नेपाल सरकार

भूमिसुधार तथा व्यवस्था िन्त्रालय
ववषयः भू-उपयोग नीमत, २०७२ स्वीकृत गने ।

प्रस्ताव पेश गनन ववभागीय िन्त्रीबाट स्वीकृमत प्राप्त मिमतः 2072/०५/२३
१. ववषयको सं क्षिप्त व्यहोराः
नेपालको सन्त्दभनिा बढदो जनसं ख्या, आन्त्तररक बसाईंसराई, अव्यवक्षस्थत र बढ्दो शहरीकरण
लगायतका कारणले कृवषयोग्य जिीन, वन जं गल, सरकारी, सावनजमनक जग्गा तथा ववमभन्न प्राकृमतक

श्रोतहरुिा अमतक्रिण हुन गई खाद्य सुरिा, वातावरणीय सन्त्तुलन र दीगो ववकासिा च ुनौती दे खा
परे को।२०७२

साल

वैशाख

१२

गतेको

ववनासकारी

भूकम्प

र

तत्पश्चातका

परकम्पहरुले

जोक्षखिरवहत एवि् सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन गने ववषयलाई उजागर गदै भौमतक पूवानधारहरुको
ववकास गदान भूकम्प लगायतका प्राकृमतक ववपद् र िानव मसक्षजत
न जोक्षखिहरुको सुरक्षित र दीगो

व्यवस्थापनलाई सिेत ध्यान ददनुपने आवश्यकता िहसुस भएको।यी सबै सिसािवयक ववषयहरुलाई

दीगो र योजनाबद्ध तवरबाट सम्वोधन गनन राविय भू-उपयोग नीमत, २०६९ लाई पुनरावलोकन गरी
भू-उपयोग नीमत, २०७२ तजुि
न ा गनन आवश्यक भएको।

२. प्राप्त परािशन तथा अन्त्य प्रासविक कुराः

व्यवस्थावपका सं सदको वैठकवाट २०७२ वैशाख ३० गते पाररत सं कल्प प्रस्तावका आधारिा नेपाल
ुँ ा
सरकारले तजुि
न ा गरे को "भूकम्पोत्तर प्रमतकायन तथा पुनलानभ एकीकृत कायनयोजना-२०७२" को वुद

नं २१ अनुसार राविय भू-उपयोग नीमत, २०६९ को पुनरावलोकन गने सम्वन्त्धी मनदे शन,

व्यवस्थावपका सं सद, कृवष तथा जलश्रोत समिमत, राविय योजना आयोगको सक्षचवालय, ववज्ञान प्रववधी
तथा वातावरण, सं स्कृमत, पयनटन तथा नागररक उड्डययन, गृह, सहरी ववकास, भौमतक पूवानधार तथा

यातायात, कृवष ववकास, सं घीय िामिला तथा स्थानीय ववकास, वन तथा भू-सं रिण र उद्योग
िन्त्रालय सिेत वाट प्राप्त सुझावहरुलाई सिावेश गररएको।

३. प्रस्ताव पेश गनुन पनानको कारण र िन्त्रालयको मसफाररसः

प्रकरण १ िा उल्लेख भएका आवश्यकताहरुको नीमतगत सम्वोधनका लामग तजुि
न ा गररएको "भू-

उपयोग नीमत, २०७२" स्वीकृमतका मनमित्त नेपाल सरकार, िक्षन्त्रपररषद् सिि प्रस्ताव पेश गनन
िाननीय ववभागीय िन्त्रीबाट मिमत २०७२/०५/२३ िा स्वीकृमत प्राप्त भएकोले यसै प्रस्तावको

प्रकरण ४ िा उल्ले ख भए बिोक्षजि मनणनयका मनमित्त नेपाल सरकार (कायन सम्पादन) मनयिावली,
२०६४ को अनुसूची-१ को ववषय सं ख्या-१४ बिोक्षजि यो प्रस्ताव पेश गरे को छु ।

४. मनणनय हुनपु ने व्यहोराः

सं लग्न "भू-उपयोग नीमत, २०७२" स्वीकृत गने।
मिमतः २०७२/०५/२३

(लोकदशनन रे ग्िी)
सक्षचव

सक्षचव

भू-उपयोग नीमत, २०७२
१. पृष्ठभूमि

राज्यको सीमित भूमि र भूमिश्रोतको सं रिण, सिुक्षचत उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन

सम्बन्त्धी कायनलाई िागनमनदे श गनन तजुि
न ा गररएको नीमतगत दस्तावेज भू-उपयोग नीमत हो। भूमि
तथा भूमिश्रोतको सं रिण, उपयोग र व्यवस्थापनका लामग आवश्यक पने कानुनी एवि् सं स्थागत
व्यवस्था यसै नीमतको आधारिा गररन्त्छ।यस नीमतले भूमि तथा भूमिश्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने
लाभलाई न्त्यायोक्षचत ढं गबाट ववतरण गनन सक्ने अवस्था मसजनना गदनछ।

नेपालको सन्त्दभनिा बढदो जनसं ख्या, आन्त्तररक बसाई सराई, अव्यवक्षस्थत र बढ्दो

शहरीकरण लगायतका कारणले कृवषयोग्य जिीन, वन जंगल, सरकारी, सावनजमनक जग्गा तथा
ववमभन्न प्राकृमतक श्रोतहरुिा अमतक्रिण हुन गई सो को सं रिण गने कायन च ुनौमतपूणन बन्त्दै गएको
छ। भौगोमलक र भौगमभनक अवस्था एवि् पयानवरणीय पररवतननको असरले भूियीकरण, बाढी,
पवहरो जस्ता

ववपदहरुको

जोक्षखि

बवढरहे को

छ।यसबाट

खाद्यसुरिा, सुरक्षित

वसोवास,

वातावरणीय सन्त्तुलन र दीगो ववकासिा च ुनौती दे खापरे को छ।यस प्रकारका जोक्षखि र
च ुनौतीको व्यवस्थापन गनन नेपाल सरकार, िक्षन्त्रपररषदबाट

वव.सं . २०६९ सालिा राविय

भू-उपयोग नीमत, २०६९ जारी गररयो।

राविय भू-उपयोग नीमत, २०६९ ले खाद्य सुरिाको सुमनक्षश्चतताको लामग कृवषयोग्य भूमिको

सं रिणलाई प्राथमिकता ददएको छ।२०७२ साल वैशाख १२ गते को ववनासकारी भूकम्प र
तत्पश्चातका परकम्पहरुले जोक्षखिरवहत एवि् सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन गने ववषयलाई

उजागर गरे को छ।साथै प्राकृमतक ववपद्जन्त्य िेरहरुको पवहचान गरी ती िेरहरुिा मनदे क्षशत
वक्रयाकलाप िार सं चालन गनुप
न ने चेतना पैदा गरे को छ।भौमतक पूवानधारहरुको ववकास गदान

भूकम्प लगायतका प्राकृमतक ववपद् र िानव मसक्षजत
न जोक्षखिहरुको सं भावनालाई सिेत ध्यान
ददनुपने आवश्यकता िहसुस भएको छ।यी सबै सिसािवयक ववषयहरुलाई दीघनकालीन रुपिा
सम्वोधन गनन राविय भू-उपयोग नीमत, २०६९ लाई पुनरावलोकन गरी भू-उपयोग नीमत,२०७२
तजुि
न ा गररएको छ।

२. सिस्या, च ुनौती र अवसर
२.१ सिस्याः

(क) कृवषयोग्य भूमिको गैर कृवष प्रयोजनिा बढ्दो प्रयोग, अमधकांस कृवषयोग्य भूमि बाुँझै
रहनु, अमनयक्षन्त्रत खण्डीकरण बढदै जानुले कृवष उत्पादन र उत्पादकत्विा ह्रास आउं दा
खाद्य सुरिािा प्रमतकुल प्रभाव परे को,

(ख) भूमिको वैज्ञामनक वगीकरण, ववकास र व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनधनको सं रिण र
ववपद व्यवस्थापन कायन जवटल बन्त्दै गएको,
1

(ग)

आन्त्तररक बसाई सराई, अव्यवक्षस्थत बसोबास र शहरीकरणका कारण कृवषयोग्य भूमि
घट्दै गएको, सरकारी, साबनजमनक र वनिेरका जग्गािा अमतक्रिण गने प्रवृमत बढदै
गएको,

(घ)

वातावरण प्रदुषण र जलबायु पररबतननका कारण भूिय, बाढी, पवहरो, िरुभूमिकरण
लगायतका ववपद् बढन गै वातावरण ववनास र जैववक ववववधतािा असन्त्तुलन र वन

(ङ)

जंगल लगायतका प्राकृमतक स्रोतिा ह्रास हुुँदै आएको,

वहिाली, उच्च पहाडी र च ुरे िेरको उक्षचत सं रिण हुन नसक्दा सो िेर लगायत तल्लो
तटीय िेरिा नकारात्िक प्रभाव दे क्षखन थाले को,

