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भाग – २ 
शिवराज नगरका्यपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको का्यववलि 

सवयसािारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

भ-ूउप्ोग का्ायन्व्न का्यववलि-२०७९ 
 

स्थानी् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र भ-ूउप्ोग ऐन, २०७६ 
को दफा ३३ िे ददएको अलिकार प्र्ोग गरी शिवराज नगर का्यपालिकािे ्ो 

भ-ूउप्ोग का्ायन्व्न का्यववलि-२०७९ 

जारी गरेको छ । 
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भ-ूउप्ोग का्ायन्व्न का्यववलि-२०७९ 

 

नगरका्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/01 

प्रस्तावनाः 
शिवराज नगरपालिका भ-ूउप्ोग का्यक्रि सञ्चािन भ-ूउप्ोग क्षेत्र, भलुिको वगीकरण, भ-ूउप्ोग ्ोजना 
तजुयिा गनयको िालग भ-ूउप्ोग का्ायन्व्न सलिलत गठन गरी जनिशिको उशचत व््वस्थापन गरी का्य 
संचािन गनयको िालग का्यववलि आवाश््क भएकोिे स्थानी् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा 
१०२ र भ-ूउप्ोग ऐन, २०७६ को दफा ३३ िे ददएको अलिकार प्र्ोग गरी शिवराज नगरपालिकािे 
्ो का्यववलि तजुयिा गरी जारी गररएको छ । 

 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः 
(क) ्स का्यववलिको नाि  "भ-ूउप्ोग का्ायन्व्न का्यववलि-२०७९" रहेको छ । 

(ख) ्ो का्यववलि शिवराज नगर का्यपालिकािे स्वीकृत भएको लिलतबाट शिवराज नगरपालिका 
के्षत्र लभत्र िाग ुहनुछे । 

२. पररभाषा:- ववष् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स का्यववलििा, 
(क) "ऐन" भन्निे भ-ूउप्ोग ऐन, २०७६ िाई सम्झनपुदयछ। 

(ख) "लन्िाविी" भन्निे भ-ूउप्ोग लन्िाविी, २०७९िाई सम्झनपुदयछ। 

(ग) "नगरपालिका" भन्नािे शिवराज नगरपालिकािाई सम्झनपुदयछ। 

(घ) "का्यपालिका" भन्नािे शिवराज नगर का्यपालिकािाई सम्झनपुदयछ। 

(ङ) "का्ायन्व्न सलिलत" भन्नािे ऐनको दफा २० बिोशजि स्थानी् भ-ूउप्ोग का्ायन्व्न 
सलिलत सम्झन ुपछय। 

(च) "आवासी् क्षते्र" भन्नािे िानवी् बासस्थानको िालग प्र्ोग भएको घर, जग्गा तथा घरसँग 
जोलडएको वा नजोलडएको गोठ, भकारी, ग््ोरज, तवेिा, इनार, फिफूि बगैंचा, करेसाबारी, 
आगँन वा त््स्तै अरु कुनै काििा प्र्ोग गररएको जग्गा सम्झन ु पछय र सो िब्दिे 
बसोवासको िालग प्रचलित कानून बिोशजि तोवकएको कुनै के्षत्रिाई सिेत जनाउँदछ।   

(छ) " औद्योलगक क्षते्र" भन्नािे कुनै पलन का्यस्थि वा वस्त ुउत्पादन गने उद्योग तथा सो सञ्चािन 
गने प्र्ोजनको िालग लनिायण गररएका भवन, घर, टहरािे चचेको जग्गा िगा्त सो 
प्र्ोजनको िालग छुट्याइएको जग्गा सम्झन ु पछय र सो िब्दिे कुनै लनशरित भौगोलिक 
क्षेत्रिा उद्योग प्रवर्द्यन गने उद्देश््िे प्रचलित कानून बिोशजि तोवकएको वविषे आलथयक 
के्षत्रिाईि सिेत जनाउँदछ। 

