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परिच्छेद-१ 

प्रािम्भिक 

१. संक्षीप्त नाम ि प्रािभि: (१) यो काययविधिको नाम इलाम नगिपाधलका िउूपयोग काययविधि २०७९ िहेको छ । 

(२) यो काययविधि तरुुन्त लाग ुहनुेछ । 

२. परििाषा: धिषय िा प्रसंगले अको अर्य नलागेमा यस काययविधिमा  

क. ऐन िन्नाले िउूपयोग सभिन्िी ऐन, २०७६ सभझन ुपछय । 

ख. धनयमािली िन्नाले िउूपयोग धनयमािली, २०७९ सभझन ुपछय । 

ग. काययविधि िन्नाले इलाम नगिपाधलकाको िउूपयोग काययविधि, २०७९ सभझन ुपछय । 

घ. नगिपाधलका िन्नाले इलाम नगिपाधलका सभझन ुपदयछ ि सो शब्दले इलाम नगिपाधलका अन्तगयतका िडा सधमधतको कायायलय समेत सभझन ु
पदयछ । 

ङ. नगिक्षेत्र िन्नाले इलाम नगिपाधलकाको काययक्षेत्र अन्तगयत िहेको क्षेत्र सभझन ुपछय । 

च. काययपाधलका िन्नाले इलाम नगिपाधलकाको काययपाधलका सभझन ुपछय । 

छ. प्रमखु िन्नाले इलाम नगिपाधलकाको प्रमखु सभझन ुपछय । 

ज. उपप्रमखु िन्नाले इलाम नगिपाधलकाको उपप्रमखु सभझन ुपछय । 

झ. प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत िन्नाले िन्नाले इलाम नगिपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत सभझन ुपछय । 

ञ. मालपोत कायायलय िन्नाले नगि क्षेत्रमा काययक्षेत्र िएको मालपोत कायायलय सभझन ुपछय । 

ट. नापी कायायलय िन्नाले नगि क्षेत्रमा काययक्षते्र िएको नापी कायायलय सभझन ुपछय । 

ठ. स्र्ानीय िउूपयोग परिषद िन्नाले ऐनको दफा १८ िमोम्जम गठठत इलाम नगिपाधलकाको स्र्ानीय िउूपयोग परिषद सभझन ु   पछय । 

ड. कायायन्ियन सधमधत िन्नाले ऐनको दफा २० िमोम्जम गठठत इलाम नगिपाधलकाको कायायन्ियन सधमधत सभझन ुपछय । 

ढ. िडा कायायन्ियन सधमधत िन्नाले काययविधिको दफा १६ िमोम्जम गठठत इलाम नगिपाधलकाको िडा कायायन्ियन सधमधत सभझन ु पछय । 

ण. वििाग िन्नाले नापी वििाग सभझन ुपछय । 

परिच्छेद – २ 

िउूपयोग क्षते्रको िगीकिण  
३. ि-ू उपयोग क्षते्रको िगीकिण: (१) ऐनको दफा ४ (१) िमोम्जम नगि क्षेत्र धित्रको िधूमलाइ  ििूनौट िधूमको क्षमता तर्ा उपयकु्तता िधूमको 

मौजदुा उपयोग ि आिश्यकता समेतका आिािमा देहाय िमोम्जमका ि-ूउपयोग क्षेत्रमा िगीकिण गरिन ेछ । 

क. कृवष क्षेत्र 
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ख. आिासीय क्षेत्र 

ग. व्यिसावयक क्षेत्र 

घ. औिोधगक क्षेत्र 

ङ. खानी तर्ा खधनज क्षेत्र 

च. िन क्षेत्र 

छ. नदी खोला ताल िा सीमसाि क्षेत्र 

ज. साियजधनक उपयोगको क्षेत्र 

झ. सांस्कृधतक तर्ा पिुाताम्विक महविको क्षेत्र 

ञ. नेपाल सिकाििाट आिश्यकतानसुाि तोवकएका क्षेत्र 

(२) उपदफा १(क) िमोम्जम िाहेकको अन्य क्षेत्रमा िगीकिण िएको जग्गा वयस्तो क्षेत्रमा उपयोगमा नआउदा सभमको लाधग  कृवष क्षेत्रको रुपमा 
उपयोगमा ल्याउन चाहने जग्गा िधनले  सभिम्न्ित िडाको धसफारिस सवहत स्र्ानीय िउूपयोग परिषदमा जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम िगीकिण गरिएका क्षेत्रलाइ तोवकए िमोम्जमका उप-क्षेत्रहरुमा िगीकिण गनुय पने देम्खएमा कायायन्ियन सधमधतिाट सो को 
औम्चवय ि आिाि सवहत स्र्ानीय िउूपयोग परिषदमा धसफारिस सार् प्रस्ताि पेश गनुय पनेछ । कायायन्ियन सधमधतिाट धसफारिस सवहत पठाइएको 
प्रस्ताि उपयकु्त देम्खएमा स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले धनणयय गरि उपक्षते्रमा िगीकिण गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा १ िाहेकका क्षेत्रमा िधूमको िगीकिण गनय आिश्यक देम्खएमा स्र्ानीय ि-ूउपयोग परिषदिाट धनणयय गरि संघीय िउूपयोग परिषदमा 
सहमधतका लाधग लेम्ख पठाउन ुपनेछ । 

(५) दफा ३ िमोम्जम गरिएको िउूपयोग क्षते्र िगीकिणको सूचना सियसािािणको जानकािीका लाधग स्र्ानीय पत्रपधत्रका ि नगिपाधलकाको िेिसाइटमा 
प्रकाशन गनुय पनेछ । 

४. िउूपयोग क्षते्र िगीकिणका आिाि ि मापदण्ड: (१) धनयमािलीको अनसूुची १ मा उल्लेम्खत आिाि ि मापदण्डका अधतरिक्त नगि क्षेत्र धित्रका 
जग्गाहरुको िउूपयोग क्षेत्र िगीकिणका आिाि ि मापदण्ड देहाय िमोम्जम हनुेछन ।   