(च)

सहरी िेरिा खुला स्थानको अभाव हुुँदै गएको।

२.२ च ुनौतीः

(क) भूमिको वैज्ञामनक वगीकरण गरी मनददनष्ट उपयोगिा भूमिको सिुक्षचत उपयोग गने पद्धमत
ववकास गने,
(ख) भूमि र भूमिश्रोतको दीगो उपयोग र व्यवस्थापन वहुसरोकारको ववषय भएकाले
सरोकारवाला मनकायको सं स्थागत र सिन्त्वयात्िक वक्रयाशीलता सुमनक्षश्चत गने,
(ग)

कृवषयोग्य भूमिको सं रिण र ब्यवस्थापन गरी कृवष उत्पादन र उत्पादकत्व वृवद्ध गदै
खाद्य सुरिाको प्रत्याभूमत गने,

(घ)

स्वच्छ, सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न, सुरक्षित वस्ती ववकास, योजनावद्ध र दीगो शहरीकरण

(ङ)

जलवायु पररवतननका असर, प्राकृमतक ववपद् र िानव मसक्षजत
न जोक्षखि न्त्यू नीकरण, जैववक

तथा भौमतक पूवानधार ववकासको लामग भूमिको सिुक्षचत उपयोग गने,

ववववधता र वातावरण सं रिणका लामग वन जंगल एवं हररत िेर, िनोरञ्जनस्थल एवं
खुला िेर, जल एवं मसिसार िेरको सं रिण र ववकास तथा ब्यवस्थापन गने,
(च)

सम्पूणन भू-भागको वकत्तानापी सम्पन्न गरी भूमि लगत तयार गने कायन वाुँकी रहे को
सन्त्दभनिा भू-उपयोग िेर वगीकरण गरी प्रत्येक वकत्तािा मनददनष्ट भू-उपयोग िेर उल्ले ख
गने,

(छ) भू-उपयोग कायानन्त्वयनको लामग कानुन तजुि
न ा र सं गठन सं रचना मनिानण गरी प्रभावकारी
रुपिा लागु गने।
२.३ अवसरः

(क) कृवषयोग्य भूमिको सं रिण एवि् सिुक्षचत उपयोग गरी खाद्य सुरिा सुमनक्षश्चत गनन
राजनीमतक दलहरु, नागररक सिाज लगायत सबै सरोकारवालाहरुको प्रमतबद्धता बढे को,

(ख) बाढी, पवहरो र भूकम्प लगायतका प्राकृमतक ववपद तथा िानव मसक्षजत
न जोक्षखिवाट
स्वच्छ, सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न, सुरक्षित वस्ती ववकास, योजनावद्ध र दीगो शहरीकरण
गने तफन आि चासो रहे को,

(ग) भूमिश्रोत र प्राकृमतक सम्पदाहरुको सं रिण र ववकास गनन स्थानीयस्तरिा चेतनाको स्तर
उत्साहजनक रहेको,
2

(घ) प्रववमधयुक्त भू-उपयोग सुचना प्रणालीको ववकास र पहुंच स्थापना गरी भूमिको बमगनकरण,
भू-उपयोग योजना तजुि
न ा तथा कायानन्त्वयन गने अवसर मसजनना भएको,

(ङ) ववनाशकारी

ु म्प
भक

पश्चात

भू-उपयोग

नीमतको

सिन्त्वयात्िक

रुपिा

प्रभावकारी

कायानन्त्वयन गने अवसर मसजनना भएको,
(च) भूमि र भूमिश्रोतको सिुक्षचत उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण र भौमतक पूवानधार
ु लाई सिृद्ध
ववकास बीच सन्त्तुलन कायि राख्दै दीगो ववकासका लक्ष्य हामसल गरी िुलक
बनाउने अवसर रहेको,

३. नीमत तजुि
न ाका प्रिुख आधारहरु
(क)

संवैधामनक आधार

भू-उkof]ग नीमतको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृवषको व्यवसावयकरण,
औद्योमगवककरण, ववववमधकरण र आधुमनकीकरण गने भन्ने नेपालको सं ववधानको भाग ४

राज्यका मनदे शक मसद्धान्त्त तथा दावयत्व अन्त्तगनत धारा ५१ को खण्ड (ङ) कृवष र
भूमिसुधार सम्बन्त्धी नीमतको उप खण्ड (३) को भावना र ििनलाई भू-उपयोग नीमत
तजुि
न ाको िुख्य आधारका रुपिा मलइएको।

(ख) भू-उपयोग िेर वगीकरणको मसद्धान्त्त

भूउपयोग िेर मनधानरण गदान परस्पर सहयोगी भू-उपयोगलाइ प्रोत्सावहत गने (Promoting
complementary land use) प्रमतस्पधी भू-उपयोगलाइ सन्त्तुमलत राख्ने (Maintaining
competitive land use) र परस्पर ववरोधी भू-उपयोगलाई मनरुत्सावहत गने (Avoiding
conflicting land use) मसद्धान्त्तलाई भू-उपयोग िेर वगीकरणको आधार मलईएको छ।
(ग) राविय आवश्यकता
भूमि र भूमिश्रोतको सिुक्षचत प्रयोगबाट वातावरण र ववकास बीच सन्त्तुलन कायि राखी
वातावरण िैरी ववकास मनिानण कायन सुमनक्षश्चत गनन, स्वच्छ, सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न, वस्ती
ववकास गनन, योजनावद्ध र दीगो शहरीकरण गनन, रािको सिग्र िेरगत ववकास
योजनाहरुलाई तहगत भू-उपयोग योजनाका आधारिा तजुि
न ा र कायानन्त्वयन गरी दीगो र
सिावेसी आमथनक वृवद्ध हामसल गनन।
(घ) अन्त्तरानविय प्रमतवद्धता

ु
अन्त्तरानविय प्रमतवद्धता अनुसार दीगो ववकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गनन, सं यक्त
राि सं घद्वारा
पररलक्षित सवैका लामग सुरक्षित, ियानददत र सुववधा सम्पन्न आवासको व्यवस्था गनन,
जैववक ववववधता सं रिण गनन, िरुभूमिकरण ववरुद्धको अमभयान सञ्चालन गनन र जलवायु
पररवतननबाट हुने जोक्षखिहरु न्त्यू नीकरण गनन आवश्यक तयारी गनन।

(ङ) िक्षन्त्रपररषद्/आयोग/समिमतका िागन मनदे शन तथा सुझाव

(अ) व्यवस्थावपका सं सदको वैठकवाट २०७२ वैशाख ३० गते को सं कल्प प्रस्तावका
आधारिा नेपाल सरकारले तजुि
न ा गरे को "भूकम्पोत्तर प्रमतकायन तथा पुनलानभ
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ुँ ा नं २१ अनुसार राविय भू-उपयोग नीमत,
एकीकृत कायनयोजना-२०७२" को वुद
२०६९ को पुनरावलोकन गने सम्वन्त्धी

मनदे शन।

(आ) व्यवस्थावपका सं सद, कृवष तथा जलस्रोत समिमतको मिमत २०७२।२।२९ को
राविय भू-उपयोग नीमत, २०६९ पुनरावलोकन गने सम्वन्त्धी मनदे शन।
(इ) ववगतका उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगहरुका प्रमतवेदनिा उक्षल्लक्षखत भू-उपयोग
तथा भूमि व्यवस्थापन सम्वन्त्धी सुझावहरु।
(च) भूमिसुधार तथा व्यवस्था िन्त्रालयको दीघनकालीन िागनक्षचर
खाद्य सुरिा, सुरक्षित बसोवास र सन्त्तुमलत वातावरणीय ववकासको सुमनक्षश्चतताका लामग
भूमि तथा भूमिश्रोतको सिुक्षचत उपयोग र दीगो व्यवस्थापन गने सन्त्दभनिा भूमिसुधार
तथा व्यवस्था िन्त्रालयले मलएको दीघनकालीन िागनक्षचर।

४. नीमतको सं क्षिप्त नाि र प्रारम्भ

१. यस नीमतको नाि "भू-उपयोग नीमत, २०७२" रहे को छ।

२. यो नीमत नेपाल सरकार, िक्षन्त्रपररषद्बाट स्वीकृत भएको मिमतदे क्षख लागू हुनेछ।

५. दीघनकालीन दृवष्टकोण

उपलव्ध भूमि र भूमिश्रोतको सिुक्षचत (Optimum) उपयोग गरी दीगो रूपिा सािाक्षजक,
आमथनक तथा वातावरणीय ववकास र सिृवद्ध हामसल गने।

६. लक्ष्य

भू-उपयोग योजनाबाट मनदे क्षशत भू-उपयोग पद्धमतको ववकास गदै भूमिको दीगो व्यवस्थापन
गने।

