भू-उपयोग नीति, २०७२
१. पृष्ठभूति

राज्यको सीमित भमू ि र भमू िश्रोतको संरक्षण, सिुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन

सम्बन्धी काययलाई िागयननर्दे श गनय तर्ि
ुय ा गररएको नीनतगत र्दस्तावेर् भू-उपयोग नीनत हो।

भमू ि तथा भमू िश्रोतको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका लाचग आवश्यक पने कानन
ु ी एवि ्
संस्थागत व्यवस्था यसै नीनतको आधारिा गररन्छ।यस नीनतले भमू ि तथा भमू िश्रोतको

उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभलाई न्यायोचित ढं गबाट ववतरण गनय सक्ने अवस्था मसर्यना गर्दय छ।
नेपालको सन्र्दभयिा बढर्दो र्नसंख्या, आन्तररक बसाई सराई, अव्यवस्स्थत र बढ्र्दो
सहरीकरण लगायतका कारणले कृवियोग्य र्िीन, वन र्ंगल, सरकारी, सावयर्ननक र्ग्गा

तथा ववमभन्न प्राकृनतक श्रोतहरुिा अनतक्रिण हुन गई सो को संरक्षण गने कायय िन
ु ौनतपूणय
बन्र्दै गएको छ। भौगोमलक र भौगमभयक अवस्था एवि ् पयायवरणीय पररवतयनको असरले
भूक्षयीकरण, बाढी, पहहरो र्स्ता ववपर्दहरुको र्ोखिि बहढरहे को छ।यसबाट िाद्यसुरक्षा,

सुरक्षक्षत वसोवास, वातावरणीय सन्तुलन र हर्दगो ववकासिा िन
ु ौती र्दे िापरे को छ।यस प्रकारका

र्ोखिि र िन
ु ौतीको व्यवस्थापन गनय नेपाल सरकार, िस्न्िपररिर्दबाट वव.सं. २०६९ सालिा
रास्रिय भू-उपयोग नीनत, २०६९ र्ारी गररयो।

रास्रिय भू-उपयोग नीनत, २०६९ ले िाद्य सुरक्षाको सुननस्श्ितताको लाचग कृवियोग्य

भूमिको संरक्षणलाई प्राथमिकता हर्दएको छ ।२०७२ साल वैशाि १२ गतेको ववनासकारी भूकम्प

र तत्पश्िातका परकम्पहरुले र्ोखििरहहत एवि ् सुरक्षक्षत बसोबास व्यवस्थापन गने ववियलाई
उर्ागर गरे को छ।साथै प्राकृनतक ववपद्र्न्य क्षेिहरुको पहहिान गरी ती क्षेिहरुिा ननर्दे मशत
क्रक्रयाकलाप िाि संिालन गनप
ुय ने िेतना पैर्दा गरे को छ।भौनतक पूवायधारहरुको ववकास गर्दाय

भूकम्प लगायतका प्राकृनतक ववपद् र िानव मसस्र्यत र्ोखििहरुको संभावनालाई सिेत ध्यान

हर्दनुपने आवश्यकता िहसुस भएको छ।यी सबै सिसािनयक ववियहरुलाई र्दीर्यकालीन रुपिा

सम्वोधन गनय रास्रिय भू-उपयोग नीनत, २०६९ लाई पुनरावलोकन गरी भू-उपयोग नीनत,२०७२
तर्ुि
य ा गररएको छ।

२. सिस्या, च ुनौिी र अवसर
२.१ सिस्यााः

(क) कृषियोग्य भूतिको गैर कृषि प्रयोजनिा बढ्दो प्रयोग, अतिकाांस कृषियोग्य भूति बााँझै
रहनु, अतनयन्त्रिि खण्डीकरण बढदै जानुले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्विा ह्रास आउां दा
खाद्य सुरक्षािा प्रतिकुल प्रभाव परे को,

(ख) भूतिको वैज्ञातनक वगीकरण, षवकास र व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनिनको सां रक्षण र
षवपद व्यवस्थापन कायय जषिल बरदै गएको,
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(ग)

आरिररक बसाई सराई, अव्यवन्त्स्थि बसोबास र सहरीकरणका कारण कृषियोग्य भूति
घट्दै गएको, सरकारी, साबयजतनक र वनक्षेिका जग्गािा अतिक्रिण गने प्रवृति बढदै
गएको,

(घ)

