्यून आय भएका वगा वा समुदाय, भूलमहीनिाई आवद्ध गरर क्षमता 
पवकास तथा आयआिानका कायाहरू गररने छ ।  

रणनीनत ११.२ नदी उकास क्षेत्र, नदी कािन तथा पिान क्षेत्र, लभरािो िलमन, पहहरोिन्य िलमन आहदमा प्रकृनतमा 

आधाररत पद्धनत (Nature Based Solutions – NbS) को लसद्धान्त अनुरूप कृपष वन, 

बाँस िगायत अन्य सह-िाभ (co-benefits) हदने प्रिानतका रूख तथा बोि-त्रबरूवा िगाई 

िीपवकोपािान तथा आगथाक िाभ हदने कायाहरू गररने छ ।   

रणनीनत ११.३ कणाािी तथा गेरुवा नदीको बगर तथा पिान क्षेत्रमा बगर खेतीिाई प्रोत्साहन गरर िीपवकोपािान तथा 
आगथाक िाभ हदने कायाहरू गररने छ ।   



 

रणनीनत ११.४ बुढी कुिो आसपास तोककएका स्थानमा ननमााण गररन ेकृत्रत्रम लसमसार क्षेत्रमा (artificial 

wetland)   aquaculture प्रपवगधबाि माछापािनिाई प्रोत्साहन गरर िीपवकोपािान तथा 
आगथाक िाभ हदने काया गररने छ ।   

 

नीवत १२ भूवि तथा भूवि स्रोतिा िैंवगक सिानता तथा सािावर्क सिािेशीकरण सम्बन्धी व्यिस्था 

गररने छ ।   

रणनीषत १२.१ भूषम तथा भूषम स्रोतको उपयोगमा मषहलाको हक-षहतको सषुनितता साथ नीषत तथा योजना 

कायािन्वयन गररने छ ।   

रणनीषत १२.२ भूषम तथा भूषम स्रोतको उपयोगमा षपछषडएका वगि , षवपन्न वगि, संकटासन्न वगि, भूषमहीनका 

हक-हीतको  सषुनितता साथ नीषत तथा योजना कायािन्वयन गररने छ ।   

रणनीषत १२.३ वन के्षत्र, नदी-खोला, ताल, षसमसार के्षत्रको भूउपयोग कायिक्रम तजुिमा गदाि  सो िाउमँा 

बसोबास गने आषदवासी, जनजाषत समदुायसगँको परामशिमा धाषमिक, सांथकृषतक  तथा परम्परागत 

जीषवकोपाजिनसगँ जोषडएका के्षत्रलाई संरक्षण गररने छ र ती के्षत्रहरूमा थथानीय समदुायको सहज पह चँको 

सषुनितता गररने छ ।  

रणनीषत १२.४ नगरपाषलकाको ऐलानी , साविजषनक, सरकारी, षनजी तथा जोषखमयक्त जग्गामा बसोबास गने 

सकुुम्बासी तथा अन्य पररवारको वाथतषवक अवथथा  यषकन गररनुको साथै यसरी प्रयोग भइरहेको जषमनको 

त्यांक संकलन गररने छ तथा जषमनको हकमा मषहलालाई घरमलुी बनाउने गरर षवशेि अषधकारको 

सषुनषितता गररने छ । 

रणनीषत १२.५ भूषमहीन तथा षवपन्न पररवारलाई साविजषनक भूषम, बाझँो तथा खाली जषमन भाडामा षलएर 

कृषि प्रयोजनको माध्यमबाट जीषवकोपाजिनमा सहयोग परु् याउने कायिक्रमको सचचालन गररने छ । भूषमहीन, 

षवपन्न र एकल मषहलाको पषहचान गरर त्यसता कायिक्रममा आबि गररने छ । 

रणनीषत १२.६ नगरपाषलका तहमा भूषम बैंषकंगको अवधारणालाई अवलम्बन गने क्रममा मषहला, दषलत, 

जनजाषत तथा भूषमहीन समदुायको सहभाषगता सषुनषित ह ने गरर सचचालन गररने छ । 

रणनीषत १२.७ भूषम तथा भूषम िोतमा लैंषगक समानता र समावेशीकरण सम्बषन्ध नीषत तथा योजन पररवेश 

अनरुूप षवशे्लिण गरर अद्यावषधक गररने छ र आवश्यकता अनसुार नीषत पररमाजिन गररने छ । 

 

नीवत १३ भूउपयोग योर्ना प्रभािकारी रूपिा िागू गनु भूवि प्रशासन तथा व्यिस्थापनिाई 

सियानुकूि चुस्त गररने छ  ।   

रणनीनत १३.१ भौगोलिक सूचना प्रपवगधमा आधाररत बहु-प्रकोपीय िोखखम तथा भूउपयोग सूचना प्रणािीको पवकास 

गरर आद्यावगधक सूचनामा सरोकारवािाको सहि पहँुचको व्यवस्था गररने छ ।  



  

रणनीनत १३.२ िाग ूगररएका भौनतक योिना क्षेत्रको पववरण कफल्ड बुक तथा ककत्ता नक्सामा कायम गररने छ ।  

रणनीनत १३.३ भौनतक योिना क्षेत्र अनुसार िग्गामा कायम भएका भूउपयोग क्षेत्र तथा उपक्षेत्रको पववरण िग्गाधनी 
प्रमाणपत्र तथा ककत्ता नक्साको भौगोलिक सूचना प्रणािीमा उल्िेख गरर भूउपयोग योिना कायाान्वयनिाई 

व्यवष्स्थत गररने छ ।   

रणनीनत १३.४ ककत्तामा आधाररत भूलम िगतमा  भूउपयोग क्षेत्र-उपक्षेत्र उल्िेख गरर ननहदाटि भूउपयोगको आधारमा 
िग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गरर भूलम सम्बन्धी कर ननधाारण गरर िाग ूगररने छ ।   

 

नीवत १४ भूउपयोग नीवत, योर्ना तथा सो अनुरूप कायुक्रिहरूको कायाुन्ियनका िावग ससं्थागत 

सरंचना स्थापना गररने छ । 

रणनीनत १४.१ भूउपयोग नीनत, योिना तथा कायाक्रमहरू कायाान्वयनका िागग नगरपालिका तहमा कानुनिे व्यवस्था 
गरे अनुसारको संगठनात्मक संरचना स्थापना गररने छ ।  