७. उद्देश्य

1. रािको सिग्र भूमिलाई ववमभन्न भू-उपयोगका िेरहरु (Land Use Zone) िा वगीकरण गने,
2. तहगत (सं घीय, प्रादे क्षशक र स्थानीय) भू-उपयोग योजना (Land Use Plan) तजुि
न ा गने,

3. कृवष भूमिको सं रिण, स्वच्छ, सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न, वस्ती ववकास र दीगो योजनावद्ध
शहरीकरण, वन िेर, प्राकृमतक सम्पदा, जैववक ववववधता एवि्

ऐमतहामसक, साुँस्कृमतक,

धामिनक, पुराताक्षत्वक तथा सािररक िहत्वका िेरको सं रिणका लामग भू-उपयोग योजनाको
आधारिा भूमि तथा भूमिश्रोतको उपयोग सुमनक्षश्चत गने,

4. प्राकृमतक र िानव मसक्षजत
न प्रकोपजन्त्य जोक्षखिहरुको न्त्यू नीकरण गने ,
5. वकत्तािा आधाररत भूिी लगत तयार गरी मनददनष्ट उपयोगको आधारिा भूमिको न्त्यू नति
िूल्यांकन एवि् प्रगमतशील कर प्रणाली मनधानरण गरी कायानन्त्वयन गने।

८. नीमत तथा रणनीमत

उक्षल्लक्षखत दीघनकालीन दृवष्टकोण, लक्ष्य तथा उद्धेश्य हामसल गनन दे हायका नीमत तथा रणनीमत
अवलम्बन गररने छः
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नीमत १: रािको सिग्र भूमिलाई आधारभ ुत रुपिा दे हायका ववमभन्न भू-उपयोगका िेरहरु
(Land Use Zone) िा वगीकरण गररनेछ। भू-उपयोगका िेरहरुलाई आवश्यकता
अनुसार उप-िेरहरुिा वगीकरण गररनेछ।
(क)

कृवष िेर,

(ख)

आवासीय िेर,

(ग)

व्यवसावयक िेर,

(घ)

औद्योमगक िेर,

(ङ)

खानी तथा खमनज िेर,

(च)

साुँस्कृमतक तथा पुराताक्षत्वक िेर,

(छ)

नदी तथा ताल तलै या िेर,

(ज)

वन िेर,

(झ)

सावनजमनक उपयोग तथा खुला िेर,

(ञ)

मनिानण सािग्री (ढुं गा बालुवा मगट्टी) उत्खनन् िेर,

(ट)

आवश्यकता अनुसार तोवकएका अन्त्य िेर ।

स्पष्टीकरणः ववनाशकारी स्वरुपका भूकम्प, बाढी, पवहरो लगायतका प्राकृमतक ववपद्ले एकभन्त्दा
बढी भू-उपयोगका िेरहरुिा प्रमतकूल असर पाने भएकोले भौगमभनक अध्ययनका आधारिा

जोक्षखि िेरको पवहचान गरी वस्ती, शहर वा पूवानधार ववकास मनिाणनलाई भूकम्प प्रमतरोधात्िक
तवरवाट दीगो रुपिा सुरक्षित तुल्याउन यस्ता जोक्षखि िेर भू-उपयोग नक्सािा जनाईनेछ।

रणनीमत १. भू-उपयोग िेर मनधानरण (Land Use Zoning) का िुख्य आधारहरु दे हाय
विोक्षजि हुनेछन्:-

(क) भू-बनौट, ििता र उपयुक्तताको आधारः
भू-बनौट (भौगोमलक एवि् भौगमभनक), ििता र उपयुक्ततालाई भूउपयोग िेर मनधानरणको प्रिुख आधार िामननेछ।
(ख) िौजुदा भू-उपयोगको आधारः
स्थान

ववशेषको

हाल

िौजुदा

भू-उपयोग,

भू-बनौट,

ििता

र

उपयुक्तता अनुसार रहे को भएिा सो स्थानको हकिा सोही आधारिा
भू-उपयोग िेर मनधानरण गररनेछ।
(ग) आवश्यकताको आधारः
राज्यले सावनजमनक वहत तथा भौमतक पूवानधार ववकासको लामग

कुनै

जग्गालाई मनददनष्ट उपयोग भन्त्दा फरक उपयोगिा प्रयोग गनुन पने
अवस्था आएिा सो बिोक्षजि उपयोग गनन सक्ने गरी भू-उपयोग िेर
मनधानरण गररनेछ।
रणनीमत २. सहरी िेरिा तुलनात्िक सं वेदनशीलतालाई ध्यानिा राखी

सुक्ष्ि वगीकरण

(Micro-zoning) गरी भू-उपयोगका उप-िेर मनधानरण गररनेछ।
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नीमत २: संघीय संरचना अनुकूल तहगत (सं घीय, प्रादे क्षशक र स्थानीय) भू-उपयोग योजनाहरु
तजुि
न ा गरी लागू गररनेछ।
रणनीमत १. सं घीय भू-उपयोग योजना (Federal Land Use Plan) तजूि
न ा गदान राविय
प्राथमिकता

र नीमत अनुरुप तजुि
न ा गररनेछ।

रणनीमत २. सं घीय भू-उपयोग योजनालाई िागन मनदे शनका रुपिा मलई िेरगत र
ववषयगत योजनाहरु तजुि
न ा र कायानन्त्वयन गररनेछ।
रणनीमत ३. भू-उपयोग योजना तजुि
न ा गदान दे हायका ववषयहरुिा ध्यान ददइनेछः

(क) कृवष िेरको सं रिणका साथै भूमिको खण्डीकरणलाई व्यवक्षस्थत गने,
(ख) स्वच्छ, सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न, सुरक्षित वस्ती ववकास, दीगो र
योजनावद्ध शहरीकरण सुमनक्षश्चत गने,
(ग) भौमतक पूवानधार ववकास र वातावरण बीच सन्त्तुलन कायि गने,

(घ) ऐमतहामसक, धामिनक, सांस्कृमतक र पयनटकीय िेरहरुको सं रिण गने,
(ङ) भौगोमलक

एवि्

भौगमभनक

अध्ययनका

आधारिा

सवै

प्रकारका

जोक्षखियुक्त िेर पवहचान गने,
(च) उपयोगिा नरहे को, न्त्यू न उपयोगिा रहे को, दूरुपयोग भैरहे को वा
दोहन भै रहे को भूमिलाई सिुक्षचत प्रयोगिा ल्याउने,

(छ) जैववक ववववधताको सं रिण तथा सम्बद्धनन सुमनक्षश्चत गने,
(ज) जलवायू पररवतननको असरलाई न्त्यू नीकरण गने,
(झ) औद्योमगक, वाक्षणज्य एवि् व्यावसावयक िेरको अव्यवक्षस्थत ववकास र
ववस्तारलाई मनयन्त्रण गने,
(ञ) शहरी वा ग्रािीण िेरको आवासीय िेरिा न्त्यू नति हररत िेर, खुला
िेर, उद्यान, खेलिैदान, िनोरञ्जन स्थलको ववकास गने,
(ट) नदी, सडक, पोखरी, नहरको दायाुँ बायाुँ खुला तथा हररत िेर
(Green Belt) मनिानण गने।
रणनीमत ४. तहगत भू-उपयोग योजना तजुि
न ा गदान िामथल्लो तहको भू-उपयोग योजना
अनुकूल हुने गरी तल्लो तहको योजना तजुि
न ा गररनेछ।

रणनीमत ५. स्थानीय तहिा ग्रािीण एवि् शहरी भू-उपयोग योजना ववस्तृत रुपिा
छु ट्टाछु ट्टै तजुि
न ा गरी लागु गररनेछ।
रणनीमत ६. काठिाण्डौं उपत्यकाको भू-उपयोग योजना तजुि
न ा र कायानन्त्वयन गदान
काठिाण्डौं उपत्यका ववकास प्रामधकरणसं ग र नगर ववकास योजना लागू
भएका

अन्त्य

िेरिा

सम्बक्षन्त्धत

गररनेछ।
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सरोकारवाला

मनकायसं ग

सिन्त्वय

रणनीमत ७. भू-उपयोग योजना तजुि
न ा र कायानन्त्वयनिा लैं विक र सिावेसी हुने गरी
सम्बक्षन्त्धत सरोकारवालाहरुको सहभामगता सुमनक्षश्चत गररनेछ ।ववशेष गरी

स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तजुि
न ा र कायानन्त्वयन गदान सिुदायको
सहभामगता सुमनक्षश्चत गररनेछ।
रणनीमत ८. प्रादे क्षशक र स्थानीय भू-उपयोग योजना तजुि
न ा गनन आवश्यक ददशा मनदे श,
प्रववमध र प्राववमधक सहयोग आवश्यक पने भएिा केन्त्रीय मनकायले
उपलव्ध गराउनेछ।