क. स्र्ानीय आिश्यकता 
ख. धनयमािलीको धनयम ४ िमोम्जम प्राप्त िउूपयोग क्षेत्र नक्सा  

ग. जमीनको ििूनौट तर्ा ििातलीय अिस्र्ा 
घ. नगिक्षेत्रमा धनमायण िएका िा चलनचल्तीमा िहेका िा नापी नक्सामा लगतकट्टा िएका िा िविष्यमा धनमायण हनुे गिी योजनामा समािेश 

गरिएका िा छनौट गरिएका िाटो  

ङ. मालपोत कायायलयको न्यूनतम मूल्यांकन पमु्स्तकामा िगीकिण गरिएका क्षेत्र 

च. नापी कायायलयको नापी नक्सामा वकत्ताकाट िएका क्षेत्र 

छ. सिकािी साियजधनक पती िा ऐलानी जग्गासंग जोधडएका क्षेत्र 

ज. वकत्ताहरुको क्षेत्रफल 

झ. िधूमको मौजदुा प्रयोग िा उपयोगको अिस्र्ा 
ञ. िसोिासको अिस्र्ा घि धनमायणको क्रम िम्स्त विकासको क्रम तर्ा िसोिास क्षेत्र धिस्ताि हनु सक्ने क्षेत्र 

ट. नगिपाधलकाले िसोिास क्षेत्रका रुपमा धिकास गिेको क्षेत्र िा िविष्यमा िसोिास क्षेत्र धिकास गनय उपयकु्त देम्खएको क्षेत्र 

ठ. खास क्षेत्रका रुपमा पवहचान िोकेको क्षेत्र 

ड. संघीय िा प्रदेश सिकाि िा नगिपाधलकाले कुनै खास योजना िा काययक्रम संचालन गिेको िा सो का लाधग छनौट गिेको क्षेत्र 

ढ. पूिायिाि उपलब्िताको अिस्र्ा िा िविष्यमा पूिायिाि विकासका लाधग छुट्याइएको िा छनौट गरिएको जग्गा 
५. जग्गाको िगीकिण: (१) माधर् दफा ४ मा उल्लेम्खत आिाि ि मापदण्ड िमोम्जम नगि क्षेत्र धित्रका जग्गाहरुलाइ देहाय िमोम्जमका िउूपयोग 
क्षेत्रमा िगीकिण गरिनेछ । 

(२) देहाय िमोम्जमका जग्गालाइ कृवष क्षेत्रमा िगीकिण गरिनेछ । 

क. नक्सा तर्ा वफल्डमा कुनै पधन िाटो साियजधनक पधतय जग्गाले नछोएको ि िविष्यमा िाटो धनमायणका लाधग छनौट निएको िा ििूनौट िा 
अन्य कािणले िाटो धनमायण गनय उपयकु्त नदेम्खएको क्षेत्रको जग्गा  

ख. िसोिास क्षेत्र िाहेकका अन्य क्षेत्रमा िगीकिण निएको ५००० ि.मी. िन्दा िढीको अियब्यास धित्रको ४५ धडग्री िन्दा िढी धििालो िएको 
कृवष योग्य जग्गा 

ग. अन्य िगीकिणमा समािेश निएको ििूनौट िा जमीनको िाििहन क्षमता िमोम्जम िसोिासका लाधग घि ििन िा संिचना धनमायण गनय 
उपयकु्त नदेम्खएको जग्गा 

घ. िाटो तर्ा अन्य पूिायिाि िए िा निए पधन सभिम्न्ित धनकायिाट कृवष प्रयोजनका लाधग छुट सवुििा धलएको िा अनमुधत धलएका जग्गा 
ङ. िाटो तर्ा अन्य पूिायिाि िए िा निए पधन कृवष जन्य उद्योग फमय िा कभपनीका नाममा दताय शे्रस्ता कायम िहेका जग्गा 
च. व्यम्क्तका नाममा दताय िएको िएता पधन ि िाटो तर्ा अन्य पूिायिाि िए िा निए पधन कृवषजन्य उद्योग कभपनी फमय िा व्यिसायका लाधग 

उपयोग िइिहेको िा सो का लाधग तयाि गरिएको िा अनमुधत धलइएको जग्गा 



छ. ५००० ि.धम िन्दा िढीको क्षेत्रफलमा एकै प्रकृधतको खेतीपाती िनस्पधत िगैंचा फलफूल जडीिटुी घााँस उवपादनका लाधग उपयोग िइिहेको 
िा चिन क्षेत्रका रुपमा उपयोग िएको कृवषयोग्य जग्गा 

ज. कायायन्ियन उप-सधमधत िा कायायन्ियन सधमधतले स्र्ानीय विम्शष्ट आिश्यकता उवपादन पवहचान िा अन्य उपयकु्त आिाि कािण ि औम्चवय 
सवहत कृवष क्षेत्रका रुपमा िगीकिण गनय धसफारिस गिेका जग्गा  

(३) देहाय िमोम्जमका जग्गालाइ आिासीय क्षेत्रका रुपमा िगीकिण गरिनेछ । 

क. घि संिचना ि सो संग जोधडएका अन्य संिचनाले चचेको जग्गा 
ख. घि संिचना निहे पधन िाटो साियजधनक सिकािी पती ऐलानी जग्गा संग जोधडएको जग्गा ि वयस्तो जग्गा संग जोधडएको समान ि-ूििातलीय 

अिस्र्ाको एक हेक्टि अियव्यास धित्रको िसोिास योग्य जग्गा 
ग. िसोिास क्षेत्रका रुपमा प्रयोग िइिहेको िा िसोिास क्षेत्र संग जोधडइ समान ििूिातलीय विशेषता िहेको १ हेक्टि अियव्यास धित्रको 