(ज) "कृवष क्षते्र" भन्नािे कृवष बािी उत्पादन, पि/ुपन्छी पािन, फाियहाउस, ित्स््पािन, 
िाहरुीपािन, रेिि खेती िगा्त कृवषजन्् उत्पादन, वागवानी वा वनबावटका, जलडबटुी र 
कृवष वनको िालग प्र्ोग भएको वा हनु सक्ने जग्गा सम्झन ुपछय। 
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(झ) "खानी तथा खलनज क्षते्र" भन्नािे प्रचलित कानून बजोशजि खानी तथा खलनज पदाथयको 
उत्खनन, उत्पादन, िरु्द्ीकरण, प्रिोिन, सञ्च् गने प्र्ोजनको िालग छुट्याइएको के्षत्र 
सम्झन ुपछय। 

(ञ) "तोवकएको" वा "तोवकए बिोशजि" भन्नािे ऐन अन्तगयत बनेको लन्ििा तोवकएको वा तोवकए 
बिोशजि सम्झन ुपछय। 

(ट) "भ-ूउप्ोग" भन्नािे भलूिको उप्ोग सम्झन ुपछय। 

(ठ) "भ-ूउप्ोग क्षते्र" भन्नािे ऐनको दफा ४ बिोशजि वगीकरण गररएको के्षत्र सम्झन ुपछय। 

(ड) "भ-ूउप्ोग क्षते्र नक्सा" भन्नािे ऐनको दफा ५ बिोशजि त्ार गररएको भ-ूउप्ोग क्षते्र 
नक्सा सम्झन ुपछय। 

(ढ) "भ-ूउप्ोग ्ोजना" भन्नािे भ-ूउप्ोगिाई व््वशस्थत गनय दफा ६ बिोशजि त्ार गररएको 
्ोजना सम्झन ुपछय। 

(ण) "भलूि" भन्नािे पथृ्वीको सतह, सतहभन्दा लसिा ति पथृ्वीको केन्रसम्ि र सतहभन्दा िालथ 
पथृ्वीको गरुुत्वाकषयणिे भेट्ने सीिासम्िको भाग सम्झन ुपछय। 

(त) "वन क्षते्र" भन्नािे प्रचलित कानून बिोशजि तोवकएको वन के्षत्र सम्झन ुपछय। 

(थ)  "व््ावसाव्क क्षते्र" भन्नािे बैङ्क, सरकारी र लबती् संस्था, पसि, होटि, प्रदियनी कक्ष, पेट्रोि 
पम्प, गोदािघर, चिशचत्र घर, स्वास्थ््, सञ्चार, िनोरञ्जन सम्बन्िी सेवा, वस्तकुो खररद 
लबक्री हनुे स्थान, कुनै सावहशत््क, वैज्ञालनक, प्रववलिक सेवा, सूचना तथा पराििय उपिब्ि 
गराउने संस्था, अन्् कुनै व््ावसाव्क प्र्ोजनको िालग लनिायण गररएको भवनिे चचेको 
जग्गा सम्झन ु पछय र सो िब्दिे कुनै लनशरित भौगोलिक क्षते्रिा बजार ववस्तार गने गरी 
प्रचलित कानून बिोशजि तोवकएको के्षत्रिाई सिेत जनाउँछ। 

(द)  "सासं्कृलतक तथा परुाताशववक िहववको के्षत्र" भन्नािे िालियक स्थि, िियिािा, परुाताशववक 
िहत्वका दरवार तथा प्रचालित कानून बिोशजि सांस्कृलतक तथा परुाताशववक िहववका क्षते्र 
भलन तोवकएका के्षत्र सम्झन ुपछय। 

(ि)  "सावयजलनक उप्ोगको क्षते्र" भन्नािे ववद्याि्, ववश्र्वववद्याि्, छात्रावास, अन्त््ेविस्थि, सडक, 
लसँचाई कूिो वा नहर, इनार, कुवा, चौतारी, पाटी, पौवा, गौिािा, उद्यान, बसपाकय , 
वविानस्थि, गौचरण, खेिकुद िैदान तथा अन्् सावयजलनक उप्ोगको िालग लनिायण गररएको 
भवन, घर, टहरा, स्थान तथा त््स्ता संरचनािे चचेको जग्गा सम्झन ुपछय र सो िब्दिे कुनै 
लनशश्र्चत भौगोलिक के्षत्रिा सावयजलनक उप्ोगको के्षत्र भलन प्रचलित कानून बिोशजि 
तोवकएको के्षत्रिाई सिेत जनाउँछ। 