नीमत ३: मनददनष्ट भू-उपयोग िेर र भू-उपयोग योजनाको आधारिा भूमि तथा भूमिश्रोतको उपयोग
गने व्यवस्था सुमनक्षश्चत गररनेछ।
रणनीमत १.मनददनष्ट भू-उपयोग िेर र योजनाको आधारिा भूमिको उपयोग सुमनक्षश्चत
गररनेछ।

रणनीमत २. मनददनष्ट भू-उपयोग िेर भन्त्दा फरक वकमसिले उपयोग गने वा ववना स्वीकृमत
मनददनष्ट भू-उपयोगिा पररवतनन गने कायनलाई मनरुत्सावहत गरी साववककै
उपयोगिा ल्याईनेछ।

रणनीमत ३. िानव सुरिा सुमनक्षश्चत गनन, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृवद्ध गनन, जैववक

ववववधताको सं रिण गनन र वातावरणीय सन्त्तुलन कायि गनन भूमिको
उपयोगिा पररवतनन गनुप
न ने उपयुक्त कारण भएिा ववषय ववज्ञ सक्षम्िमलत
समिमतको मसफाररसिा नेपाल सरकार, िक्षन्त्रपररषद्को मनणनयबाट

पररवतनन

गनन सवकनेछ।
नीमत ४: तहगत भू-उपयोग योजना अनुकूल हुने गरी भौमतक पूवानधार ववकासका आयोजनाहरुको
तजुि
न ा र कायानन्त्वयन गररनेछ।

रणनीमत १. सम्बक्षन्त्धत िेरको भू-उपयोग योजनालाई आधारका रुपिा मलइ स्वच्छ,
सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न र सुरक्षित वस्ती ववकास, योजनाबद्ध र दीगो
शहरीकरण तथा भौमतक पूवानधार ववकास मनिानणका योजना तजुि
न ा र
कायानन्त्वयन गररनेछ।
रणनीमत २. सम्बक्षन्त्धत िेरको भू-उपयोग योजना र भौगनमभक अध्ययनका आधारिा
जोक्षखिको सं वेदनशीलता िुल्याकंन गरी स्वच्छ, सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न र
सुरक्षित वस्ती ववकास, योजनाबद्ध र दीगो शहरीकरण तथा भौमतक पूवानधार
ववकासका योजना तजुि
न ा र कायानन्त्वयन गररनेछ।
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रणनीमत ३. भौमतक पूवानधार ववकास मनिानणका आयोजना सं चालन गनन र औद्योमगक
िेरको ववकास गनन िापदण्ड अनुसार जग्गा ववकास कायनक्रि सं चालन
गदान मनजी र सहकारी िेर सिेतलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
नीमत ५: कृवषयोग्य भूमिको गैर कृवष प्रयोग, कृवष भूमिलाई बाुँझो राख्ने प्रवृमत र अमनयक्षन्त्रत

खण्डीकरणलाई मनरुत्सावहत गदै कृवषयोग्य भूमिको सिुक्षचत उपयोग एवि् सं रिण
सुमनक्षश्चत गररनेछ।

रणनीमत १. कृवषयोग्य भूमिको गैर कृवष प्रयोग र पररवतननलाई मनरुत्सावहत गरी कृवष
िेरलाई सं रिण र सम्बद्धनन गनन कानुन विोक्षजि अनुदान, सहुमलयत तथा
िमतपूमतन ददइनेछ।

रणनीमत २. कृवष िेरिा वमगनकृत उच्च पहाडी भेगका जग्गालाई िूल्यवान जमडवुटी,
फलफूल, पशुपालन एवं चरन िेरको रुपिा ववकास गररनेछ।

रणनीमत ३. मसं चाई योजना लागू भै मसं चाई सुववधा उपलव्ध भएका तथा तजुि
न ा गररएका

मसं चाई योजनाका प्रभाव िेर (Command Area) मभरका जग्गालाई कृवष
िेरिा

बमगनकरण

गरर

सो

बिोक्षजि

उपयोग

गने

व्यवस्था

सुमनक्षश्चत

गररनेछ।

रणनीमत ४. मनधानररत भू-उपयोग िेरको आधारिा जग्गाको न्त्यू नति िेरफल तोकी सो
भन्त्दा सानो टु क्रािा जग्गाको खण्डीकरण गनन नपाउने व्यवस्था गररनेछ।

रणनीमत ५. कृवष िेरिा वगीकृत जग्गालाई व्यवसायीक कृवष कायनिा प्रोत्साहन गनन
चक्लावन्त्दी (Land Consolidation) सम्वन्त्धी िापदण्ड तयार गरी लागु
गररनेछ।

रणनीमत ६. कृवष िेरिा वगीकृत जग्गा िनामसव कारण बेगर लगातार तीन वषनसम्ि
बाुँझो राख्न नपाईने व्यवस्था

गररनेछ।

रणनीमत ७. कृवष िेरिा वमगनकृत जग्गािा खेती नगने जग्गाधनीलाई सरकारले ददने
अनुदान, सुववधा र सहयोगिा कटौती गरी राज्यले थप कर लगाउन
सक्नेछ।
नीमत ६: स्वच्छ, सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न तथा सुरक्षित वस्ती ववकास र योजनावद्ध एवं दीगो
शहरीकरण सुमनक्षश्चत गररनेछ।
रणनीमत१. प्रत्येक प्रादे क्षशक र स्थानीय तहिा मनधानररत िेर मभर भौगमभनक, भौगोमलक
र वातावरणीय दृवष्टले सुरक्षित र कि मभरालो भएका उपयुक्त स्थानहरु
पवहचान गरर सुरक्षित वस्ती ववकासका लामग प्रोत्साहन गररनेछ।
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रणनीमत २. िध्य पहाडी लोकिागन लगायत दे शका ववमभन्न स्थानिा प्रस्ताववत नयाुँ शहर
र आवासीय िेरको ववकास र ववस्तार गदान योजनावद्ध र दीगो तवरबाट
स्वच्छ, सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न वस्ती तथा शहर ववकास गनन मनजी िेरलाई
प्रोत्साहन गररनेछ।
रणनीमत ३. घोवषत नयाुँ शहर मनिानण िेर र शहरोन्त्िुख अन्त्य िेरिा एक आवास
इकाईको घर घडेरीको न्त्युनति र अमधकति िेरफलको हद तोवकनेछ।

रणनीमत ४. शहरी/ग्रािीण िेरका आवासीय िेरिा वमगनकृत जग्गािा वस्ती ववकास,
शहरी योजना तथा भवन मनिानण सम्वन्त्धी आधारभूत िागनदशनन/भवन
सं वहता/िापदण्ड अनुरुप आधारभूत पूवानधार, हररयाली र खुला िेरको
न्त्यूनति िापदण्ड तोवकनेछ।

रणनीमत ५. प्राकृमतक ववपद्वाट जोक्षखियुक्त र असुरक्षित वस्तीहरुलाई स्थानान्त्तरण
गनुप
न ने भएिा सम्भव भएसम्ि त्यस्तो वस्तीबाट नक्षजक रहे का वातावरणीय र
िानवीय सुरिाका दृवष्टले सुरक्षित पूवानधार ववकास र जीववकोपाजननका लामग
उपयुक्त स्थानको पवहचान गरी स्थानान्त्तरण गररनेछ।

रणनीमत ६. राज्यले सरोकारवाला मनकायको सिन्त्वयिा आधारभूत पूवानधारयुक्त एकीकृत
वस्ती ववकास गनन प्रोत्साहन गनेछ।
रणनीमत ७. अव्यवक्षस्थत

बसोबास

गने

प्रवृमतलाई

मनयन्त्रण

गरी

मनधानररत

भवन

िागनदशनन/भवन सं वहता/िापदण्ड अनुसार पूवानधारयुक्त, व्यवक्षस्थत, स्वच्छ,

सुन्त्दर, सुववधा सम्पन्न र सुरक्षित वस्ती ववकास गनन र योजनावद्ध एवं दीगो
शहरीकरण गनन प्रोत्साहन गररनेछ।
रणनीमत ८. मनधानररत भवन िागनदशनन/भवन सं वहता/िापदण्ड अमनवायन कायानन्त्वयन गने
गराउने कायनका लामग स्थानीय मनकायहरुको ििता ववकास गररनेछ।
रणनीमत ९. वस्ती स्थानान्त्तरण गरी खाली भएको जग्गालाई उपयुक्तता र ििताका
आधारिा भू-उपयोग िेर मनधानरण गरी सोही अनुरुप उपयोग गनन प्रोत्साहन
गररनेछ।
रणनीमत १०. सरकारी-मनजी वा सरकारी-सहकारी िेरको सहकायनिा भूमिहीन र भूमििा
पहुुँच न्त्यू न रहे का नागररकका लामग आवासीय िेरिा मनधानररत भवन