रणनीनत १४.२ भूउपयोग नीनत तथा योिनाको प्रभावकारी कायाान्वयनका िागग आवश्यक ऐन, ननयम र ननदेलिका 
तिुामा गररने छ ।  

रणनीनत १४.३ भूउपयोग नीनत तथा योिनाको प्रभावकारी कायाान्वयनका िागग संर्ीय तथा प्रादेलिक ननकायहरू, 

नछमेकका पालिकाहरू तथा अन्य सरोकारवािा ननकायहरूसँग समन्वय तथा सहकाया गररने छ ।  

रणनीनत १४.४ भूउपयोग योिना अ अ अ अ अ अ  कायाक्रम कायाान्वयन गदाा स्थानीय सरोकारवािाहरू, नागररक समाि, 

भूलम अगधकारमा काम गने संर्-संस्था, महहिाको पवषयमा काम गने संर्-संस्था तथा स्थानीय समुदायसँग 

परामिा गरर गररनेछ ।  

 

नीवत १५ भूउपयोग नीवत, योर्ना तथा सो अनुरूप कायुक्रिहरूको कायाुन्ियनका िावग र्नचेतना 

तथा क्षिता अवभिृवद्ध गररने छ । 

रणनीनत १५.१ भौनतक योिना क्षेत्र तथा ननहदाटि भूउपयोगबारे िनचेतनामूिक सामाग्रीको पवकास तथा प्रसार-प्रचार 
गररन ेछ ।   

रणनीषत १५.२ भौषतक योजना के्षत्र तथा षनषदिि भूउपयोगबार ेवडा तहका जनप्रषतषनषधहरू, नागररक समाजका अगवुा, 

मषहला अगवुा तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई अषभमखुीकरण गररने छ ।  

रणनीनत १५.३ भौनतक योिना क्षेत्र तथा ननहदाटि भूउपयोगको कायाान्वयन सम्बन्धी नगरपालिकाका प्रापवगधक तथा 
अन्य ननकायका प्रनतननगध वा प्रापवगधकहरूिाई पाठ्यक्रम तयार गरर प्रलिक्षण हदइने छ । 

 



 

 

 नीवत कायाुन्ियन व्यिस्था 

6=1 कानुनी व्यिस्था 

भूउपयोग नीनत कायाान्वयनका िागग आवश्यक नगरपालिका तहको भूउपयोग सम्बन्धी ऐन, ननयमाविी, ननदेलिका, 
कायापवगध तथा मापदण्ड तिुामा गरर िागू गररनेछ ।   

 

6=2 ससं्थागत व्यिस्था  

स्थानीय तहमा भूउपयोग नीनत, योिना तिुामा तथा कायाान्वयनको िागग भूउपयोग ऐन २०७६ पररच्छेद-४ भूउपयोग 

कायाान्वयन संरचना दफा (१८) स्थानीय भूउपयोग पररषद् तथा दफा (१९) स्थानीय भूउपयोग पररषद्को काम, 
कताव्य र अगधकारिाई आधार मानी साथै नगरकायापालिका कायासम्पादन ननयमाविी २०७४ तथा 
नगरकायापालिका काया पवभािन ननयमाविी २०७४ (नमुना ननयमाविी) हरुको व्यवस्था समेतिाई मध्यनिर 
गरर संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गररनेछ (अनुसूची – २-३ मा व्यवस्था गररएको अनुसार) ।   

 

6=3 िैङ्वगक सिानता तथा सिावर्क सिािेवशकरण 

िैङ्गगक तथा सामाष्िक पवभेद हिाइ भूलम तथा भूलम स्रोतमा सबैको न्यायोगचत पहँुच तथा उगचत प्रयोिनको 

अगधकारको सुननष्श्चतता गररने छ ।  भूउपयोग नीनत तथा कानुनको प्रनतपादन गदाा, भूउपयोग योिना तथा 
कायायोिना ननमााण तथा कायाान्वयन गदाा िैङ्गगक समानता सामाष्िक समावेिीकरण तथा सिष्क्तकरण सँग 

सरोकार राख्न ेपवषयहरूिाई समावेि गना गररने छ । यी ति उष्ल्िखखत पवषयहरूिाई राष्टिय तथा अन्तरराष्टिय 

प्रावधान तथा मान्यता अनुरूप उगचत सम्बोधन गररने छ ।  

 मषहला, एकल मषहला, फरक लैङ्षगक पषहचान भएका तथा अपाङ्गता भएका व्यषक्तका भूषम तथा भूषम 

स्रोतको उषचत प्रयोजनमा पह चँ तथा अषधकार सम्बन्धमा   

 आषदवासी, जनजाती तथा अन्य रथैाने समदुायमा भूषम तथा भूषमस्रोत सगँ रहेको आध्याषत्मक, 

सांथकृषतक, सामाषजक, आषथिक तथा पषहचानात्मक सम्बन्ध (indigenous rights to land and land 

resources)   

 दषलत, उषत्पषडत, षपछडा, षवपन्न वगि /समदुायहरूका भूषम तथा भूषमस्रोत सम्बन्धी सरोकारका षविय  

 भूषमहीन, सकुुम्वासी, अनौपचाररक वथतीमा बथने, मकु्त कमैया, कम्लरी, वादी लगायत सीमान्तकृत 

वगि/समदुायहरूका भूषम तथा भूषमस्रोत सम्बन्धी सरोकारका षविय  

 भूकम्प, बाढी, पषहरो जथता षवपद ्बाट पीषडत वा षवथथाषपत भएका साथै आगलाषग, वन्यजन्त ुआतंक, 

द्वन्द तथा अन्य घट्नाक्रमका कारण संकटमा परेका वा षवथथाषपत भएका समूह वा समदुायका भूषम तथा 

भूषमस्रोत सम्बन्धी सरोकारका षविय  

 संषवधानले षदएको मानव अषधकार तथा मौषलक हकको सुषनिता 



  

 

6=4 सरं्ीय तथा प्रादेवशक तहसगँ सिन्िय 

स्थानीय तहको भूउपयोग नीनत तथा योिना संर्ीय तथा प्रादेलिक भूउपयोग नीनतको आधारमा तिुामा गररएको छ । 
संर्ीय तथा प्रादेलिक तहका अन्य नीनत तथा ऐनिे व्यवस्था गररएका प्रावधानहरू सँग नबाखझने गरर स्थानीय 