वािावरण प्रदुिण र जलबायु पररबियनका कारण भूक्षय, बाढी, पषहरो, िरुभूतिकरण
लगायिका षवपद् बढन गै वािावरण षवनास र जैषवक षवषवििािा असरिुलन र वन

(ङ)

जांगल लगायिका प्राकृतिक स्रोििा ह्रास हुाँदै आएको,

षहिाली, उच्च पहाडी र च ुरे क्षेिको उन्त्चि सां रक्षण हुन नसक्दा सो क्षेि लगायि िल्लो
ििीय क्षेििा नकारात्िक प्रभाव दे न्त्खन थाले को,

(च)

सहरी क्षेििा खुला स्थानको अभाव हुाँदै गएको।

२.२ च ुनौिीाः

(क) भूतिको वैज्ञातनक वगीकरण गरी तनर्दयष्ट उपयोगिा भूतिको सिुन्त्चि उपयोग गने पद्धति
षवकास गने,
(ख) भूति र भूतिश्रोिको र्दगो उपयोग र व्यवस्थापन वहुसरोकारको षविय भएकाले
सरोकारवाला तनकायको सां स्थागि र सिरवयात्िक षक्रयाशीलिा सुतनन्त्िि गने,
(ग)

कृषियोग्य भूतिको सां रक्षण र ब्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृषद्ध गदै
खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गने,

(घ)

स्वच्छ, सुरदर, सुषविा सम्पन्न, सुरन्त्क्षि वस्िी षवकास, योजनावद्ध र र्दगो सहरीकरण

(ङ)

जलवायु पररवियनका असर, प्राकृतिक षवपद् र िानव तसन्त्जि
य जोन्त्खि रयू नीकरण, जैषवक

िथा भौतिक पूवायिार षवकासको लातग भूतिको सिुन्त्चि उपयोग गने,

षवषवििा र वािावरण सां रक्षणका लातग वन जांगल एवां हररि क्षेि, िनोरञ्जनस्थल एवां
खुला क्षेि, जल एवां तसिसार क्षेिको सां रक्षण र षवकास िथा ब्यवस्थापन गने,
(च)

सम्पूणय भू-भागको षकत्तानापी सम्पन्न गरी भूति लगि ियार गने कायय वााँकी रहे को
सरदभयिा भू-उपयोग क्षेि वगीकरण गरी प्रत्येक षकत्तािा तनर्दयष्ट भू-उपयोग क्षेि उल्ले ख
गने,

(छ) भू-उपयोग कायायरवयनको लातग कानून िजुि
य ा र सां गठन सां रचना तनिायण गरी प्रभावकारी
रुपिा लागु गने।
२.३ अवसराः

(क) कृषियोग्य भूतिको सां रक्षण एवि् सिुन्त्चि उपयोग गरी खाद्य सुरक्षा सुतनन्त्िि गनय
राजनीतिक दलहरु, नागररक सिाज लगायि सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धिा बढे को,

(ख) बाढी, पषहरो र भूकम्प लगायिका प्राकृतिक षवपद िथा िानव तसन्त्जि
य जोन्त्खिवाि
स्वच्छ, सुरदर, सुषविा सम्पन्न, सुरन्त्क्षि वस्िी षवकास, योजनावद्ध र र्दगो सहरीकरण गने
िर्य आि चासो रहेको,

(ग) भूतिश्रोि र प्राकृतिक सम्पदाहरुको सां रक्षण र षवकास गनय स्थानीयस्िरिा चेिनाको स्िर
उत्साहजनक रहेको,
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(घ) प्रषवतियुक्त भू-उपयोग सुचना प्रणालीको षवकास र पहुांच स्थापना गरी भूतिको बगीकरण,
भू-उपयोग योजना िजुि
य ा िथा कायायरवयन गने अवसर तसजयना भएको,

(ङ) षवनाशकारी

ु म्प
भक

पिाि

भू-उपयोग

नीतिको

सिरवयात्िक

रुपिा

प्रभावकारी

कायायरवयन गने अवसर तसजयना भएको,
(च) भूति र भूतिश्रोिको सिुन्त्चि उपयोग र व्यवस्थापनबाि वािावरण र भौतिक पूवायिार

ु लाई सिृद्ध
षवकास बीच सरिुलन कायि राख्दै र्दगो षवकासका लक्ष्य हातसल गरी िुलक
बनाउने अवसर रहेको,