िागनदशनन/भवन सं वहता/िापदण्ड अनुरुप सुरक्षित र सुलभ आवास (Low
cost housing) सवहतको व्यवक्षस्थत वस्ती ववकास गनन प्रोत्साहन गररनेछ।
नीमत ७: वन तथा अन्त्य प्राकृमतक सम्पदाको सं रिण एवि् सिुक्षचत उपयोग सुमनक्षश्चत
गररनेछ।
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रणनीमत १. वन र सं रक्षित िेरहरुको नापनक्शा र सीिांकन गरी हररत पूजान तयार गने
कायनलाई प्राथमिकता ददइनेछ।
रणनीमत २. राविय प्राथमिकताका आयोजना कायानन्त्वयन गनन वन िेरको जग्गा प्रयोग
गनुप
न ने भएिा सो वरावरको िेरफलिा नघटने गरी वृिारोपण गनुप
न ने
व्यवस्थालाई अमनवायन गररनेछ।
रणनीमत ३. है मसयत मबग्रेको वन िेरिा बृिारोपण तथा सं रिण गरी वन व्यबस्थापन
गनन प्रोत्साहन गररनेछ।

रणनीमत ४. च ुरे तथा भावर िेरको सं रिण गनन ववशेष योजना बनाई कायानन्त्वयन
गररनेछ।

रणनीमत ५. च ुरे तथा भावर िेरको सं रिणको लामग सो िेरको सं वेदनशील भू-भागिा
रहेका र जोक्षखियुक्त िानववस्तीलाई क्रिशः स्थानान्त्तरण गनन आधारभूत
पूवानधारयुक्त एकीकृत वस्ती ववकासका कायनक्रिहरु तजुि
न ा गररनेछ।

रणनीमत ६. जलाधार िेर, सीिसार िेर, सं रक्षित िेर, िध्यवती िेर, राविय मनकुञ्ज
तथा वन्त्यजन्त्तु आरिण िेर र चरन िेरको सं रिण गनन ववशेष व्यवस्था
गररनेछ।
रणनीमत ७. जैववक िागन रहे को वा रहने सम्भावना भएका वन सिेतका िेरलाई सं रक्षित
वनको रुपिा ववकास गररनेछ।वन िेर, घाुँसे िैदान, वन्त्यजन्त्तु तथा
पशुपंिीको वासस्थानको सं रिण गररनेछ।

रणनीमत ८. है मसयत मबग्रेको वन तथा प्राकृमतक सम्पदा (जलाशय, ताल, पोखरी, नदी
नाला, सीिसार िेर आदद) को है मसयत सुधार गरी जैववक ववववधताको
सं रिण, सम्बद्धनन र उपयोग गररनेछ।
रणनीमत ९. पहाडी तथा वहिाली िेरका उत्पादकत्व न्त्यू न रहे का तथा वन िेरको
बीचिा रहे का वस्तीलाई उपयुक्त िेरिा स्थानान्त्तरण गरी साववक वस्ती
भएका स्थानिा वन ववकास गनन प्रोत्साहन गररनेछ।
नीमत ८: मनददनष्ट भू-उपयोगको िेर वा भू-उपयोग योजना बिोक्षजि भूमि तथा भूमिश्रोतको
उपयोगका लामग उत्प्रेररत गनन प्रोत्साहनिुखी कायनक्रिहरु सं चालन गररनेछ।
रणनीमत १. भू-उपयोग योजना र सम्वक्षन्त्धत नीमत अनुरुप उद्योग, आवास, कृवष ववकास
गनन मनजी िेर र सहकारी िेर इच्छु क दे क्षखएिा राज्यले थप सहुमलयत
प्रदान गनेछ।
रणनीमत २. उपयोगिा नआएका जग्गालाई मनददनष्ट गररएको भू-उपयोग िेर अनुसार हुने
गरी

व्यवसावयक

खेती,

पयनटकीय
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स्थल,

अनुसन्त्धान

स्थल,

वैज्ञामनक

प्रयोगशाला, िनोरञ्जनस्थल, खेलकुदस्थल आददका रुपिा उपयोग गनन मनजी
िेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
रणनीमत ३. राज्यले तोकेको िापदण्ड बिोक्षजि भवन तथा व्यवक्षस्थत आवास योजना
सं चालन गरी सुरक्षित आवास उपलव्ध गराउने व्यक्षक्त वा सं स्थालाई थप
सहुमलयत उपलव्ध गराइनेछ।

रणनीमत ४. पहाडी वस्तीहरुिा पारवहन सुववधा पुर ्याउन पयानवरणीय दृवष्टकोणबाट
उपयुक्त हुने गरी सुरुङिागन वा रज्जुिागनको मनिानणलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
नीमत ९: भूमिलाई उपयोग ववहीन राख्ने र न्त्यून उपयोग, दुरुपयोग एवं अत्यामधक दोहन गने
कायनलाई मनरुत्सावहत गररनेछ।
रणनीमत १. नदीनालाहरुको प्राकृमतक वहाव, सीिा र िापदण्डलाई असर पने गरी
भूमिको प्रयोग गनन मनषेध गररनेछ।
रणनीमत २. ताल-तलै या, जैववक िागन, सावनजमनक पोखरी, सीिसार र चरन िेरहरुको

सीिा अमतक्रिण नहुने तथा गुणस्तरिा ह्रास नआउने गरी प्राकृमतक उपयोग
र पयनटन प्रवद्धनन गने व्यवस्था मिलाईनेछ।

रणनीमत ३. भू-ियलाई बढावा ददने, कृवषयोग्य भूमिलाई प्रमतकूल असर गने तथा
स्थानीय वस्तीलाई जोक्षखििा पाने गरी सडक मनिानण वा ववस्तार गने
कायनलाई मनरुत्सावहत गररनेछ।

रणनीमत ४. िाटोको प्राकृमतक अवस्थालाई कायि राखी सं रिण गने कायनलाई प्रोत्साहन
गने

र िापदण्ड ववपररत भूमिको प्राकृमतक स्वरुपिा पररवतनन हुने गरी

उपयोग गने कायनलाई मनरुत्सावहत गररनेछ।

रणनीमत ५. सरकारी र सावनजमनक प्रकृमतका उपयोग मबहीन, न्त्यू न उपयोग भएका र
किसल

जग्गालाई

मनददनष्ट

भू-उपयोग

िेरिा

ल्याउन

जग्गा

ववकास

कायनक्रि सञ्चालन गनन प्रोत्साहन गररनेछ।
नीमत १०: प्राकृमतक र िानवमसक्षजत
न प्रकोपहरुको जोक्षखि न्त्यूनीकरणको लामग ववकास र
वातावरणबीच सन्त्तुलन कायि गनन जोक्षखियुक्त िेरहरुको पवहचान गरी ती िेरहरुिा
मनक्षश्चत वक्रयाकलापहरु िार सं चालन गनन पाउने व्यवस्था सुमनक्षश्चत गररनेछ।
रणनीमत १.प्राकृमतक ववपद्बाट उच्च जोक्षखियुक्त स्थानहरुको पवहचान गरी ती
स्थानहरुिा मनक्षश्चत कृयाकलापहरु िार सं चालन गनन ददइनेछ।

रणनीमत २. प्राकृमतक ववपद्को दृवष्टले सं वेदनशील िेरहरूको सं रिण गनन सं रिणिुखी
कायनक्रिहरु सञ्चालन गररनेछ।
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रणनीमत ३. भूमि, वातावरण र ववकासबीच सन्त्तुलन कायि गनन ववकास मनिानणका
कायनहरु सं चालन गदान जलवायु पररवतननको असरलाई सिेत ध्यान ददई दीगो
ववकासका मसद्धान्त्त अवलम्बन गररनेछ।

रणनीमत ४. नदीको प्राकृमतक वहावलाई कायि राख्दै सुरक्षित र दीगो तटबन्त्ध गरी

उकास हुने सरकारी जग्गालाई उपयुक्तता अनुसार कृवष, वन, सडक, हररत,
र खुला िेरको रुपि उपयोग गररनेछ।

नीमत ११: प्राकृमतक सम्पदा, पयनटकीय, ऐमतहामसक, साुँस्कृमतक, धामिनक, पुराताक्षत्वक िेर,
सरकारी, सावनजमनक र गुठी जग्गाहरुको संरिण तथा सिुक्षचत उपयोग सुमनक्षश्चत
गररनेछ ।
रणनीमत१. ववमभन्न ऐमतहामसक, सांस्कृमतक, धामिनक, पुराताक्षत्वक र पयनटकीय िहत्वका
िेरहरुको पवहचान गरी ती िेरहरुको उद्देश्य अनुसार िौमलकतािा असर
नपने गरी उपयोग र सं रिण गररनेछ।