भूउपयोग नीनत तिुामा गररएको छ । यस नीनत, भूउपयोग योिना तथा कायाक्रमहरू कायाान्वयन गदाा 
सम्बष्न्धत प्रादेलिक ननकायहरू तथा संर्ीय ननकायहरूसँग समन्वय तथा सहकाया गरर अगाडड बढाइने छ । 
आवश्यक श्ोत पररचािनका िागग संर्ीय तथा प्रदेि तहका ननकायहरूसँग समन्वय गररने छ ।  

 

6=5 स्थानीय तह सिन्िय तथा सहकायु 

अन्तर पालिका सम्बष्न्धत पवषय साथै उपल्िो-तल्िो तिीय क्षेत्र सँग सम्बष्न्धत पवषयहरूका िागग नछमेकका 

पालिकाहरू सँग सहकाया गरर भूउपयोग नीनत, योिना तथा कायाक्रमहरू कायाान्वयन गररने छ ।  

 

6=6 क्षेत्रगत नीवत तथा योर्नािा ििूप्रिाहीकरण 

स्थानीय तहको क्षेत्रगत पवषयहरूिाई आवश्यक भूलम सम्बन्धी व्यवस्थािाई यस भूउपयोग नीनतिे सम्बोधन गरेको 

छ । भूलम तथा भूलम श्ोतको दीगो व्यवस्थापनका िागग अन्य क्षेत्रका नीनत, योिना तथा कायाक्रमहरू यस 

भूउपयोग नीनत तथा रणनीनतसँग तारतम्ये हुने गरर तिुामा गररने छ । साथै यस नीनतिे तिुामा गरेका रणनीनत 

तथा त्यसका कायाक्रमहरू अन्य क्षेत्रगत पवकास योिनाका कायाक्रमहरूमा समाहहत गरर मूिप्रवाहीकरण गररने 
छ ।      

 

6=7 आवथुक पक्ष 

भूउपयोग नीनत, योिना तथा कायाान्वयनका कायाक्रमहरू गना, तोककएका भूउपयोग क्षेत्र ककत्ता तहमा िागू गरर 

ननयमन गना, िग्गाको मूल्याङ्कन गना, िग्गा ककत्ताका तथा स्वीकृत भूउपयोग पररवतान गना, अनुगमन-

मूल्याङ्कन गना िगायतका कायाान्वयन तहका कायाहरूका िागग आवश्यक वापषाक बिेि  पवननयोिन गररने 

छ । अन्तर पालिका तहका कायाक्रमको हकमा पालिकाहरू बीच समन्वय गरर बिेिको पवननयोिन बाँडफाँड 

गरर कायाान्वयन गररने छ । आवश्यक परेमा संर्ीय सरकार, प्रदेि सरकार तथा दात ृननकायबाि आगथाक तथा 
प्रापवगधक स्रोतको िागग पहि गररन ेछ ।   

व्यवसायीक भूउपयोग िस्तै कृपष क्षेत्र, औधोगगक क्षेत्र, खानी तथा खननि, पयािन आहदको हदगो तथा व्यवसानयक-

औद्योगगक प्रयोिनका िागग ननिी क्षेत्रको िगानीिाई आकपषात गररन ेछ । राष्टिय, अन्तरराष्टिय तथा बहु 

राष्टिय व्यवसायीक श्ोतहरूिाई आकषाण गने अनुकूिको नीनत-ऐन तिुामा गररने छ । पवकास साझदेार 



 

संस्थाहरूसँगको सहकायामा आगथाक स्रोतका साथै प्रापवगधक ज्ञान, सीप तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अलभवदृ्गध 

गररन ेछ । 

 

6=8 अनुगिन तथा िलू्याङ्कन 

यस भूउपयोग नीनत तथा भूउपयोग योिना कायाान्वयनको ननयलमत अनुगमन नगरपालिका भूउपयोग पररषद्िे 

गनेछ । यस नीनत तथा योिनाको प्रभावकारी कायाान्वयनको मूल्याङ्कन खुिा प्रनतस्पधााबाि छनौि भएका 

पवज्ञ िोिीिे स्वतन्त्ररूपमा, सहभागगतामूिक र समन्वयात्मक तररकाबाि प्रत्येक पाँच वषामा गररने छ ।  

 

6=9 नीवतको सिीक्षा तथा पुनराििोकन 

मूल्याङ्कनका आधारमा नगर सभािे समीक्षा गरर पुनराविोकनको िागग लसफाररस गने छ । लसफाररसको आधारमा 
भूउपयोग पररषद्िे आवश्यक अद्यावगधकरण तथा पररमािान गने-गराउने छ । प्रत्यक पाँच (५) वषाको 
अन्तरािमा मूल्याङ्कन गररनेछ । आवश्यक परेमा भूउपयोग पररषद्को लसफाररसमा कुनै पनन समय 

मूल्याङ्कन गना-गराउन सककने छ । 

 

 

 



  

अनुसूची १  भूउपयोग क्षेत्रको पररभाषा 

भूउपयोग ऐन २०७६ पररच्छदे-१ पररभाषा मा व्याख्या गरे अनुसार भूउपयोग क्षेत्रको पररभाषा यस प्रकारिे गरीएको 
छ । 

कृपष क्षेत्र 

“कृपष क्षेत्र” भन्नािे कृपष बािी उत्पादन, पिुपन्छी पािन, फामा हाउस, मत्स्यपािन, माहुरीपािन, रेिम खेनत 

िगायत कृपषिन्य उत्पादन, वागवानी वा वन बाहिका, िडडबुिी र कृपष वनको िागग प्रयोग भएको वा हुन 

सक्न ेिग्गा सम्झनु पछा । 

 

आवासीय क्षेत्र  

“आवासीय क्षेत्र” भन्नािे मानवीय बासस्थानको िागग प्रयोग भएका र्र रहेको िग्गा तथा र्रसँग िोडडएको वा 

निोडडएको गोठ, भकारी, ग्यारेि, तवेिा, इनार, फिफूि बगैंचा, करेसाबारी, आँगन वा त्यस्तै अरू कुनै 

काममा प्रयोग गरीएको िग्गा सम्झनु पछा  र सो िब्दिे बसोबासको िागग प्रचलित कानून बमोष्िम तोककएको 
कुनै क्षेत्रिाई समेत िनाउँछ ।  

 