(न)  "स्थानी् भ-ूउप्ोग पररषद्" भन्नािे ऐनको दफा १८ बिोशजिको स्थानी् भ-ूउप्ोग पररषद् 
सम्झन ुपछय। 

३. स्थानी् भ-ूउप्ोग पररषदको काि, कतयव्् र अलिकार र सशचवाि् : 

(क) स्थानी् भ-ूउप्ोग पररषद्को काि, कतयव्् र अलिकार ऐनको दफा १९ अनसुार हनुेछन।् 

४. का्ायन्व्न सलिलतको स्थापना, काि, कतयव््, अलिकार र सशचवाि् : 

(क) ऐनको दफा २० अनसुार शिवराज नगरपालिकािा भ-ूउप्ोग का्यक्रि सञ्चािन, भ-ूउप्ोग 
क्षेत्र, भलूिको वगीकरण, भ-ुउप्ोग ्ोजना तजुयिा गनयको िालग भ-ुउप्ोग का्ायन्व्न 
सलिलत स्थापना गररने छ।  
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(ख) का्ायन्व्न सलिलतको काि, कतयव्् र अलिकार ऐनको दफा २० को उपदफा ३ बिोशजि 
हनुेछन।् 

(ग) उद्देश्् बिोशजिको का्य गनयको िालग आवश््क शजन्सी उपकरण व््वस्थापन नगरपालिकािे 
गनेछ। 

(घ) स्थानी् भ-ूउप्ोग का्ायन्व्न सलिलतको सवववाि् नगरका्ायपालिकाको का्ायि्िा 
रहनेछ। 

(ङ) का्ायन्व्न सलिलतको का्य सञ्चािनको िालग सम्बशन्ित िाखा प्रिखुहरुको सहभागीतािा 
का्यदि गठन गनय सक्नछे। 

(च) का्यदििे नगर लभत्रको भलूिको वगीकरण सिन्व् र सहजता ल््ाउने छ। 

५. का्यन्व्न सलिलतको बैठक र लनणय्  प्रवक्ा: 
का्यन्व्न सलिलतको बैंठक िवहनािा कशम्तिा एक पटक र आवश््कता अनसुार अन्् सि्िा 
बस्न र आवश्कतानसुार लनणय् हरु गनय सक्नेछ। 

६. जनिशि व््वस्थापन र पाररिलिक: 

(क) दफा (४) उपदफा (ख) बिोशजिको काि गनयको िालग नगरपालिकािा का्यरत कियचारी 
िध््ेबाट आवश््कतानसुार कियचारी प्रिखु प्रिासकी् अलिकृतिे तोक्न सक्नछेन।् 

(ख) उपदफा (क) बिोशजि कियचारी बाहेक अन्् आवश््क कियचारी र ववष्सँग सम्बशन्ित ववज्ञ 
लनशित सि्का िालग नगरपालिकािे प्रचलित कानून बिोशजि पाररिलिक/भत्ता उपिब्ि 
गराउने गरी कािकाजिा िगाउन सवकनेछ। 

(ग) सलिलत र अन्् खटाईएको कियचारी आफ्नो शजम्िेवारी र का्यसम्पादनको िालग 
नगरका्ायपालिका प्रलत उत्तरदा्ी र जवाफदेही रहनेछन।् 

(घ) दफा ५ र दफा ६ को खण्ड (क) र (ख) बिोशजि बैंठक भत्ता र पररिलिक प्रचलित कानून 
बिोशजि हनुेछ। 

७. सेवा सवुविा  

(क) नगरपालिकािा का्यरत कियचारीिे का्ायि् सि्का अलतररि र आवश््कतानसुार 
सावयजलनक ववदाको ददनिा सिेत भ-ूउप्ोग का्यक्रि सञ्चािन, भ-ूउप्ोग क्षेत्र, भलूिको 
वगीकरण, भ-ूउप्ोग ्ोजनाका का्यहरु गनुयपनेछ र सो काि गरेबापत का्ायि्िा 
खवटएका कियचारीहरुिे अवलिभर नगरपालिकािे तोकेको प्रचलित कानून बिोशजि सवुविा 
पाउनेछ। 

८. भ-ुउप्ोग क्षते्र वगीकरणका आिार, िापदण्ड र क्षते्रफि: 