रणनीमत २. ववश्वसम्पदा सूचीिा सूचीकृत सम्पदािा असर पने गरी उपयोग गनन र भूउपयोग िेर पररवतनन गनन मनषेध गररनेछ।
रणनीमत ३. सािररक, वातावरणीय तथा जैववक ववववधताको दृवष्टले सं वेदनशील र ववशेष

िहत्वका िेरहरुको सं रिण गनन ती िेरहरुिा मनक्षश्चत दूरीसम्ि प्रवेश मनषेध
(No Go Zone) गने व्यवस्था गरी त्यस्तो िेर अन्त्य उपयोगिा पररवतनन गनन
सिेत मनषेध गररनेछ।

रणनीमत ४. खमनज, ते ल, ग्याुँस लगायतका िहत्वपूण न प्राकृमतक स्रोत भववष्यिा पत्ता
लागेिा जुनसुकै भू-उपयोग िेरिा रहे को

भएतापमन त्यस्तो प्राकृमतक स्रोत

रहेको िेरलाई सोही अनुरुप मनददनष्ट उपयोगिा बगीकरण गरी उपयोग
गररनेछ।
रणनीमत ५. उक्षचत

उपयोगिा

नरहेको

सरकारी,

साबनजमनक

तथा

गुठी

जग्गालाई

आवश्यक सं रिणको व्यवस्था मिलाई मनददनष्ट प्रयोजनिा उपयोग गररनेछ ।
रणनीमत ६. सरकारी र सावनजमनक जग्गाको अद्यावमधक अमभलेख तयार गरी सोको दीगो
सं रिण र सदुपयोग गनन काि, कतनव्य र अमधकार सवहतको स्थायी
सं यन्त्रको स्थापना गररनेछ।
नीमत १२: वकत्तािा आधाररत भूमि लगतिा भू-उपयोग िेर उल्लेख गरी मनददनष्ट भू-उपयोगको
आधारिा न्त्यूनति िूल्यांकन तथा भूमि कर प्रणाली ववकास गरी लागु गररनेछ।
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रणनीमत १.नापनक्शा गनन बाुँकी रहे को भू-भाग सिेतको वकत्ता नापी सम्पन्न गरी
वकत्तािा आधाररत सम्पूण न भूमि लगतिा भू-उपयोग िेर उल्लेख गने
व्यवस्था गररनेछ।
रणनीमत २. मनददनष्ट भू-उपयोग िेर र प्रगमतशील कर प्रणालीको आधारिा घर जग्गाको
िूल्याङ्कन र कर मनधानरण गने व्यवस्था गररनेछ।

ु
रणनीमत ३. सािुवहक वा सं यक्त
आवास मनिानण गने व्यवसावयक कम्पनी वा सं स्थाको
हकिा वाहे क आवासीय िेरिा प्रमत पररवार न्त्यू नति िेरफलको एक घर
घडे रीको िापदण्ड मनधानरण गरी सो भन्त्दा बढी घर घडे री जग्गािा
प्रगमतशील कर (Progressive Tax) लगाइनेछ।

रणनीमत ४. कृवष प्रयोजनको लामग उपयोग भएको भूमििा कर सहुमलयत ददइनेछ ।सो
बाहे कका भू-उपयोग िेरका जग्गाका हकिा उपयोग र लाभ सिेतका
आधारिा कर मनधानरण गररनेछ।
नीमत १३: भू-उपयोग योजना सम्बन्त्धी सूचना प्रणाली ववकास गररनेछ।
रणनीमत १. भू-उपयोग योजना तजुि
न ा गननका लामग आवश्यक भू-उपयोग/भूमिश्रोत नक्शा
(Land Use/Land Resource Map), भू-ििता नक्शा (Land Capability
Map), भू-उपयोग िेर मनधानररत नक्शा (Land Use Zoning Map), जोक्षखि

नक्सा (Hazard Map) तथा सम्बक्षन्त्धत ववषय (Theme) को डाटाबेस तयार
गररनेछ।
रणनीमत २. आधुमनक प्रववमधयुक्त भू-उपयोग सूचना प्रणाली ववकास गरी प्रणालीिा आवद्ध

अद्यावमधक सूचनािा सरोकारवालालाई सहज पहू ुँच र ववतरणको व्यवस्था
गररनेछ।

रणनीमत ३. पूवानधार मनिानण, औद्योमगक प्रमतष्ठान स्थापना र सञ्चालन, वस्ती/शहर
ववकास र ववस्तारका साथै राज्य सं रचनाका ववमभन्न तहिा योजना तजुि
न ा र
कायानन्त्वयन गदान अद्यावमधक भू-उपयोग सूचनालाई आधारको रुपिा मलनुपने
व्यवस्थालाई अमनवायन गररनेछ।
नीमत १४: भू-उपयोग नीमत, योजना र सो अनुरुपका कायनक्रिहरुको कायानन्त्वयनका लामग
संस्थागत संरचनाको स्थापना गररनेछ।
रणनीमत १. भू-उपयोग नीमत, योजना र सो अनुरुपका कायनक्रिहरु कायानन्त्वयनका लामग
ववमभन्न तहिा सं गठनात्िक सं रचना स्थापना गररनेछ।
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रणनीमत २. भू-उपयोग नीमतको प्रभावकारी कायानन्त्वयनका लामग आवश्यक ऐन, मनयि र
मनदे क्षशका तजुि
न ा गररनेछ।
रणनीमत ३. भू-उपयोग नीमत कायानन्त्वयनका लामग ववमभन्न सरोकारवाला मनकायहरुका
मबच प्रभावकारी सिन्त्वयको व्यवस्था गररनेछ।

नीमत १५: भू-उपयोग र यसको दूरगािी प्रभावका बारे िा जनचेतना अमभवृवद्ध गररनेछ।
रणनीमत १. ववमभन्न तहको शैक्षिक पाठ्यक्रििा भू-उपयोग सम्बन्त्धी ववषय सिावेश गरी
भूमि र भूमिश्रोतको सिुक्षचत उपयोग सम्बन्त्धी ज्ञान र सचेतना वृवद्ध
गररनेछ।
रणनीमत २. भू-उपयोग िेर वगीकरण अनुसार नै उपयोग गनन ववमभन्न सचेतनािूलक
श्रव्य दृश्य सािग्रीको उत्पादन र प्रसारण गररनेछ।
रणनीमत ३. मनददनष्ट भू-उपयोग िेरिा भू-उपयोग योजनाको आधारिा िार कायनक्रिहरु
तजुि
न ा गने व्यवस्था मिलाउन सरकारी मनकायहरुको ििता र सचेतनािा
वृवद्ध गररनेछ।
९. कायानन्त्वयन व्यवस्था

भूमि तथा भूमिश्रोतको उपयोग सम्बन्त्धिा यो नीमत िूल नीमत हुनेछ। भूमि तथा भूमिश्रोतसं ग
सम्बक्षन्त्धत ववषयका ववमभन्न िेरगत नीमतहरु जस्तै ः वन, कृवष, शहरी ववकास, आवास, मसं चाई,

उजान, उद्योग, पयनटन र क्षशिा नीमत यस नीमतको भावना अनुकुल हुनेछन्।यस नीमतको
कायानन्त्वयनका लामग दे हाय बिोक्षजिको कायानन्त्वयन व्यवस्था तय गररएको छः(क) कानुनी व्यवस्था
भू-उपयोग नीमतको कायानन्त्वयनका लामग आवश्यक भू-उपयोग सम्बन्त्धी ऐन, मनयिावली,
मनदे क्षशका, कायनववमध र िापदण्ड तजुि
न ा गरी लागु गररनेछ।
(ख) संस्थागत व्यवस्था
भू-उपयोग नीमत कायानन्त्वयनको लामग भू-उपयोग व्यवस्थापन ववभाग र िातहतिा मडमभजन
कायानलय स्थापना गररनेछ। सं घीय, प्रादे क्षशक र स्थानीय तहिा भू-उपयोग कायानन्त्वयन तथा
सिन्त्वय समिमतहरुको गठन गररनेछ। कुनै मनक्षश्चत िेरको ववकासको लामग ववशेष ऐनद्बारा

क्षजम्िेवारी तोकेका ववकास प्रामधकरण जस्ता मनकायसं ग सिेत सिन्त्वय गदै भू-उपयोग योजना
तजुि
न ा र कायानन्त्वयन गररनेछ।