व्यावसानयक क्षेत्र 

“व्यावसानयक क्षेत्र” भन्नािे बैङ् क, सहकारी र पवत्तीय संस्था, पसि, होिेि, प्रदिानी कक्ष, पेिोि पम्प, गोदामर्र, 

चिगचत्र र्र, स्वास््य, सञ्चार, मनोरञ्िन सम्बन्धी सेवा, वस्तुको खररद त्रबक्री हुने स्थान, कुनै साहहष्त्यक, 

वैज्ञाननक, प्रापवगधक सेवा, सूचना तथा परामिा उपिब्ध गराउने संस्था, अन्य कुनै व्यावसानयक प्रयोिनको 
िागग ननमााण गरीएका भवनिे चचेको िग्गा तथा सो प्रयोिनको िागग छुट्टयाइएका िग्गा तथा पयािन 

व्यवसायिे चचकेो िग्गा सम्झनु पछा र सो िब्दिे कुनै ननष्श्चत भौगोलिक क्षेत्रमा बिार पवस्तार गने गरर 
प्रचलित कानून बमोष्िम तोककएको क्षेत्रिाई समेत िनाउँछ । 

 

औद्योगगक क्षेत्र 

“औद्योगगक क्षेत्र” भन्नािे कुनै पनन कायास्थि वा वस्तु उत्पादन गने उद्योग तथा सो सञ्चािन गने प्रयोिनको 

िागग ननमााण गरीएका भवन, र्र, िहरािे चचकेो िग्गा िगायत सो प्रयोिनको िागग छुट्टयाइएका िग्गा 
सम्झनु पछा  र सो िब्दिे कुनै ननष्श्चत भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवधान गने उद्देश्यिे प्रचलित कानून 

बमोष्िम तोककएको पविेष आगथाक क्षेत्रिाई समेत िनाउँछ । 



 

 

खानी तथा खननि क्षेत्र 

“खानी तथा खननि क्षेत्र” भन्नािे प्रचलित कानून बमोष्िम खानी तथा खननि पदाथाको उत्खनन, उत्पादन, 

िुद्धीकरण, प्रिोधन, सञ्चय गने प्रयोिनिे छुट्टयाइएको क्षेत्र सम्झनु पछा  । 

 

वन क्षेत्र 

“वन क्षेत्र” भन्नािे प्रचलित कानून बमोष्िम तोककएको वन क्षेत्र सम्झनु पछा  । 

 

 

नदी, िोला, िाल, सीमसार क्षते्र1 

“नदी, खोिा ताि तथा सीमसार क्षेत्र” भन्नािे नदी, खोिा, खहरे, नहर, ताि, पोखरी, िामो समयदेखख पानी 
िमेको डोि वा लसमसार िग्गा रहेको क्षेत्र समेतिाई सम्झनु पछा ।  

 

सावािननक उपयोग क्षेत्र 

“सावािननक उपयोगको क्षेत्र” भन्नािे पवद्यािय, पवश्वपवद्यािय, छात्रावास, अन्त्येष्टि स्थि, सडक, लसँचाई 

कूिो वा नहर, इनार, कुवा, चौतारी, पािी, पौवा, गौिािा, उद्यान, बसपाका , पवमानस्थि, गौचर, 

खेिकूद मैदान तथा अन्य सावािननक उपयोगको िागग ननमााण गरीएका भवन, र्र, िहरा, स्थान तथा त्यस्ता 
संरचनािे चचकेो िग्गा सम्झनु पछा  र सो िब्दिे कुनै ननष्श्चत भौगोलिक क्षेत्रमा सावािननक उपयोगको क्षेत्र 

भनी प्रचलित कानून बमोष्िम तोककएको क्षेत्रिाई समेत िनाउँछ । 

 

सांस्कृनतक तथा पुराताष्ववक महववको के्षत्र 

“सांस्कृनतक तथा पुराताष्त्वक महत्वको क्षेत्र” भन्नािे धालमाक स्थि, धमािािा, पुराताष्त्वक महत्चका दरवार तथा 
प्रचलित कानून बमोष्िम सांस्कृनतक तथा पुराताष्त्वक महत्चका भनी तोककएका क्षेत्र सम्झनु पछा 

  

                          
1 भूउपयोग नीषत २०७२ अनसूुची १ अनसुार 



  

अनुसूची २ स्थानीय भूउपयोग पररषदक्ो व्यिस्था तथा काि, कतुव्य र अवधकार 

स्थानीय भूउपयोग पररषद् 

भूलम तथा भूलम स्रोतसँग सम्बष्न्धत नीनत, ऐन, योिना, मापदण्ड ननमााण तथा यसको कायाान्वयनका िागग 

आवश्यक ननदेिन हदन तथा सम्बष्न्धत ननकायहरूसँग समन्वय गना सम्बष्न्धत उच्च स्तरीय “ नगरपालिका 

भूउपयोग पररषद् (Municipal Land Use Council)” को गठन गररनेछ । 

भूउपयोग ऐन २०७६ पररच्छेद-४ भूउपयोग कायाान्वयन संरचना दफा (१८) स्थानीय भूउपयोग पररषद्को प्रावधान 

अनुसार 

भूउपयोग के्षत्र तथा भूउपयोग योजना तजुिमा तथा कायािन्वयनका लाषग प्रत्येक थथाषनय तहमा एक थथानीय 

भूउपयोग पररिद ्रहनेछ ।  

 सम्बषन्धत गाउ ँकायिपाषलका वा नगर कायिपाषलकाले थथानीय भूउपयोग पररिदक्ो रुपमा कायि गनेछ ।  
 थथानीय भूउपयोग पररिदले् आफ्नो कायि सम्पादनको क्रममा षविय षवज्ञको सहयोग षलन सक्नेछ । 
 थथानीय भूउपयोग पररिदक्ो बैिक आवश्यकता अनसुार बथनेछ । 
 थथानीय भूउपयोग पररिदक्ो बैिक सम्बन्धी कायिषवषध पररिद ्आफैले षनधािरण गर ेबमोषजम ह नेछ ।  
 

भूउपयोग ऐन २०७६ पररच्छेद-४ भूउपयोग कायाान्वयन संरचना दफा (१८), उपदफा (२) को अधीनमा रही, नगर 
कायापालिकािे नगरपालिका भूउपयोग पररषद्को रूपमा काया गनेछ ।  