िसोिास योग्य जग्गा 
घ. मालपोत कायायलयको न्यूनतम मूल्यांकन पमु्स्तकामा िसोिास क्षेत्र िा घडेिी योग्य जग्गाका रुपमा तोवकएका जग्गा 
ङ. िस्ती विकास िा विस्ताि िइ िहेको क्षेत्रको समान िौगोधलक अिस्र्ा िहेको ििूिातलीय वहसािले िविष्यमा िस्ती विकास हनु उपयकु्त 

देम्खएको जग्गा 
च. अन्य िगीकिणमा समािेश हनु उपयकु्त नदेम्खएको िविष्यमा िसोिास क्षेत्रका रुपमा विकास गनय सवकने शहिी क्षेत्र िा िजाि क्षते्रको जग्गा 
छ. नापी नक्सामा एक हजाि िगय धमटि िन्दा कम क्षेत्रफलमा वकत्ताकाट िइ १० िटा िन्दा िढी वकत्ताहरु एकै प्लटमा िहेको ि-ूििातलीय 

वहसािले िसोिास योग्य जग्गा 
ज. संघीय प्रदेश सिकाि िा स्र्ानीय तहले िसोिास क्षेत्रका रुपमा धिकास गरििहेको िा सो का लाधग छनौट गिेको िा छुट्याएको जग्गा 
झ. नगिको िसोिास क्षेत्र धिस्तािको दि का आिािमा िविष्यका लाधग िसोिास क्षेत्रका रुपमा िाख्न उपयकु्त देम्खएको जग्गा 
ञ. िसोिास निहेको िए पधन िाटो खानेपानी धिद्यतु संचाि लगायतका कुनै पूिायिाि विकास गरिएको क्षेत्रको िसोिास योग्य जग्गा 
ट. िाविय िाजमागयको दायााँ िायााँ ५० धमटि धित्रका ३० धडग्री िन्दा कम धििालो िएका जग्गाहरु 

ठ. नगिपाधलकाको पााँचौ नगि सिािाट स्िीकृत उप-नगि तोवकएको क्षेत्र 

(४) देहायका जग्गालाइ व्यिसावयक क्षते्रका रुपमा िगीकिण गरिन ेछ । 

क. सामवुहक रुपमा िस्त ुिा सेिाको खरिद धिक्री हनु ेस्र्ल िहेको घिजग्गा तर्ा  सो प्रयोजनको लागी छुट्याएको जग्गा 
ख. नगि क्षेत्रधित्रका व्यापारिक व्यिसावयक ि मनोिञ्जनस्र्ल िहेको अर्िा सो प्रयोजनको लाधग उपयोग िएको घि िहेको जग्गा िा सो 

प्रयोजनको लागी  छुट्याएको जग्गा 
ग. धनम्ज क्षेत्रिाट संचालन गरिएको म्शक्षा, स्िास््य,  संचाि लगायत सेिा उपलब्ि गिाउने स्र्ल िा सोको लाधग प्रयोग िएको घि ि घिले 

चचेको जग्गा  

घ. सिकािी, साियजाधनक िा धनजी क्षेत्र समेतले सेिा प्रदान गनय स्र्ापना गिेको कायायलय तर्ा धतनले चचेको जग्गा िा िविष्यमा धनमायण गनयको 
लागी  छुट्याएको जग्गा 

ङ. पययटकीय गधतविधिमा उपयोग िइिहेको िा  िविष्यमा उपयो हनु सक्न ेिनी छुट्याएको जग्गा 
(५) देहाय िमोम्जमका जग्गालाइ औद्योधगक क्षेत्रका रुपमा िगीकिण गरिनेछ । 

क. जग्गा िधन पजुायमा उद्योग जधनएका जग्गा जग्गा 
ख. हाल संचालनमा िहेका उद्योगमा प्रयोग िएको घि ि घिले चचेको जग्गा   

ग. कुनै िस्त ुिा कच्चा पदार्य उवपादन गने उद्योग िा िकय शप िहेको स्र्ल  

घ. खाद्यान्न प्रसोिन, उपिोग्य िस्त ुिा प्रशोिन स्र्ल तर्ा सो प्रयोजनको लागी  छुट्याएको जग्गा 
ङ. नेपाल सिकािले घोषणा गिेको औद्योधगक क्षेत्र, विशेष आधर्यक क्षेत्र लगायत सो क्षेत्रले चचेको जग्गा । 

(६). देहाय िमोम्जमका जग्गालाइ खानी तर्ा खधनज क्षेत्रका रुपमा िगीकिण गरिनेछ । 

क. नगिपाधलका क्षेत्रधित्र जमीनको सतहमा (ढुगा,धगट्टी,िालिुा समेत) विधिन्न वकधसमका खानी िएको जग्गा । 

(७). देहाय िमोम्जमका जग्गालाइ िन क्षेत्रका रुपमा िगीकिण गरिनेछ । 

क. नगिपाधलका क्षेत्र धित्र दताय  िहेका सामदुायीक िन िहेको जग्गा 
ख.  पूणय िा आंम्शक रुपले रुख,िटु्यान तर्ा िनस्पधतले ढावकएको जग्गा ।  

ग. रुख तर्ा िनस्पधत िकृ्षािोपण गरिएका सिकािी िा साियजधनक जग्गा । 

घ. िन कायायलयमा दताय गरिएको धनम्ज िन िएका जग्गाहरु । 

ङ. रुख तर्ा िनस्पधत निएको िए तापधन अन्य प्रयोजनको रुपमा िगीकिण निएका झाडी ,िटु्यान आठद िएको जग्गा ।  

च.  पानीको महुानलाई संिक्षण गनय हकुाईका िा जोगाईएका रुख तर्ा िनस्पधतले ढाकेको सिकािी िा साियजधनक जग्गा ।  