(ग) भू-उपयोग कायानन्त्वयन नमतजा खाका
यो नीमतले पररलक्षित गरे का कानुनी सं रचनाको तजुि
न ा, सं स्थागत सं रचना स्थापना, अन्त्तरमनकाय
सिन्त्वय, भू-उपयोग सूचना प्रणालीिा पहुंच लगायतका कायनहरु मनक्षश्चत सियावमध मभर सम्पन्न
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गरी भू-उपयोग कायानन्त्वयनलाई सुमनक्षश्चत गनन भू-उपयोग कायानन्त्वयन नमतजा खाका अनुसूची-२
िा सं लग्न गररएको छ ।
(घ) अनुगिन तथा िूल्याङ्कन
१. यो नीमत कायानन्त्वयनको मनयमित अनुगिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था िन्त्रालयले गनेछ ।
२. यस नीमतको कायानन्त्वयनको प्रभावकाररताको िूल्याङ्ककन खुला प्रमतस्पधानवाट ववज्ञहरु छनौट गरी
स्वतन्त्ररुपिा, सहभामगतािूलक र सिन्त्वयात्िक तवरवाट प्रत्येक पाुँच-पाुँच वषनिा गररनेछ।
१०. िान्त्यता
यस नीमतको सफल कायानन्त्वयनलाई सुमनक्षश्चत गनन दे हाय बिोक्षजिको अवस्था उपलब्ध हुने
िान्त्यता राक्षखएको छः-

(क) भूमि तथा भूमिश्रोतको सं रिण तथा दीगो व्यवस्थापन बहु सरोकारको मबषय (Cross
cutting issue) भएकाले सबै सरोकारवाला मनकायको सहयोग प्राप्त हुने र उच्चति
सिन्त्वय कायि हुनेछ।

(ख) भू-उपयोग नीमत कायानन्त्वयनका क्रििा जग्गाधनीहरुबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुनेछ।

यो नीमत कायानन्त्वयन गदान नागररकका उक्षचत गुनासो सम्बोधन गनन सबै सरोकारवालाको
सवक्रय सहयोग रहनेछ।

(ग) भू-उपयोग नीमतको कायानन्त्वयनिा उच्चस्तरको प्रमतबद्धता रहनेछ। सवै सरोकारवाला
मनकायले यस नीमतको कायानन्त्वयनिा उच्च प्राथमिकता ददनेछन्।

(घ) यस नीमतिा भएको व्यवस्था बिोक्षजि मनधानरण गररएका कायनक्रिहरुको कायानन्त्वयनका
लामग पयानप्त ववत्तीय श्रोत र साधन उपलब्ध हुनेछ।

(ङ) यो नीमत कायानन्त्वयनका लामग उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, सांगठमनक

सं रचना र दि

जनशक्षक्तको उपलव्धता हुनेछ।

उक्षल्लक्षखत अवस्था कायि हुन नसकेिा सफल कायानन्त्वयनको लामग जोक्षखि रहन सक्नेछ।

११. नीमतिा पररिाजनन

(क) यो नीमत अनुकूल नभएका नीमत तथा कानुनहरु सम्बक्षन्त्धत मनकायले यो नीमत अनुरुप हुने
गरी पररिाजनन गनुन पनेछ।

(ख) यो नीमतलाई आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन एवं पररिाजनन गनन सवकनेछ।
१२. खारे जी
राविय भू-उपयोग नीमत, २०६९ खारे ज गररएको छ।
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अनुसूची- १
(१ सं ग सम्वक्षन्त्धत)

भू उपयोगका िेरहरुको पररभाषा
(क) कृवष िेर

"कृवष िेर" भन्नाले कृवष उत्पादन (अन्न बाली, नगदे

बाली, बागवानी आदद), पशुपालन,

ित्स्यपालन, मनजी जग्गािा भएका कृवष वन पैदावर र वावटकासिेत भएका वा हुनसक्ने जग्गा

रहेको िेरलाई सम्झनु पछन। यो शब्दले कुनै मनक्षश्चत िेरलाई सरकारले कृवष िेर भनी घोषणा
गरी तोकेको िेर सिेतलाई जनाउुँछ।
(ख) आवासीय िेर

"आवासीय िेर" भन्नाले िामनसले वासस्थानको लामग प्रयोग गरे का जग्गालाई जनाउुँछ र सो शब्दले

घरसं ग जोमडएको वा नजोमडएको भए तापमन गोठ, भकारी, ग्यारे ज, तवेला, इनार, धारा, फलफुल

ुँ न वा त्यस्तै अरु कुनै काििा प्रयोग गररएको जग्गा रहे को िेरलाई सम्झनु
बगैंचा, करे साबारी, आग
पछन।यो शव्दले व्यवसावयक कम्पनी वा

सं स्थाले आवासीय िेरिा मनिानण गरे को सािुवहक आवास,

ु
सं यक्त
आवास (Apartment) र कुनै मनक्षश्चत िेरलाई सरकारले बसोवासका लामग घोषणा गरी
तोकेको िेर सिेतलाई जनाउुँछ।
(ग) ब्यवसावयक िेर

"ब्यवसावयक िेर" भन्नाले पसल, होटे ल, पदशननी कि, पेट्रोल पम्प, गोदाि, स्वास््य, सं चार वा
वस्तुको खररद ववक्री हुने स्थान वा कुनै सावहक्षत्यक, वैज्ञामनक वा प्राववमधक सेवा, सूचना तथा
परािशन उपलब्ध गराउने सं स्था, हाट बजार लाग्ने स्थान, व्यवसावयक प्रयोजनका लामग खोमलएका
मडस्को, क्लव, पौडी पोखरी मसनेिा घर लगायतका िनोरञ्जनस्थल वा अन्त्य कुनै व्यवसावयक
प्रयोजनको लामग मनिानण गररएका घरले चचे का जग्गा तथा सो प्रयोजनको लामग छु ट्याइएका जग्गा
रहेको िेरलाई सम्झनु पछन।यो शव्दले व्यवसावयक कम्पनी वा सं स्थाले व्यवसावयक िेरिा मनिानण
गरे को व्यवसावयक भवन तथा सो भवनले चचे को जग्गालाई सिेत जनाउुँछ।साथै यो शब्दले कुनै

मनक्षश्चत भौगोमलक िेरिा बजार ववस्तार तथा व्यवसावयक प्रयोजनको लामग शहर मनिानण गने गरी
सरकारले घोषणा गरी तोकेको िेर सिेतलाई जनाउुँछ।
(घ) औद्योमगक िेर

"औद्योमगक िेर" भन्नाले कुनै पमन कायनस्थल (Workshop) वा वस्तु उत्पादन गने उद्योग तथा सो
सं चालन गने प्रयोजनको लामग रहे का घर, टहराले चचे का जग्गा लगायत सो प्रयोजनको लामग
छु ट्टयाइएका जग्गा रहेको िेरलाई सम्झनु पछन।यो शव्दले कुनै मनक्षश्चत भौगोमलक िेरिा उद्योग
प्रवद्धनन गने उद्देश्यले सरकारले घोषणा गरी तोकेको औद्योमगक कररडोर, औद्योमगक ग्राि, औद्योमगक
क्लष्टर, ववशेष मनयानत िेर र ववशेष आमथनक िेर सिेतलाई जनाउुँछ।
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(ङ) खानी तथा खमनज िेर

"खानी तथा खमनज िेर" भन्नाले खमनज पदाथनको उत्खनन्, उत्पादन वा प्रशोधन गरे को वा कुनै
मनक्षश्चत भौगोमलक िेरिा खानी तथा खमनज िेर भनी सरकारले घोषणा गरी तोकेको जग्गा रहे को

िेरलाई सम्झनु पछन।यो शव्दावलीले कुनै पमन खानी पत्ता लागेको िेर वा खानी सं चालन भएको
िेर, खमनज पदाथन उत्खनन्, उत्पादन, प्रशोधन एवं शुद्धीकरण गने उद्योग रहे को िेर, सोही
प्रयोजनिा प्रयोग भएको घर, टहरा तथा उद्योग सं चालनको लामग प्रयोगिा आएको जग्गा सिेतलाई
जनाउुँछ।

(च) साुँस्कृमतक, तथा पुराताक्षत्वक िेर

"साुँस्कृमतक तथा पुराताक्षत्वक िेर" भन्नाले ऐमतहामसक िहत्वको वकल्ला, दरबार, भवन, िठ,
िक्षन्त्दर, िक्षस्जद, गुम्बा, िाने लगायत अन्त्य धामिनक स्थल, दे वालय र पुराताक्षत्वक िहत्वका िेरलाई

सम्झनु पछन।यो शव्दावलीले कुनै मनक्षश्चत भौगोमलक िेरिा ऐमतहामसक, साुँस्कृमतक, धामिनक तथा
पुराताक्षत्वक िेर भनी सरकारले घोषणा गरी तोकेको िेर सिेतलाई जनाउुँछ।
(छ) नदीनाला तथा ताल तलै या िेर

"नदीनाला तथा ताल तलैया िेर" भन्नाले नदी, खोला, खहरे , नहर, ताल, पोखरी, लािो सियदे क्षख
पानी जिेको डोल वा मसिसार जग्गा रहे को िेर सिेतलाई सम्झनु पछन।
(ज) वन िेर