नगर कायापालिका भन्नािे नेपािको संपवधान २०७२ भाग-१७ स्थानीय कायापालिका धारा २१४ िे व्यवस्था गरेको 
स्थानीय तहको कायाकाररणी अगधकार भएको “नगर कायापालिका” सम्झनु पदाछ ।  

स्थानीय भूउपयोग पररषद्को काम, कताव्य र अगधकार भूउपयोग ऐन २०७६ पररच्छेद-४ भूउपयोग कायाान्वयन 

संरचना दफा (१९) को प्रावधान अनुसार हुनेछ ।  

स्थानीय भूउपयोग पररषद्को काम, कताव्य र अगधकार भूउपयोग ऐन २०७६ पररच्छेद-४ भूउपयोग कायाान्वयन 

संरचना दफा (१९) को प्रावधान अनुसार देहाय बमोष्िम हुनेछ : 

 थथानीय भूउपयोग योजना थवीकृत गने,  

(क) भूषम सम्बन्धी लगत सङ्कलन, षवशे्लिण र उपयोग गने,  

(ख) आफ्नो तहको भूउपयोग के्षत्र नक्सा अद्दावषधक गराउने, 

(ग) आवश्यकता अनसुार अफ्नो तहको भूउपयोग उपके्षत्र वगीकरण गने, 

(घ) भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सम्बन्धी सचुना तोषकए बमोषजम सरोकारवालाको पह चँमा परु् याउन थथानीय 

भूउपयोग कायािन्वयन सषमषतलाई षनदेशन षदने, 

(ङ) थथानीय तहको भूउपयोग योजना कायािन्वयनका प्रषक्रया र मापदण्ड तयार गरर लागू गने,  

(च) भूउपयोग योजना कायािन्वयन अनगुमन गने,  

(छ) भूउपयोग पररवतिनको लाषग थपि आधार र कारण सषहत षसफाररस गने,  



 

(ज) तोषकएको उपयोग फरक उपयोग गरकेोमा कारबाही गने, 

(झ) भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गने व्यषक्त, पररवार वा संथथालाई परुथकृत गने, 

(ञ) धाषमिक, ऐषतहाषसक, सांथकृषतक, परुाताषववक, साविजषनक, सामदुाषयक थथलहरूको संरक्षण गने,  

(ट) आफ्नो तहको भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नीषतहरू तजुिमा गरर पाररत गने ।  

 

अनुसूची ३ स्थानीय भूउपयोग कायाुन्ियन सविवतको व्यिस्था तथा काि, कतुव्य र अवधकार 

स्थानीय भूउपयोग कायाान्वयन सलमनत  

स्थानीय तहमा तिुामा भएका भूउपयोग योिना  िाग ूभएका कायाक्रमहरू कायाान्वयन गने प्रयोिनका िागग स्थानीय 

तहमा स्थानीय भूउपयोग कायाान्वयन सलमनत रहने व्यवस्था छ ।  

भूउपयोग ऐन २०७६ पररच्छेद-४ भूउपयोग कायाान्वयन संरचना दफा (२०) को प्रावधान अनुसार स्थानीय भूउपयोग 

कायाान्वयन सलमनतको यस प्रकारिे व्यवस्था गरीएको छ । 

क. 
नगर कायिपाषलकाको प्रमखु (नगर प्रमखु) अध्यक्ष 

ख. सम्बष्न्धत वडाका वडा अध्यक्ष सदथय 

ग. स्थाननय तहका कृपष, वन, सहरी पवकास तथा भौनतक 

परूवाधारसँग सम्बष्न्धत िाखाका प्रमखुहरु 
सदथय 

घ. सरोकारवािा मध्येबाि स्थानीय भउूपयोग पररषद्िे 
तोकेको दइुिना महहिा सहहत चारिना – पदावगध 

तीन वषाको हुने 

सदथय 

ङ. नगरपालिकाका प्रमखु प्रिासकीय अगधकृत सदथय सषचव 

मागथ उल्िेखखत सदस्यहरु सहहत थप आमष्न्त्रत सदस्यहरुको 
प्रस्ताव गना सककन्छः 

 

च. भ-ूउपयोग तथा सम्बष्न्धत पवषयका पविषेज्ञहरू 

(आवश्यकतानसुार) तथा स्थाननय तहका 
बदु्गधिीवी, नागरीक समािका प्रनतननगध - महहिा 
सहहत 

आमषन्त्रत सदथय 

छ. सम्बष्न्धत पवषयहरूका नीष्ि क्षेत्रबाि, नागरीक 

समािबाि,  अन्य सम्बष्न्धत क्षेत्रका 
आमषन्त्रत सदथय 



  

सरोकारवािाबाि (िस्त ैकृपष, सहकारी, वन 

उपभोक्ता, पयािन, होिेि व्यवसाय, िडीबिुी, 
भलूमहीन आहद 

 

नगरपालिका स्तरीय भूउपयोग योिना ननमााण गना तथा योिनािाई कायाान्वयनमा ल्याउन प्रापवगधक सहयोग, 

परामिा, वडा तहका ननकायहरूसँग सहकाया तथा स्थानीय सरोकारवािाहरूको सहभागगता गना-गराउन; 

साथसाथै कायाान्वयनिाई ननयमन तथा अनुगमन गना भूउपयोग कायाान्वयन सलमनतको दानयत्व रहनेछ ।   

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, पररच्छेद-३, दफा १४, उपदफा (१)  िे व्यवस्था गरे अनुसार 
नगरकायापालिकािे पवद्यमान सम्बष्न्धत पवषयगत सलमनतिाई स्थानीय भूउपयोग कायाान्वयन सलमनतको 

समेत ष्िम्मेवारी हदन सककनेछ । नगर कायापालिका कायासम्पादन ननयमाविी २०७४, पररच्छेद-३, ननयम १५ 
अनुसार लसफाररस गरेका पूवााधार पवकास सलमनत अथवा वातावरण तथा पवपद् व्यवस्थापन सलमनत मध्य एक 

सलमनतिाई थप ्काम, कताव्य र अगधकार सहहत भूउपयोग कायाान्वयन सलमनतको  ष्िम्मेवारी हदन सककनेछ 

।  

पूवााधार पवकास सलमनतको कायाक्षेत्र लभत्रको बस्ती पवकास, सहरी योिना र भवन ननमााण सम्बन्धी काम भूउपयोग 