३. नीति िजुि
य ाका प्रिुख आिारहरु
(क) सांवैिातनक आिार
भू-उपोग

नीतिको

अवलम्बन

गरी

भूतिको

व्यवस्थापन

र

कृषिको

व्यवसायीकरण,

औद्योतगकीकरण, षवषविीकरण र आिुतनकीकरण गने भन्ने नेपालको सां षविानको भाग ४

राज्यका तनदे शक तसद्धारि िथा दाषयत्व अरिगयि िारा ५१ को खण्ड (ङ) कृषि र
भूतिसुिार सम्बरिी नीतिको उप खण्ड (३) को भावना र िियलाई भू-उपयोग नीति
िजुि
य ाको िुख्य आिारका रुपिा तलइएको।
(ख) भू-उपयोग क्षेि वगीकरणको तसद्धारि

भूउपयोग क्षेि तनिायरण गदाय परस्पर सहयोगी भू-उपयोगलाइ प्रोत्साषहि गने (Promoting
complementary land use) प्रतिस्पिी

भू-उपयोगलाइ

सरिुतलि

राख्ने

(Maintaining

competitive land use) र परस्पर षवरोिी भू-उपयोगलाई तनरुत्साषहि गने (Avoiding
conflicting land use) तसद्धारिलाई भू-उपयोग क्षेि वगीकरणको आिार तलईएको छ।
(ग)

राषिय आवश्यकिा
भूति र भूतिश्रोिको सिुन्त्चि प्रयोगबाि वािावरण र षवकास बीच सरिुलन कायि राखी
वािावरण िैिी षवकास तनिायण कायय सुतनन्त्िि गनय, स्वच्छ, सुरदर, सुषविा सम्पन्न, वस्िी
षवकास गनय, योजनावद्ध

र र्दगो सहरीकरण गनय, रािको सिग्र क्षेिगि षवकास

योजनाहरुलाई िहगि भू-उपयोग योजनाका आिारिा िजुि
य ा र कायायरवयन गरी र्दगो र
सिावेसी आतथयक वृषद्ध हातसल गनय।
(घ)

अरिरायषिय प्रतिवद्धिा

ु
अरिरायषिय प्रतिवद्धिा अनुसार र्दगो षवकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गनय, सां यक्त
राि सां घद्वारा
पररलन्त्क्षि सवैका लातग सुरन्त्क्षि, ियायर्दि र सुषविा सम्पन्न आवासको व्यवस्था गनय,
जैषवक षवषवििा सां रक्षण गनय, िरुभूतिकरण षवरुद्धको अतभयान सञ्चालन गनय र जलवायु

(ङ)

पररवियनबाि हुने जोन्त्खिहरु रयू नीकरण गनय आवश्यक ियारी गनय।
िन्त्रिपररिद्/आयोग/सतितिका िागय तनदे शन िथा सुझाव

(अ) व्यवस्थाषपका सां सदको वैठकवाि २०७२ वैशाख ३० गिे को सां कल्प प्रस्िावका
आिारिा नेपाल सरकारले िजुि
य ा गरे को "भूकम्पोत्तर प्रतिकायय िथा पुनलायभ
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ाँ ा नां २१ अनुसार राषिय भू-उपयोग नीति,
एकीकृि कायययोजना-२०७२" को वुद
२०६९ को पुनरावलोकन गने सम्वरिी

तनदे शन।

(आ) व्यवस्थाषपका सां सद, कृषि िथा जलस्रोि सतितिको तिति २०७२।२।२९ को
राषिय भू-उपयोग नीति, २०६९ पुनरावलोकन गने सम्वरिी तनदे शन।
(इ) षवगिका उच्चस्िरीय भूतिसुिार आयोगहरुका प्रतिवेदनिा उन्त्ल्लन्त्खि भू-उपयोग
िथा भूति व्यवस्थापन सम्वरिी सुझावहरु।
(च) भूतिसुिार िथा व्यवस्था िरिालयको दीघयकालीन िागयन्त्चि
खाद्य सुरक्षा, सुरन्त्क्षि बसोवास र सरिुतलि वािावरणीय षवकासको सुतनन्त्िििाका लातग
भूति िथा भूतिश्रोिको सिुन्त्चि उपयोग र र्दगो व्यवस्थापन गने सरदभयिा भूतिसुिार
िथा व्यवस्था िरिालयले तलएको दीघयकालीन िागयन्त्चि।