"वन िेर" भन्नाले पूणन वा आंक्षशक रुपिा रुख तथा वनस्पमतले ढाकेको सरकारी, सािुदावयक,
कवुमलयती वन लगायत वन्त्यजन्त्तु आरि, राविय मनकुञ्ज, क्षशकार आरि, सं रक्षित िेर बुट्यान,
झाडी, फाुँट, रुख नभए पमन सरकारले वन िेर भनी तोकेको स्थान लगायत सवै प्रकारका वनको

जग्गा रहेको िेरलाई सम्झनु पछन। यो शव्दावलीले कुनै मनक्षश्चत भौगोमलक िेरिा वन िेर वा
हररत िेर ववस्तारको लामग सरकारले घोषणा गरी तोकेको िेर सिेतलाई जनाउुँछ।
(झ) सावनजमनक उपयोग तथा खुला िेर

"सावनजमनक उपयोग तथा खुला िेर" भन्नाले स्कूल, कले ज, ब्यवसावयक क्षशिा केन्त्र, ववश्वववद्यालय
लगायत शैक्षिक सं स्था, सुरिा मनकाय, स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकी, मनजी वा सािुदावयक
अस्पताल

लगायतका स्वास््य सं स्था, दूर सं चार, खानेपानी, ववद्युत तथा अन्त्य उजान आपूमतन लगायत

कायनिा सं लग्न सरकारी कायानलय, सािुदावयक भवन, पुस्तकालय, वृद्धाश्रि, वालसं रिण गृह तथा
अन्त्य सावनजमनक उपयोगको लामग मनिानण गररएका घर, टहरा, पाटी पौवा जस्ता स्थान तथा ती
स्थानले चचे का जग्गाहरु रहेको िेरलाई सम्झनु पछन। यो शव्दावलीले यस नीमतको अन्त्य वगीकरण

मभर नपरे का डाुँडा, पाखा, पहाड, पवनत, वहिाल वा वहउुँले ढाकेको िेर, चरनिेर सिेतलाई
जनाउुँछ।यो शव्दावलीले कुनै मनक्षश्चत भौगोमलक िेरिा रहे का खेल िैदान, पाकन, रं गशाला, चौतारो,
चौर, वनभोज स्थल, कुनै ववशेष प्रयोगिा नआएको खुला स्थान, राजिागन, क्षजल्ला सडक, गाउुँ

सडक, बस पाकन, एयरपोटन, कागोस्थल, सुख्खा बन्त्दरगाह र रे ल िागन, रज्जु िागन, जलिागन,
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केवलकार, ववद्युमतय प्रसारण लाईन, बन्त्दरगाह र सावनजमनक उपयोगको िेर भनी प्रचमलत कानुन
तथा सरकारले घोषणा गरी तोकेको िेर सिेतलाई जनाउुँछ।
(ञ) मनिानण सािग्री (ढुं गा, मगट्टी, बालुवा) उत्खनन िेर

"मनिानण सािग्री (ढुं गा, मगट्टी, बालुवा) उत्खनन िेर" भन्नाले मनधानररत िापदण्ड अनुसार ढुं गा, मगट्टी,
बालुवा उत्खनन, उत्पादन वा प्रशोधन गनन तोवकएको मनक्षश्चत िेर वा कुनै मनक्षश्चत भौगोमलक िेरिा

मनिानण सािग्री (ढुं गा, मगट्टी, बालुवा) उत्खनन िेर भनी सरकारले घोषणा गरी तोकेको िेर
सिेतलाई सम्झनु पछन।

(ट) आवश्यकता अनुसार तोवकएका अन्त्य िेर

"आवश्यकता अनुसार तोवकएका अन्त्य िेर" भन्नाले िामथ उक्षल्लक्षखत कुनै पमन भू-उपयोग िेरिा
नपने तर ववक्षशष्ट प्रकारको भू-उपयोग िेर उल्ले ख गनन अत्यावश्यक दे क्षखएका िेरलाई सम्झनु
पछन।यो शव्दावलीले मिक्षश्रत प्रकारको जग्गा रहे को िेर सिेतलाई सम्झनु पछन।"मिक्षश्रत िेर"
भन्नाले हाल ववमभन्न शहर, शहरोन्त्िुख र राजिागन िेरहरुिा आवासीय र व्यवसावयक िेर एक
आपसिा अमभन्न तररकाले मिश्रण भई एक अकानबाट छु ट्याउन नसवकने जग्गा रहे को िेरलाई
सम्झनु पछन।यो िेर ववगतका वस्ती वा बजार िेरलाई मनयिन गने प्रयोजनको लामग िार लागु
हुनेछ।
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अनुसूची २
९(घ) सं ग सम्वक्षन्त्धत
भू-उपयोग कायानन्त्वयन नमतजा खाका
सूचकहरु

आधार

सियावधी

पुष्ट्याईको

त्याुँक

िूल उद्देश्य (Goal): उपलब्ध भूमि
श्रोतको सिुक्षचत उपयोगबाट ददगो

क्षजम्िेवार मनकाय

स्रोत
१

१-३

३

वषनमभर

वषनमभर

बषनभन्त्दा

जोक्षखि तथा
ु ान
पूवाननि

िामथ

-







-







सािाक्षजक, बातावरणीय ववकास र
आमथनक सिृवद्ध हामसल गनन योगदान
पुर्याउने
प्रभाव (Outcome): योजनाबद्ध

कूल ग्राहस्थ

तवरबाट भू-उपयोग िेर बगीकरण

उत्पादनिा यस

भई भूमिको सिुक्षचत उपयोग भएको

िेरको योगदान

हुने
प्रमतफल १: भू-उपयोग सूचना

प्रणालीिा आवद्ध

प्रणाली (भू-उपयोग िेर मनधानरण

भू-उपयोग

नक्सा तथा डाटाबेस) स्थावपत भै

सूचनाहरुिा

सरोकारवालाको सहज पहुुँच हुने

-



-



आमथनक सवे िण

भूमिसुधार तथा

प्रमतवेदन, वावषनक

व्यवस्था िन्त्रालय,

प्रगमत प्रमतवेदन

अथन िन्त्रालय

वावषनक प्रगमत

राविय भू-उपयोग

प्रमतवेदन

आयोजना

बावषनक प्रगमत

राविय भू-उपयोग

प्रमतवेदन

आयोजना

बावषनक प्रगमत

राविय भू-उपयोग

आवश्यक बजेट

प्रमतवेदन

आयोजना

सियिा उपलब्ध हुने

सरोकारवालाको
पहुुँच

प्रमतफल २: तहगत (सं घीय, प्रादे क्षशक

सं घीय, प्रादे क्षशक र

र स्थानीय) भू-उपयोग योजना तयार

स्थानीय भू-उपयोग

भएको हुने

योजना तयार

प्रमतफल ३: भू-उपयोगको िेर

भू-उपयोगको िेर

वगीकरण भएको हुने

वगीकरण भएको



भएको सं ख्या
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गा.वव.स./न.पा.को
सं ख्या
प्रमतफल ४: भू-उपयोग ऐन तजुि
न ा भै

ऐन पाररत भएको





नेपाल राजपर

कायानन्त्वयन भएको हुने

भूमिसुधार तथा
व्यवस्था
िन्त्रालय/सािान्त्य
प्रशासन िन्त्रालय र
अथन िन्त्रालय

प्रमतफल ५: भू-उपयोग व्यवस्थापन

भू-उपयोग

नेपाल सरकार

भूमिसुधार तथा

ववभाग स्थापना भएको हुने

व्यवस्थापन ववभाग

िक्षन्त्रपररषद्को

व्यवस्था

स्थापना भएको

मनणनय

िन्त्रालय/सािान्त्य





प्रशासन िन्त्रालय र
अथन िन्त्रालय
प्रमतफल ६: अन्त्तर मनकाय सिन्त्वय

सं यन्त्र मनिानण

तथा अनुगिन सं यन्त्र मनिानण भएको

भएको



हुने।

प्रमतफल ७: भू-उपयोग



अन्त्तर मनकाय

भूमिसुधार तथा

सिन्त्वय तथा

व्यवस्था

अनुगिन सयन्त्र

िन्त्रालय/सािान्त्य
प्रशासन िन्त्रालय र

कायानन्त्वयन

स्थानीय मनकाय भू-

अथन िन्त्रालय

-



सं क्षघय िामिला

भूमिसुधार तथा

तथा स्थानीय

व्यवस्था िन्त्रालय/

गनन स्थानीय मनकाय सवल र सिि

उपयोग

भएको हुने।

कायानन्त्वयन गनन

ववकास िन्त्रालय

सािान्त्य प्रशासन

सिि भएको

राविय भू-उपयोग

िन्त्रालय र अथन

आयोजनाको

िन्त्रालय

बावषनक प्रमतबेदन
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