(८). देहाय िमोम्जमका जग्गालाइ नदी, ताल सीमसाि क्षेत्रका रुपमा िगीकिण गरिनेछ । 

क. नदी, खोला िा सोको जलप्रिाहको क्षेत्र ,वकनाि धडल ि िगि । 

ख. प्राकृधतक ताल,पोखिी ि कुिा तर्ा धडल ।  

ग.  धसमसाि िा िामसाि क्षते्र ।   



(९). देहाय िमोम्जमका जग्गालाइ साियजधनक उपयोग क्षते्रका रुपमा िगीकिण गरिनेछ । 

क. यातायत पूिायिाि िसपाकय  ,टेक्सी पाकय , सडक, िाटो, पलु विमानस्र्ल समेत साियजधनक रुपमा प्रयोग हनुे क्षते्रले ओगेटेको  जग्गा ।  

ख. खलु्ला क्षेत्र, िगैचा, पाकय , वपकधनक स्पट, खेल मैदान लगायत िहेको साियजधनक स्र्ल । 

ग. साियजधनक आिगमन हनुे प्राकृधतक िा मानि धनधमयत सभपदा िा पूिायिाि िहेको स्र्ल ि जग्गा । 

घ. साियजाधनक रुपमा प्रयोग हनुेघाट, चौतािा, टुाँधडखेल, ल्याडवफल साईड, हाटिजाि लाग्ने स्र्ल ,गौचिण, नागी,पाट सोले चचेको जग्गा। 

ङ. सिकािी ,साियजाधनक ि सामदुावयक विद्यालय ,विश्वविद्यालय, लगाएत म्शक्षण संस्र्ाले चचेको जग्गा ।  

(१०) देहाय िमोम्जमका जग्गालाइ सांस्कृधतक तर्ा पिुाताम्विक महविको क्षेत्रका रुपमा िगीकिण गरिनेछ । 

क. विधिन्न समदुायले िाधमयक, सास्कृधतक िा पिभपिागत रुपमा पूजा,अचयना ि उपासना गने स्र्ल 

ख. विधिन्न ऐधतहाधसक दििाि,ििन, िा अन्य स्र्ल। 

ग. नेपाल सिकािले पिुाताम्विक महविको िनी परििावषत गिेको क्षेत्र । 

६. कृवष क्षते्र तोक्न ुपने: (१) ऐन को दफा ४ िमोम्जम नगिपाधलका क्षेत्र धित्रका जग्गाहरुको िउूपयोग क्षेत्र िगीकिणको कायय धनयमािली प्रािभि 
िएको धमधतले ६ मवहना धित्र सभपन्न गनय नसवकएमा धनयमािलीको धनयम ५(७) िमोम्जम कायायन्िनयन सधमधतको धसफारिसमा नगि काययपाधलकाले 
नगि क्षेत्र धित्रका जग्गाहरुको चाि वकल्ला खलुाइ धनयमािली प्रािभि िएको धमधतले ६ मवहना धित्र कृवष क्षते्र तोक्ने छ । 

७. िउूपयोग क्षते्र िगीकिण ि कृवष क्षते्र तोक्न ेसभिन्िी काययविधि: (१) ऐन धनयमािली ि काययविधि िमोम्जम िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण ि कृवष क्षेत्र 
तोक्ने प्रयोजनका लाधग स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले दफा १६ िमोम्जमको िडा कायायन्ियन सधमधत ि टोल स्तिीय कायायन्ियन सधमधतलाइ िउूपयोग 
क्षेत्र िगीकिण ि कृवष क्षेत्र धनिायिणका लाधग काययविधि िमोम्जमका आिाि तर्ा मापदण्ड नापी नक्सा िउूपयोग क्षेत्र नक्सा तर्ा सभिम्न्ित विििण 
उपलब्ि गिाइ धसफारिस सवहतको विििण ि प्रधतिेदन पेश गनय लेम्ख पठाउने छ । 

(२) उपदफा १ िमोम्जम लेम्ख आए पधछ टोल स्तिीय कायायन्ियन सधमधतले प्राविधिक जनशम्क्तको सहयोगमा आफ्नो क्षेत्र धित्रका जग्गाहरु को 
स्र्लगत धनिीक्षण गरि काययविधि िमोम्जमका आिाि ि मापदण्ड िमोम्जम उपयकु्त हनु े प्रस्तावित िगीकिण क्षेत्र िा कृवष क्षेत्र सोको चाि वकल्ला 
खलुाइ नापी नक्सामा सो क्षेत्रको िेखाङ्कन गरि िगीकिण गनुय पने आिाि ि कािणहरु सवहतको विििण िडा कायायन्ियन सधमधतमा पेश गने छ । 

(३) िडा कायायन्ियन सधमधतले उपदफा २ िमोम्जम प्राप्त प्रस्तावित िगीकिण क्षेत्र ि सो सभिम्न्ि विििणलाइ जााँच िझु गरि आिश्यकतानसुाि संसोिन 
गरि प्रस्तावित िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण िा कृवष क्षेत्र धनिायिण गरिएको क्षेत्रको चािवकल्ला धित्र पने जग्गाको हाल वकत्ता नं. हरुको विििण नापी 
कायायलय ि प्राविधिक कमयचािीको सहयोगमा तयाि गरि ि-ू उपयोग क्षेत्र िगीकिणका िा कृवष क्षेत्र धनिायिणका लाधग कायायन्ियन सधमधतमा प्रधतिेदन 
सवहत धसफारिस गरि पठाउन ुपने छ । 

(४) कायायन्ियन सधमधतले उपदफा ३ िमोम्जम धसफारिस सवहत प्राप्त िउूपयोग क्षेत्र िगीकिणको प्रस्ताि ऐन धनयमािली ि काययविधि िमोम्जमका 
आिाि ि मापदण्ड िमोम्जम िए निएको सभिन्िमा अध्ययन गरि आिश्यकतानसुाि संसोिन गरि िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण िा कृवष क्षेत्र धनिायिणका 
लाधग धसफारिस गने धनणयय सवहत स्र्ानीय ि-ू उपयोग परिषदमा पठाउन ुपने छ । 