सम्बष्न्धत रहेको छ ।  यस्त ैवातावरण तथा पवपद् व्यवस्थापन सलमनत सलमनतको कायाक्षेत्र अन्तगात वन, 
वातावरण र भूलम व्यवस्थापन सम्बन्धी काम भूउपयोग सम्बष्न्धत रहेको छ ।    

अथवा,  

सोही स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, पररच्छेद-३, दफा १४, उपदफा (१)  िे व्यवस्था गरे अनुसार 
नगरकायापालिकािे आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्यको संयोिकत्वमा छुट्टिै सलमनत गठन गने सककनेछ । 

छुट्टिै सलमनत गठन गदाा भूउपयोग, भूलम व्यवस्थापन, सहरी योिना, बस्ती पवकास तथा भवन ननयमन 

सम्बन्धी काम, कताव्य र अगधकार सहहतको गठन गना सककनेछ । 

नगरकायापालिका कायासम्पादन ननयमाविीिाई संिोधन गरर यस प्रस्तापवत सलमनतको कायाक्षेत्रिाई समापवटि गरर 
स्थापना गना सककनेछ ।  

स्थानीय भूउपयोग कायाान्वयन सलमनतको काम, कताव्य र अगधकार भूउपयोग ऐन २०७६ पररच्छेद-४ भूउपयोग 

कायाान्वयन संरचना दफा (२०), उपदफा (३) को प्रावधान अनुसार देहाय बमोष्िम छ : 

थथानीय भूउपयोग पररिद ्बाट थवीकृत भूउपयोग योजना कायािन्वयन गने, 

वगीकृत के्षत्रको सूचना तोषकए बमोषजम सरोकारवालाको जानकारीको लाषग साविजषनक गने,  

प्रत्यक वडाको वडा थतरीय भूउपयोग योजना तयार गने, 



 

वडाथतरीय भूउपयोग योजना वडा सषमषतबाट अनमुोदन गराई सोको आधारमा थथानीय तहको समषिगत 

भूउपयोग योजना तयार पारी थथानीय भूउपयोग पररिद ्मा पेश गने,  

कायािन्वयनको क्रममा देषखएका समथयाहरु समाधानको लाषग षवकल्प सषहत थथानीय भूउपयोग पररिद ्मा 

पेश गने, 

भूषमको संरक्षण र षदगो उपयोगको लाषग सचेतना अषभवषृि गने,  

तोषकएको उपयोगभन्दा फरक उपयोग गरकेोमा वा तोषकए बमोषजम नगरमेा कारबाहीको लाषग थथानीय 

भूउपयोग पररिद ्मा षसफाररस गने,  

कृषियोग्य जषमन बाझँो रहे, नरहेको अनगुमन गने, 

सामदुाषयक भूषमको पषहचान गरर सामषुहक षहतमा उपयोगको व्यवथथा षमलाउने, 

भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गने व्यषक्त, पररवार वा संथथालाई परुथकृत गनि  षसफाररस गने ।  

 

भूउपयोग सम्बषन्धत अन्य कायिको षववरण 

भूउपयोग ऐन २०७६ पररच्छेद-४ भूउपयोग कायाान्वयन संरचना दफा (२०), उपदफा (३) िे प्रावधान  गरेको काम, 
कताव्य र अगधकार को आधारमा भूउपयोग कायाान्वयन सलमनतको पवस्ततृ कायािता पववरण यस प्रकार प्रस्ताव 

गरीएको छ: 

 भूउपयोग पररिदक्ो षनदिशन अनसुार भूउपयोग नीषत, षवधेयक, योजना षनमािण गने-गराउने ।   

 भूषम तथा भूषमस्रोतको समषुचत उपयोग, पररचालन तथा संरक्षण गनि नगरपाषलका थतरीय भूउपयोग 

योजना षनमािण कायिलाई प्राषवषधक सहयोग गनि , वडा तथा समदुाय तहमा सहभागीतामूलक परामशि , 

समन्वय र सहयोग गने ।  

 भूउपयोग योजना षनमािण गनि सबै तहका सरोकारवालासगँ परामशि गने, सहभागी गराउने ।  

 भूउपयोग योजना तथा यसका कायिक्रमहरुलाई के्षत्रगत योजनाहरूमा मूलप्रवाहीकरण गने-गराउने ।  

 भूउपयोग योजनाको महत्वका बारमेा प्रचार प्रसार गने, सचेतना अषभवषृि गने – गराउने ।   

 भूउपयोगका लाषग षनधािरण गरीएका कायिक्रमहरु कायािन्वयनका लाषग सम्बषन्धत सङ्घीय तथा प्रादेशीक 

तहका षनकायसगँ समन्वय गने तथा सरोकारवालाई सहभागी गराई कायिक्रमहरु सचचालन गने – गराउने 

।  

 भूउपयोग योजना कायािन्वयनको क्रममा देषखएका समथयाहरूको समाधान गने – गराउने, वाधा अड्काउ-

फुकाउको लाषग भूउपयोग पररिद ्समक्ष पेश गने ।  

 नगरपाषलका थतरीय भूउपयोग योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन गनिको लाषग वडालाई सहयोग गने, परामशि 

षदने, क्षमताको अषभवषृि गने ।        

 वडा तहलाई भूउपयोग योजनाको कायािन्वयनका लाषग षक्रयाशील बनाउने, कायािन्वयनको सुपरीवेके्षण, 

अनगुमन एवम् मूल्याङ्कन गने । 

 भूउपयोग योजना तथा यसका कायिक्रमले एक भन्दा बढी नगरपाषलका वा गाउपँाषलकालाई समाषवि गरमेा, 

ती थथानीय षनकायहरूसगँ समन्वय गरर कायिक्रम कायािन्वयन गने – गराउन सहयोग गने ।  



  

 भूउपयोगके्षत्र पररवतिनका लाषग पररिद ्मा षसफाररस गने । षसफाररस गनुि  पूवि  षवशेिज्ञ टोली गिन गरर 

वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गने – गराउने ।  

 भूउपयोग योजना षनमािण तथा कायािन्वयनको लाषग आवश्यकता अनसुार षवियगत उप-सषमषतहरू 

(Thematic Sub-Committees) को गिन गरर प्राषवषधक सझुाव संकलन गने । 

 भूउपयोग पररिदले् तोके अनुसारका कायिहरु सम्पादन गने । 
 

 