४. नीतिको सां न्त्क्षप्त नाि र प्रारम्भ

१. यस नीतिको नाि "भू-उपयोग नीति, २०७२" रहे को छ।

२. यो नीति नेपाल सरकार, िन्त्रिपररिद्बाि स्वीकृि भएको तितिदे न्त्ख लागू हुनेछ।

५. दीघयकालीन दृषष्टकोण

उपलव्ि भूति र भूतिश्रोिको सिुन्त्चि (Optimum) उपयोग गरी र्दगो रूपिा सािान्त्जक,
आतथयक िथा वािावरणीय षवकास र सिृषद्ध हातसल गने।

६. लक्ष्य

भू-उपयोग योजनाबाि तनदे न्त्शि भू-उपयोग पद्धतिको षवकास गदै भूतिको र्दगो व्यवस्थापन
गने।

७. उद्देश्य

1) रािको सिग्र भूतिलाई षवतभन्न भू-उपयोगका क्षेिहरु (Land Use Zone) िा वगीकरण गने,
2) िहगि (सां घीय, प्रादे न्त्शक र स्थानीय) भू-उपयोग योजना (Land Use Plan) िजुि
य ा गने,

3) कृषि भूतिको सां रक्षण, स्वच्छ, सुरदर, सुषविा सम्पन्न, वस्िी षवकास र र्दगो योजनावद्ध
सहरीकरण, वन क्षेि, प्राकृतिक सम्पदा, जैषवक षवषवििा एवि्

ऐतिहातसक, सााँस्कृतिक,

िातियक, पुरािान्त्त्वक िथा सािररक िहत्वका क्षेिको सां रक्षणका लातग भू-उपयोग योजनाको
आिारिा भूति िथा भूतिश्रोिको उपयोग सुतनन्त्िि गने,

4) प्राकृतिक र िानव तसन्त्जि
य प्रकोपजरय जोन्त्खिहरुको रयू नीकरण गने,
5) षकत्तािा आिाररि भूति लगि ियार गरी तनर्दयष्ट उपयोगको आिारिा भूतिको रयू निि
िूल्याांकन एवि् प्रगतिशील कर प्रणाली तनिायरण गरी कायायरवयन गने।

८. नीति िथा रणनीति

उन्त्ल्लन्त्खि दीघयकालीन दृषष्टकोण, लक्ष्य िथा उद्धेश्य हातसल गनय दे हायका नीति िथा रणनीति
अवलम्बन गररने छाः
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नीति १: रािको सिग्र भूतिलाई आिारभ ुि रुपिा दे हायका षवतभन्न भू-उपयोगका क्षेिहरु
(Land Use Zone) िा वगीकरण गररनेछ। भू-उपयोगका क्षेिहरुलाई आवश्यकिा
अनुसार उप-क्षेिहरुिा वगीकरण गररनेछ।
(क)

कृषि क्षेि,

(ख)

आवासीय क्षेि,

(ग)

व्यवसाषयक क्षेि,

(घ)

औद्योतगक क्षेि,

(ङ)

खानी िथा खतनज क्षेि,

(च)

सााँस्कृतिक िथा पुरािान्त्त्वक क्षेि,

(छ)

नदी िथा िाल िलै या क्षेि,

(ज)

वन क्षेि,

(झ)

सावयजतनक उपयोग िथा खुला क्षेि,

(ञ)

तनिायण सािग्री (ढुां गा बालुवा तगट्टी) उत्खनन् क्षेि,

(ि)

आवश्यकिा अनुसार िोषकएका अरय क्षेि ।

स्पष्टीकरणाः षवनाशकारी स्वरुपका भूकम्प, बाढी, पषहरो लगायिका प्राकृतिक षवपद्ले एकभरदा
बढी भू-उपयोगका क्षेिहरुिा प्रतिकूल असर पाने भएकोले भौगतभयक अध्ययनका आिारिा
जोन्त्खि क्षेिको पषहचान गरी वस्िी, शहर वा पूवायिार षवकास तनिाणयलाई भूकम्प प्रतिरोिात्िक
िवरवाि र्दगो रुपिा सुरन्त्क्षि िुल्याउन यस्िा जोन्त्खि क्षेि भू-उपयोग नक्सािा जनाईनेछ।