(५) स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले उपदफा ४ िमोम्जम प्राप्त धसफारिस ि िउूपयोग क्षेत्र िगीकिणको विििण सो का आिाि मापदण्ड समेतको अध्ययन 
गरि आिश्यकतानसुाि संसोिन समेत गरि प्रवयेक जग्गाको वकत्ता नं. खलुाइ िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण सभिन्िी ि काययपाधलकाले कृवष क्षेत्र धनिायिणको 
धनणयय गने छ । 

८. अन्य िउूपयोग क्षते्र ि उपक्षते्रमा िगीकिण गनय सवकन े(१) ऐनको दफा ४ िमोम्जम िाहेकका अन्य िउूपयोग क्षेत्रमा िगीकिण गनय आिश्यक 
िएमा िगीकिणमा समािेश गनुय पने क्षेत्र ि सो को िौगोधलक विििण समेत खलुाइ नगिपाधलकाले संघीय िउूपयोग परिषदमा सहमधतका लाधग लेम्ख 
पठाउने छ । 

(२) ऐनको दफा ४ िमोम्जम िगीकिण गरिएको िउूपयोग क्षेत्रलाइ स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले आिश्यकता ि औम्चवयको आिािमा िउूपयोग 
उपक्षेत्रमा िगीकिण गनय सक्ने छ । 

(३) उपदफा १ िमोम्जम अन्य िउूपयोग क्षते्रमा िगीकिण गनय िा उप दफा २ िमोम्जम िउूपयोग उपक्षेत्रमा िगीकिण गनय आिश्यक िएको 
सभिन्िमा स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले कायायन्ियन सधमधतिाट सो सभिन्िमा अध्ययन गिाइ प्रधतिेदन पेश गनय लगाउन ुपनेछ । कायायन्ियन सधमधतले 
उपलब्ि िए सभम कृवष, िन तर्ा िाताििण, िधूम, नापी, काननु, माटो, िगूिय, शहिी योजना क्षेत्रका विज्ञहरु को सहिाधगतामा अध्ययन जााँचिझु ि 
स्र्लगत धनरिक्षण समेत गरि  अन्य िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण गनुय पने  िा िउूपयोग उप-क्षेत्र िगीकिण गनुय पने क्षेत्र तर्ा सो को आिाि कािण ि 
िौगोधलक विििण सवहतको प्रधतिेदन पेश गनुय पने छ । 

९. िगीकिणको विििण पठाउन ेि सूचना प्रकाशन गने: (१) यस काययविधि िमोम्जम िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण िए पधछ स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले ७ 
ठदन धित्रमा सो को विििण वििाग प्रदेश िउूपयोग परिषद ि संघीय िउूपयोग परिषदमा पठाउन ुपने छ । 

(२) िउूपयोग क्षते्र िगीकिण िए पधछ सो को सूचना नगिपाधलकाले सियसािािणको जानकािीका लाधग स्र्ानीय पत्रपधत्रका तर्ा विद्यतुीय संचाि 
माध्यममा तरुुन्त प्रकाशन तर्ा प्रसािण गनुयको सारै् आफ्नो िेिसाइटमा िाख्न ुपने छ । 

 

परिच्छेद – ३ 

जग्गािधन दताय शे्रस्ता पजुाय अद्यािधिक ि िउूपयोग परिितयन 

१०. जग्गा िधन दताय शे्रस्ता ि पजुायमा विििण अद्यािधिक: (१) नगिपाधलकाले  िउूपयोग क्षते्र िगीकिण नक्सा िमोम्जम नगिको धसमाना धित्रको 
प्रवयेक वकत्ता जग्गाको जग्गािनी शे्रस्ता ि प्रमाण पजुायमा िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण जनाइ अद्यािधिक गनुय पनेछ । 



(२) उपदफा १ िमोम्जम अद्यािधिक गने प्रयोजनका लाधग नगिपाधलकाले सभिम्न्ित मालपोत कायायलय ि नापी कायायलयलाइ प्रवयेक िगीकृत क्षेत्रमा 
िहेका वकत्ता नभििहरु उल्लेख गरि स्र्ानीय िउूपयोग परिषदको धनणययको प्रधतधलवप सवहत पठाउन ुपने छ । 

(३) उपदफा २ िमोम्जम नगिपाधलकािाट लेम्ख पठाएकोमा सभिम्न्ित मालपोत कायायलय ि नापी कायायलयले आफ्नो कायायलयमा िहेका शे्रस्ता ि 
विद्यतुीय अधिलेखमा प्रवयेक वकत्ता जग्गाको िउूपयोग िगीकिण खलुाइ अद्यािधिक गरि नगिपाधलकालाइ जानकािी ठदन ुपनेछ । 
(४) नगिपाधलकाले जग्गािनी दताय प्रमाण पूजायमा िगीकिणको व्यहोिा अद्यािधिक गनय सियसािािणको जानकािीको लाधग सूचना प्रकाशन गनुय पने छ । 

(५) उपदफा ४ िमोम्जम सूचना प्रकाशन िएपधछ जग्गािनी प्रमाणपजुायमा िउूपयोग क्षेत्र िगीकिणको व्यहोिा अद्यािधिक गनय जग्गािनीले आफ्नो  
जग्गािनी प्रमाण पजुायको सक्कल प्रधत सवहत मालपोत कायायलयमा धनिेदन ठदन ुपने छ । 

(६) उपदफा ५ िमोम्जम धनिेदन पिेमा सभिम्न्ित मालपोत कायायलयले उपदफा ३ िमोम्जम अद्यािधिक िएको जग्गािनी प्रमाण पजुायमा िउूपयोग 
क्षेत्रको िगीकिण जनाइ ठदन ुपने छ । 