अनुसूची ४ भूउपयोग योर्ना शाखा व्यिस्था तथा काि, कतुव्य र अवधकार 

भूउपयोग योिना िाखा  

भूउपयोग योिना तिुामा, कायाान्वयन, ननयमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गना आवश्यक प्रापवगधक काया, 

सहिीकरण, सरसल्िाह गना नगरपालिकामा भूउपयोग योिना िाखा अथवा उप-साखाको स्थापना गनुा पदाछ 

। नगरकायापालिका काया पवभािन ननयमाविी २०७४ (नमुना ननयमाविी) को ननयम ३, उपननयम (२) सँग 

सम्बष्न्धत अनुसूची-१ िे व्यवस्था गरेको अनुसार भूलम व्यवस्थापन तथा भवन ननयमनम िाखा अन्तगात 

भूउपयोग सम्बन्धी कायाहरू गना सककनेछ  । आवश्यकता अनुसार यस िाखा अन्तगात भूउपयोग तथा बस्ती 
पवकास उपिाखा गठन गना सककनेछ । नगर कायापालिका काया पवभािन ननयमाविी २०७४ (नमुना 

ननयमाविी) को ननयम ३, उपननयम (३) को आधारमा पवषयगत िाखाहरू र नतननहरूका कयापववरण 

नगरकायापालिकािे स्वीकृत गरे बमोष्िम हुनेछ।  

नगरपालिका भूउपयोग योिना िाखाको काम, कताव्य र अगधकार साथै यस िाखामा आवश्यक कमाचारीको पववरण 

तथा योग्यता अनुसूची ४ मा प्रस्ताव गरीएको छ ।  

नगरपालिका कायापवभािन ननयमाविी (नमुना ननयमाविी) अनुिूची-२ िे पवषयगत िाखाको काया पवभािन 

व्यवस्था गरे बमोष्िम अनुसार भूलम व्यवस्थापन तथा भवन ननयमन िाखा अन्तगात भूउपयोग तथा वस्ती 
उपिाखा को काया पवभािन यस प्रकार हुनेछः 

 शहरीकरण, वथती षवकास सम्बन्धी नीषत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुिमा, आयोजना 

पषहचान, अध्ययन, कायािन्वयन र षनयमन गने ।  

 आधारभूत आवासको योजना तजुिमा र कायािन्वयन गने ।  

 नगरपाषलकामा अव्यवषथथत बसोवास व्यवथथापन कायिक्रमको तजुिमा र कायािन्वयन गने ।  

 आधारभूत बसोवास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसगँ समन्वय गने ।  

 योजनाबि र व्यवषथथत वथती षवकासका कायिक्रम तजुिमा र कायािन्वयन गने ।  

 एकीकृत वथती षवकासका लाषग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा षवकास र व्यवथथापन गने ।  

 आफ्नो के्षत्रको भूउपयोग नीषत, योजना, कायिक्रम तजुिमा र कायािन्वयन  गने । 

 संघीय र प्रदेश कानून बमोषजम थथानीय तहमा सुकुम्बासी पषहचान र अषभलेख व्यवथथा गने ।  

 थथानीयथतरमा सुकुम्बासी सम्बन्धी जीषवकोपाजिन र वसोवास व्यवथथा गने ।  



 

यस िाखामा प्रावगधक कमाचारीको दरबन्दी लसिाना गरर पदपुनता गररनेछ वा आवश्यकता अनुसार सेवा करारमा 

पदपुनता गना सककने छ । यस िाखामा देहाय अनुसार िनिष्क्त हुनेछन:्  

  



  

पद यो्यता/ विषय पदपूवतु 

शाखा प्रमखु 

(योजना अषधकृत) 

 

 

कृषि / वातावरण /सहरी योजना (Urban 

Planning/Development) ग्रामीण षवकास 

(Rural Development) / के्षत्रीय योजना 

(Regional Planning) / भूषम व्यवथथापन 

(Land Management)/ षसषभल 

ईषन्जषनयररङ्गमा (Civil Engineering) 

वा सम्बषन्धत षवियमा थनातकोतर 

सम्वषन्धत सेवा समूहको रा प तृ 

तहको प्राषवषधक कमिचारी (प्रदेश 

सरकारबाट काजमा) वा करार 

सम्झौतामा षनयषुक्त गरर काममा 

लगाउन सषकने 

योजना ईषन्जषनयर 

(षसषभल ईषन्जषनयर/ 

आषकि टेक्ट 

ईषन्जषनयर) 

Civil Engineering (BE Civil) वा 

Architecture/Architect Engineering (B. 

Architect) षवियमा कषम्तमा थनातक 

उत्तीणि  

प्राषवषधक तहको कमिचारी वा 

करार सम्झौतामा षनयषुक्त गरर 

काममा लगाउन सषकने 

(वा प्रदेश सरकारबाट काजमा) 

नापी 

ईषन्जषनयर/Geomatics 

ईषन्जषनयर 

सभे इषन्जषनयररगं / Geomatics 

ईषन्जषनयररङ् वा सम्बषन्धत षवियमा 

कम्तीमा थनातक उत्तीणि 

प्राषवषधक तहको कमिचारी वा 

करार सम्झौतामा षनयषुक्त गरर 

काममा लगाउन सषकने 

(वा प्रदेश सरकारबाट काजमा) 

भौगोषलक सूचना 

प्रणाली /Geomatics 

प्राषवषधक 

सभे इषन्जषनयररगं /भौगोषलक सूचना 

प्रणाली / Geomatics Engineering वा 

सम्बषन्धत षवियमा Diploma Certificate 

उत्तीणि 

प्राषवषधक तहको कमिचारी वा 

करार सम्झौतामा षनयषुक्त गरर 

काममा लगाउन सषकने 

(वा प्रदेश सरकारबाट काजमा) 

 

भूउपयोग सम्बष्न्धत अन्य कायाको पववरण 

 भूउपयोग नीषत, षवधेयक, योजना षनमािण गनि  भूउपयोग पररिद ्तथा भूउपयोग कायािन्वयन सषमषतलाई 

आवश्यक प्राषवषधक सहयोग गने ।   

 सम्बषन्धत संघीय तथा प्रादेषशक षनकायहरूसगँ समन्वय गरर आवश्यक त्याङ्क संकलन गने, भूषमस्रोत 

नक्सा, भू-क्षमता नक्सा, जोषखम के्षत्र नक्सा तथा अन्य त्याङ्क एवम् नक्साहरू संकषलत गने/तयार 