भ-ूउप्ोग के्षत्र वगीकरण गने आिार र िापदण्ड नगरपालिकािे लनिायण गरी सोही अनसुार का्य 
अगालड बढाउने छ। 

९. भ-ूउप्ोग के्षत्र पररवतयनका िालग लनवेदन ददन सक्न:े 

 (क) भ-ूउप्ोग ऐन २०७६ को दफा ८ को उपदफा (२) बिोशजि कुनै व््शििे आफ्नो 
हकभोगिा रहेको जग्गा लनिायररत प्र्ोजनभन्दा फरक प्र्ोजनको िालग प्र्ोग गनुय परेिा 
सोको आिार र कारण खिुाई नगरपालिकािे तोकेको राजस्व बझुाई भ-ूउप्ोग पररवतयन गनय 
अनसूुची-१ बिोशजिको ढाँचािा शिवराज भ-ूउप्ोग पररषदिा लनवेदन ददन सवकनेछ। 

(ख) खण्ड (क) अनसुार परेको लनवेदन  
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(ग) पेि भएको लनवेदन "भ-ूउप्ोग लन्िाविी-२०७९" को परररछेद-२ को दफा ११ अनसुार 
कारबाही हनुेछ। 

१०. भ-ूउप्ोग वगीकरण सम्बन्िी वववाद सिािान गने: 

(क) का्य संचािनका बखत कुनै वकलसिको वववाद देशखएिा का्ायन्व्न सलिलतिा सम्बशन्ित 
वडाको रोहवरिा बैंठक बस्नेछ र स्थिगत अनसुार र लनरीक्षण गरी वववाद सम्बन्ििा 
छिफि गनेछ । 

(ख) आएको वववादको जानकारी स्थानी् भ-ूउप्ोग पररषदिाई लसघ्र गराइने छ। 

(ग) स्थनी् भ-ूउप्ोग पररषदबाट सिािान नभएको खण्डिा "भ-ूउप्ोग लन्िाविी २०७९"को 
परररछेद ५ को दफा १६ बिोशजि कारबाही गररनेछ। 

११. का्यववलििा पररिाजयन तथा संसोिन 

्स का्यववलि अन्तगयत बनकेो लन्िहरु स्थानी् भ-ुउप्ोग पररषद्िे कुनै पलन बेिा कारण सवहत 
पररिाजयन तथा संसोिन गनय सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 

लन्ि ८ को उपलन्ि (ख) सँग सम्बशन्ि 

भ-ूउप्ोग के्षत्र पररवतयन गनयको िालग ददने लनवेदनको ढाँचा 
 लिलत 

िी ..........................ज््ू, 

िी शिवराज भ-ूउप्ोग पररषद् 

शिवराज नगरका्ायपालिकाको का्ायि्, 

शिवराज, कवपिवस्त।ु 

                           ववष्: भ-ूउप्ोग के्षत्र पररवतयन गरी पाउँ। 

िहोद्, 

ि/िेरो हकभोगिा शिवराज नगरपालिका वडा नं. ......... शस्थत ................. िा रहेको वकत्ता नं 
................ को ................के्षत्रफि भएको जग्गा भ-ूउप्ोग ऐन, २०७६ बिोशजि ..................... 
के्षत्रिा वगीकरण भएकोिा देहा्को आिारिा र कारणिे ................... भ-ूउप्ोग क्षेत्रिा पररवतयन गनय 
लनम्न कागजात संिग्न गरी ्ो लनवेदन पेि गरेको छु/छौँ। 

आिार र कारण: 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

                                                लनवेदक: 

                                                                                                          दस्तखत: 

                                                नाि: 

                                                संस्था भए दताय प्रिाणपत्र नं. 
                                                व््शि भए नागररकता प्रिाणपत्र नं. 
                                                ठेगाना: 
संिग्न कागजात 

क) नागररकताको प्रिाणपत्र/संस्था दताय प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप। 

ख) भ-ूउप्ोग के्षत्रिा वगीकरण भएको व््होरा खलु्ने कागजातको प्रलतलिवप। 

ग) जग्गािनी प्रिाणपजुी। 

घ) नक्सा/टे्रि नक्सा। 

 
 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत  