(७) उप दफा १ िमोम्जम अद्यािधिक िएको जग्गाको जग्गािधन प्रमाण पजुाय अद्यािधिक नगिाएको जग्गािधनले वयस्तो जग्गाको कुनै कि िा दस्तिु 
िझुाउन आएमा नगिपाधलकाले आफ्नो अधिलेखमा धिडाइ अधिलेखमा उल्लेम्खत िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण िमोम्जमको कि दस्तिु धलइ वयस्तो  
जग्गािधन प्रमाण पजुाय अद्यािधिक गनय मालपोत कायायलयमा पठाउन ुपने छ । 

(८) उपदफा ७ िमोम्जम कुनै जग्गािधनले िउूपयोग क्षते्र अद्यािधिक गनय आएमा सभिम्न्ित मालपोत कायायलयले धनजको जग्गािधन प्रमाण पजुायमा 
प्रवयेक वकत्ताको जग्गाको िउूपयोग क्षेत्र जनाइठदन ुपने छ । 

(९) यस काययविधि िमोम्जम अद्यािधिक गरिएको िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण सभिन्िी विििणको अधिलेख सभिम्न्ित मालपोत कायायलयले िाख्न ुपने छ । 

११. िउूपयोग परिितयन : (१) ऐनको दफा ४ िमोम्जम एउटा प्रयोजनका लाधग िगीकिण िएको जग्गा अको प्रयोजनमा प्रयोग गने गरि ि-ू उपयोग 
परिितयन गनय पाइने छैन । 

(२) माधर् जनुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पधन िउूपयोग क्षेत्रको िगीकिण िए पधछ ऐनको दफा ८(२) िमोम्जम कुनै व्यम्क्तले आफ्नो हकिोगमा 
िहेको जग्गा धनिायरित प्रयोजन िन्दा फिक प्रयोजनको लाधग प्रयोग गनुय पिेमा सो को आिाि ि कािण खलुाइ िउूपयोग परिितयन गनय स्र्ानीय 
िउूपयोग परिषदमा तोवकएको ढााँचामा धनिेदन ठदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा २ िमोम्जम धनिेदन प्राप्त हनु आएमा स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले कायायन्ियन सधमधतिाट सो सभिन्िमा अध्ययन गिाइ प्रधतिेदन पेश गनय 
लगाउन ुपनेछ । कायायन्ियन सधमधतले उपलब्ि िए सभम कृवष, िन तर्ा िाताििण, िधूम, नापी, काननु, माटो, िगूिय, शहिी योजना क्षेत्रका विज्ञहरु 
को सहिाधगतामा अध्ययन जााँचिझु ि स्र्लगत धनरिक्षण समेत गरि िउूपयोग परिितयन गनुय पने नपने सभिन्िमा आिाि ि कािण खलुाइ िढीमा एक 
मवहना धित्रमा प्रधतिेदन पेश गनुय पने छ । 

(४) कायायन्ियन सधमधतिाट िउूपयोग परिितयन गनय उपयकु्त हनु े िधन धसफारिस िइ आएमा सो सभिन्िमा अध्ययन गरि िउूपयोग परिितयन गनय 
उपयकु्त देम्खएमा स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले आिाि ि कािण खलुाइ धनणयय गरि प्रदेश िउूपयोग परिषदमा िउूपयोग परिितयनका लाधग अनिुोि गरि 
पठाउने छ । 

(५) उपदफा ५ िमोम्जम स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले धनिेदन पठाउदा एकमषु्ट रुपमा पौष मसान्त ि असाि मसान्तमा पठाउन ुपनेछ । 

(६) िउूपयोग परिितयनका लाधग स्िीकृधत प्रदान गरिएको जानकािी प्राप्त िए पधछ  स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले वयस्तो जग्गाको िूउपयोग परिितयन गरि 
सोको व्यहोिा स्र्ानीय स्तिमा प्रकाशन गनुय पनेछ । िउूपयोग परिितयन िएको जग्गाको अधिलेख अद्यािधिकका लाधग मालपोत तर्ा नापी कायायलयमा 
पठाउन ुपने छ । 

(७) ऐनको दफा ९ िमोम्जम िउूपयोग परिितयन गनुय पने अिस्र्ा िएमा स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले उप दफा ३ िमोम्जम प्रधतिेदन समेत पेश गनय 
लगाइ आिाि ि कािण खलुाइ िउूपयोग परिितयन सभिन्िी धनणयय गने छ । 

परिच्छेद – ४ 

िउूपयोग काययक्रम िउूपयोग योजना जग्गाको खण्डीकिण धनयन्त्रण तर्ा चक्लािन्दी 
१२ . िउूपयोग काययक्रम संचालन गने : (१) धनयमािलीको धनयम ३ (१) िमोम्जम सूचना प्रकाशन िए पधछ नगिपाधलकाले नगि क्षते्र धित्र 
िउूपयोग काययक्रम संचालन गनेछ । 

(२) नगि क्षेत्र धित्र संचालन हनुे िउूपयोग काययक्रमका सभिन्िमा सियसािािणको जानकािीका लाधग नगिपाधलकाले जनचेतनामूलक काययक्रम संचालन 
गने छ । 

(३) उपदफा २ िमोम्जमको जनचेतनामूलक काययक्रम संचालनका लाधग नगिपाधलकाले अन्य स्र्ानीय तह स्र्ानीय सिकािी गैि सिकािी तर्ा 
सामदुावयक धनकाय िा संघ संस्र्ाहरु संग सहकायय ि साझेदािी गनय सक्नेछ । 

१३. िउूपयोग योजनाको तजुयमा: (१)  िउूपयोग काययक्रमलाइ कायायन्ियन गनय नगिपाधलकाले संघीय ि प्रादेम्शक िउूपयोग योजनाको प्रधतकुल नहनुे 
गरि स्र्ानीय िउूपयोग योजना तजुयमा गरि लाग ुगनेछ । 