गने, भौगोषलक सूचना प्रणालीमा आबि गने ।   

 भूउपयोग योजना तजुिमाको लाषग आवश्यक षफल्ड सवेके्षण गने, त्याङ्क संकलन गने, नक्सांकन गने, 

भौगोषलक सूचना प्रणालीको षवकास गने ।  

 भूउपयोग योजना तथा यसका कायिक्रमहरुलाई के्षत्रगत योजनाहरूमा मूलप्रवाहीकरण गनि  सम्बषन्धत शाखा 

तथा अन्य षनकायहरू सगँ समन्वय गरर प्राषवषधक कायिहरू गने ।  

 भूउपयोग योजनाको महत्वका बारमेा प्रचार प्रसार तथा सचेतना अषभवषृि गनि षवषभन्न कायिशाला गने, 

क्षमता अषभवषृिका प्रषशक्षण कायिक्रमहरू सचचालन गने । 



 

 भूउपयोगका लाषग षनधािरण गरीएका कायिक्रमहरु कायािन्वयनका लाषग सम्बषन्धत शाखा तथा अन्य 

षनकायहरुसगँ सहकायि  गने तथा सरोकारवालाई सहभाषग गराई कायिक्रमहरु सचचालन गनि सहयोग गने ।  

 भूउपयोग योजना कायािन्वयनको क्रममा देषखएका समथयाहरूको समाधानको लाषग आवश्यक प्राषवषधक 

कायिहरू गने ।  

 नगरपाषलका थतरीय भूउपयोग योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन गनिको लाषग वडाहरुलाई प्राषवषधक 

सहयोग गने, परामशि षदने, क्षमताको अषभवषृि गने । 

 भौगोषलक सूचना प्रणालीका त्याङ्क, नक्सा तथा अन्य उपलब्ध सामाग्रीहरू सम्बषन्धत षनकायहरूलाई 

उपलब्ध गराउने ।  

 भौगोषलक सूचना प्रणाली प्रयोग गरर षवषभन्न षवशे्लिण गने, षवियगत नक्सा (thematic maps) तयार गने, 

सम्बषन्धत षनकाय तथा अन्य प्रयोगकतािहरूलाई उपलब्ध गराउने ।   

 भूउपयोग पररिद ्तथा कायािन्वयन सषमषतले तोकेका अन्य सम्बषन्धत कायिहरू गने ।  

उपरोक्तानुसारका कायाहरू सम्पादन गना यस िाखामा भौगोलिक सूचना प्रपवगध ल्याव (Geographical 

Information System Lab) स्थापना गरर आवश्यक कम््युिर तथा सूचना प्रपवगधका 

उपकरणहरू, GPS उपकरण, नक्सा छपाइको िागग पप्रन्िर/््ििर उपकरण आहदको व्यवस्था गररने छ 

(अनुसूची २ अनुसार) ।  यस िाखाको सञ्चािनको िागग वापषाक कायायोिना (operational 

plan) तयार गररनेछ । अवश्यक कमाचारीको दरबन्दी लसिाना गरर वा करारमा पदपूनता गररनेछ। यस 

िाखाका कमाचारीहरुको कायािता पववरण अनुसूची १ अनुसार हुनेछ ।  

 



  

अनुसूची ५ र्ोवखि सिेंदनशीि भूउपयोग योर्नाको िावग भौवतक योर्ना क्षेत्र नक्सा 



 

 



  

अनुसूची ६ बहु-प्रकोवपय र्ोवखि युक्त क्षेत्रको नक्सा 

 





 

1   

अनुसूची ७ शब्दावली 

 

अकथमात बाढी Flash Flood 

अनकूुलन Adaptation 

अल्पीकरण Mitigation 

आगलाषग Fire 

आवषतित Recurring 

उच्च High 

उवथानशीलता Resilience 

खोल्से भूक्षय Gully Erosion 

चट्याङ Lightening 

जग्गा एकीकरण Land Pooling/Consolidation  

जग्गा पनुषमिलान Land Readjustment 

जलवाय ुजन्य  Hydrological factors 

जलवाय ुपररवतिन Climate Change 

जलवाय ुपररवतिन अनकूुलन योजना Climate Change Adaptation Plan 

जलाधार River Basin 

जोषखम Risk 

डढेलो Forest Fire 

तरलीकरण Liquefaction 

ताप लहर Heat wave 

तापक्रम Temperature 

नगन्य Negligible 

षनयषन्त्रत पररदृश्य Controlled scenario 

न्यून Low 

न्यूनीकरण Reduction 

पररदृश्य Scenario 

पयािवरणीय षवपद् जोषखम न्यूनीकरण EcoDRR 

पषहरो Landslide 
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पषहरो बाधँ षवरफोटजन्य बाढी Landslides Dammed Outburst Flood 

पाररषथथषतक पिषत Ecosystem  

पेिोषलयम जन्य बाषथपय षबथफोटन Vapor Cloud Explosion 

प्रकृषतमा आधाररत पिषत Nature Based Solutions 

प्रकोप Hazard 

प्रके्षपण Projection 

प्रज्वलन Ignition 

प्रभाव्यता Susceptibility 

प्रवतृ्त Induced 

प्रवषृत्त Trend 

प्रवेग Acceleration  

बह उदे्दषश्यय षकत्ता नापी  Multi-purpose Cadastre 

बह -प्रकोपीय Multi-Hazards 

बाढी Flood 

बादल फाट्न ु Cloud Burst 

बाधक/ अवरोध Constraint 

षभरालोपना Slope 

भू-अषधकार Land Rights 

भू-उपयोग Land Use 

भूकम्प Earthquake 

भूबनौट Topography/landform 

भूषम Land  

भू-सम्बन्ध Land Tenure 

भू-थवाषमत्व Land Ownership 

भौगषभिक Geological 

मध्यम Medium 

मानव वन्यजन्त ुद्वन्द्व Human Wildlife Conflict 

मसुलधार ेविाि  Extreme Rainfall 

यथाषथथषत पररदृश्य Business as usual scenario 

लेदो पषहरो Debris Flow  
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षवपद ् Disaster 

शीत लहर Cold wave 

संकटासन्नता Vulnerability 

संवेदनशील Sensitive 

सडक अषधकार के्षत्र Road Right of Way 

सम्मखुता Exposure 

शहरी केन्र Urban Node 

सेटब्याक Setback 

थवीकायि  भू-उपयोग  Allowable land use  

 

 