(२) उपदफा १ िमोम्जमको िउूपयोग योजना तयाि गनुय अम्घ नगिपाधलकाले ऐनको दफा ६ िमोम्जम दीघयकाधलन िउूपयोग योजनाको आिाि पत्र 
तयाि गनेछ । 

(३) प्रवयेक िडाका िडा कायायन्ियन सधमधतले आफ्नो िडाको िउूपयोग योजनामा समेटन ुपने विषय क्षेत्रका सभिन्िमा स्र्ानीय सिोकाििालाहरुको 
सहिाधगतामा छलफल गिाइ िडास्तिीय िउूपयोग योजनाको प्रस्ताि कायायन्ियन सधमधतमा पठाउन ुपनेछ । 



(४) कायायन्ियन सधमधतले सिै िडाहरु िाट प्राप्त िडा स्तिीय प्रस्तावित िउूपयोग योजनाको अध्ययन समेतको आिािमा नगि क्षेत्रको ि-ू उपयोग 
योजनाको तजुयमा गरि स्र्ानीय िउूपयोग परिषदमा पेश गने छ । कायायन्िनय सधमधतले िउूपयोग योजना तजुयमाका लाधग सभिम्न्ित धनकाय विज्ञ तर्ा 
सिोकाििालाहरु संग अन्तिकृया तर्ा छलफल गनय ि विशेषज्ञ सहयोग धलन सक्ने छ । 

(५) उपदफा ४ िमोम्जम कायायन्ियन सधमधतले तजुयमा गिेको िउूपयोग योजना अध्ययन गरि आिश्यकतानसुाि संसोिन समेत गरि स्र्ानीय ि-ू उपयोग 
परिषदले स्िीकृत गने छ। 

(६) िउूपयोग योजना कायायन्ियन गनय नगिपाधलकाले अन्य स्र्ानीय तह स्र्ानीय सिकािी गैि सिकािी तर्ा सामदुावयक धनकाय िा संघ संस्र्ाहरु संग 
सहकायय ि साझेदािी गनय सक्ने छ । 

 

१४. जग्गाको खण्डीकिण धनयन्त्रण: (१) कृवष क्षते्रमा िगीकिण गरिएको जग्गालाइ १००० िगयधमटि िन्दा घटी हनुे गरि वकत्ताकाट गनय पाइन े  
छैन । 

(२) आिासीय क्षेत्रमा िगीकिण गरिएको जग्गालाइ १३० िगयधमटि िन्दा घटी हनु ेगरि ि ५०० िगयधमटि िन्दा कम क्षेत्रफल िएको आिासीय 
क्षेत्रको जग्गाको हकमा चौडाइ िन्दा लभिाइ चाि गणुा िन्दा िढी हनु ेगरि वकत्ताकाट गनय पाइन ेछैन । 

(३) स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले कायायन्ियन सधमधतको धसफारिसमा ऐन ि धनयमािलीको मापदण्ड िन्दा घटी नहनु ेगरि नगि क्षेत्र धित्रका जग्गाहरुको 
वकत्ताकाट सभिन्िी मापदण्ड िनाइ लाग ुगनय सक्ने छ ।  

१५. चक्लािन्दी काययक्रम संचालन गनयसक्ने: (१) नगिपाधलकाले कृवष क्षेत्रको आिधुनकीकिण यान्त्रीकिण व्यािसायीकिण सहकािी खेती सामवुहक 
खेती तर्ा साियजधनक खेती गने प्रयोजनका लाधग सभिम्न्ित जग्गािधनहरुको सहमधतमा सााँि धसमाना जोधडएका वकत्ता जग्गाको एकीकिण गरि 
चक्लािन्दी काययक्रम संचालन गनय सक्ने छ । 

(२) उपदफा १ िमोम्जम चक्लािन्दी काययक्रम संचालन गनय स्र्ानीय जग्गािनीहरु िाट माग िएमा कायायन्ियन सधमधतले प्रदेश सिकािले तयाि गिेको 
मापदण्ड समेतको आिािमा काययक्रमको औम्चवय ि सोिाट प्राप्त हनु ेलाि सभिन्िमा अध्ययन गिी कायायन्ियन योजना तयाि गिी स्र्ानीय िउूपयोग 
परिषदमा धसफारिस सार् पेश गने छ । 

(३) नगिपाधलकाको कुनै क्षेत्र धित्र चक्लािन्दी काययक्रम संचालन उपयकु्त देम्खएमा नगिपाधलकाले कायायन्ियन सधमधतलाइ सो सभिन्िमा अध्ययन गिी 
सभिम्न्ित जग्गािनीहरुको सहमधतसवहत प्रधतिेदन पेश गनय लगाउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा २ ि ३ िमोम्जम धसफारिस ि प्रधतिेदन प्राप्त िए पधछ स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले काययक्रमको उपयकु्तता संिाव्यता ि औम्चवय समेतका 
आिािमा चक्लािन्दी काययक्रम स्िीकृत गनय सक्न ेछ । 

 

परिच्छेद – ५ 

िउूपयोग संयन्त्र 

१६. िउूपयोग संयन्त्र गठन गनय सवकने: (१) िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण तर्ा िउूपयोग योजना कायायन्ियनका लाधग ऐनमा व्यिस्र्ा िएका स्र्ानीय 
िउूपयोग परिषद ि कायायन्ियन सधमधतका अधतरिक्त िडा तहमा ि टोल स्तिमा सधमधत गठन गनय सवकनेछ । 

(२) प्रवयेक िडामा देहाय िमोम्जमको िडा कायायन्ियन सधमधत गठन गरिनेछ। 

क. सभिम्न्ित िडाको िडाध्यक्ष – संयोजक 

ख. सभिम्न्ित िडाका िडा सदस्यहरु – सदस्य 

ग. िडा सधमधतले मनोनयन गिेका एक जना मवहला सवहत दइु जना – सदस्य 

घ. िडा सम्चि- सदस्य सम्चि 

(३) िडा कायायन्ियन सधमधतको काम कतयव्य अधिकाि देहाय िमोम्जम हनुेछ । 

क. िडा स्तिीय िउूपयोग योजना तजुयमा गने 

ख. नगि िउूपयोग योजना कायायन्ियन गने 

ग. टोलस्तिीय कायायन्ियन सधमधतिाट पेश िएका िउूपयोग िगीकिणका प्रस्तावित क्षेत्रको जााँचिझु गरि कायायन्ियन सधमधतमा 
धसफारिस गने 

घ. िधूमको संिक्षण ि दीगो उपयोग सभिन्िमा जनचेतना अधििवृि गने 

ङ. िगीकिण िमोम्जम िधूमको उपयोग िए निएको अनगुमन गरि काििाहीको धसफारिस गने 

च. कायायन्ियन तहका समस्या समािानका लाधग विकल्प सवहतका सझुाि ठदने 
छ. टोल स्तिीय सधमधतको काययमा सहजीकिण गने 

ज. स्र्ानीय िउूपयोग परिषद ि कायायन्ियन सधमधतले सभुपेका काययहरु गने 

(४) प्रवयेक िडा अन्तगयत देहायका टोल स्तिीय कायायन्ियन सधमधत गठन गरिनेछ । 

क. सभिम्न्ित िडा सदस्य – संयोजक 

ख. टोल विकास संस्र्ा (स्र्ानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ को दफा १२ (२क२) िमोम्जम गठठत) को सदस्य मध्येिाट संयोजकले 
तोकेको  १ जना – सदस्य 

ग. िडा सधमधतले मनोनयन गिेका टोलका एक जना मवहला सवहत २ जना नागरिक -सदस्य 



घ. िडा सधमधतले तोकेको कमयचािी – सदस्य सम्चि 

परिच्छेद –६ 

विविि 

१७. कृवष क्षते्रलाइ धिशषे प्रोवसाहन ि अनदुानको व्यिस्र्ा गनय सवकने: (१) नगिपाधलकाले प्रदान गने कृवष िाली तर्ा कृवष व्यिसायमा ठदइने अनदुान 
छुट तर्ा सहधुलयतहरु कृवष क्षेत्रमा िधगयकृत जग्गाका लाधग मात्र ठदइन ेव्यिस्र्ा गनेछ । 

(२) नगिपाधलकाले कृवष क्षेत्रमा िधगयकृत क्षेत्रका जग्गाहरुको उवपादन सभिाव्यताका आिािमा कृवष उवपादनलाइ प्रोवसाहन गनय धिशेष 
काययक्रमहरु संचालन गने छ । 

१८. अनगुमन मूल्याङ्कन को व्यिस्र्ा: (१) िडा कायायन्ियन सधमधतले िडा तहमा िउूपयोग क्षेत्र िगीकिण िमोम्जम िधूमको उपयोग िए निएको  
अनधिकृत रुपमा िउूपयोग क्षेत्र परिितयन िए निएको जग्गाको खण्डीकिण सभिन्िी मापदण्ड पालना िए निएको ि िउूपयोग योजनाको 
कायायन्ियन प्रगधतको अनगुमन मूल्यांकन गरि तै्रमाधसक रुपमा कायायन्ियन सधमधतमा प्रधतिेदन पेश गनुय पने छ । 

(२) कायायन्ियन सधमधतले उपदफा १ मा उल्लेम्खत धिषयमा अनगुमन मूल्याङ्कन गरि िडा कायायन्ियन सधमधतको प्रधतिेदन समेतका आिािमा 
तै्रमाधसक रुपमा स्र्ानीय िउूपयोग परिषदमा प्रधतिेदन पेश गने छ । 

(३) स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले प्राप्त प्रधतिेदनको अध्ययन गरि िउूपयोग योजना ि िउूपयोग िगीकिणको पनुिािलोकन गनुयको सारै् ऐन 
धनयमािली िमोम्जमको कसिु गनेलाइ काििाहीको धसफारिस गरि तोवकएको अधिकािी समक्ष पठाउनेछ । 

१९. िउूपयोग योजनाको पनुिािलोकन: स्र्ानीय िउूपयोग परिषदले नगिको िउूपयोग योजनाको पनुिािलोकन प्रवयेक दइु िषयमा गनेछ । 

२०. िैठक ित्ता तर्ा आधर्यक सवुििा: यस काययविधि िमोम्जमका सधमधतहरुको िैठकमा िाग धलने तर्ा वफल्ड अिलोकनमा खवटने सदस्य तर्ा 
कमयचािीहरुलाइ स्िीकृत िजेटको परिधि धित्र िही प्रचधलत ऐन धनयम िमोम्जमको िैठक ित्ता लगायतका सवुििा प्रदान गनय सवकने छ । 

२१.काययविधि संशोिन ः    (१)  यस काययविधि संशोिन गनय आिश्यक िएमा प्रमखुले काययपाधलकामा पेश गिी काययपाधलकाले स्िीकृधत ठदएपधछ मात्र   

    काययविधि संशोिन िई कायायन्ियन हनुेछ । 

    (२) यस काययविधिमा उम्ल्लम्खत विषयमा अस्पष्टता िए, वििाद िई धनरुपण हनु नसके सो विषयमा नगि काययपाधलकाले गिेको धनणयय अम्न्तम  

    हनुेछ ।  

२१. िािा अड्काउ फुकाउन ेिा व्याख्या गने अधिकाि ः   यस काययविधि कायायन्ियनको धसलधसलामा कुनै अन्यौल िएमा िािा अड्काउ  

 फुकुिा िा व्याख्या गने अधिकाि काययपाधलकाको िैठकलाई हनुेछ । 

 

आज्ञाले 

गणेशकुमाि खड्का 
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 
 
 
 
 
 
 

 