रणनीति १. भू-उपयोग क्षेि तनिायरण (Land Use Zoning) का िुख्य आिारहरु दे हाय
विोन्त्जि हुनेछन्:-

(क) भू-बनौि, क्षििा र उपयुक्तिाको आिाराः
भू-बनौि (भौगोतलक एवि् भौगतभयक), क्षििा र उपयुक्तिालाई भूउपयोग क्षेि तनिायरणको प्रिुख आिार िातननेछ।
(ख) िौजुदा भू-उपयोगको आिाराः
स्थान

षवशेिको

हाल

िौजुदा

भू-उपयोग,

भू-बनौि,

क्षििा

र

उपयुक्तिा अनुसार रहे को भएिा सो स्थानको हकिा सोही आिारिा
भू-उपयोग क्षेि तनिायरण गररनेछ।
(ग) आवश्यकिाको आिाराः
राज्यले सावयजतनक षहि िथा भौतिक पूवायिार षवकासको लातग

कुनै

जग्गालाई तनर्दयष्ट उपयोग भरदा र्रक उपयोगिा प्रयोग गनुय पने
अवस्था आएिा सो बिोन्त्जि उपयोग गनय सक्ने गरी भू-उपयोग क्षेि
तनिायरण गररनेछ।
रणनीति २. सहरी क्षेििा िुलनात्िक सां वेदनशीलिालाई ध्यानिा राखी सुक्ष्ि वगीकरण
(Micro-zoning) गरी भू-उपयोगका उप-क्षेि तनिायरण गररनेछ।
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नीति २: सांघीय सांरचना अनुकूल िहगि (सां घीय, प्रादे न्त्शक र स्थानीय) भू-उपयोग योजनाहरु
िजुि
य ा गरी लागू गररनेछ।
रणनीति १. सां घीय भू-उपयोग योजना (Federal Land Use Plan) िजूि
य ा गदाय राषिय
प्राथतिकिा

र नीति अनुरुप िजुि
य ा गररनेछ।

रणनीति २. सां घीय भू-उपयोग योजनालाई िागय तनदे शनका रुपिा तलई क्षेिगि र
षवियगि योजनाहरु िजुि
य ा र कायायरवयन गररनेछ।
रणनीति ३. भू-उपयोग योजना िजुि
य ा गदाय दे हायका षवियहरुिा ध्यान र्दइनेछाः

(क) कृषि क्षेिको सां रक्षणका साथै भूतिको खण्डीकरणलाई व्यवन्त्स्थि गने,
(ख) स्वच्छ, सुरदर, सुषविा सम्पन्न, सुरन्त्क्षि वस्िी षवकास, र्दगो र
योजनावद्ध सहरीकरण सुतनन्त्िि गने,
(ग) भौतिक पूवायिार षवकास र वािावरण बीच सरिुलन कायि गने,

(घ) ऐतिहातसक, िातियक, साांस्कृतिक र पययिकीय क्षेिहरुको सां रक्षण गने,
(ङ) भौगोतलक

एवि्

भौगतभयक

अध्ययनका

आिारिा

सवै

प्रकारका

जोन्त्खियुक्त क्षेि पषहचान गने,
(च) उपयोगिा नरहे को, रयू न उपयोगिा रहे को, दूरुपयोग भैरहे को वा
दोहन भै रहे को भूतिलाई सिुन्त्चि प्रयोगिा ल्याउने,

(छ) जैषवक षवषवििाको सां रक्षण िथा सम्बद्धयन सुतनन्त्िि गने,
(ज) जलवायू पररवियनको असरलाई रयू नीकरण गने,
(झ) औद्योतगक, वान्त्णज्य एवि् व्यावसाषयक क्षेिको अव्यवन्त्स्थि षवकास र
षवस्िारलाई तनयरिण गने,
(ञ) शहरी वा ग्रािीण क्षेिको आवासीय क्षेििा रयू निि हररि क्षेि, खुला
क्षेि, उद्यान, खेलिैदान, िनोरञ्जन स्थलको षवकास गने,
(ि) नदी, सडक, पोखरी, नहरको दायााँ बायााँ खुला िथा हररि क्षेि
(Green Belt) तनिायण गने।
रणनीति ४. िहगि भू-उपयोग योजना िजुि
य ा गदाय िातथल्लो िहको भू-उपयोग योजना
अनुकूल हुने गरी िल्लो िहको योजना िजुि
य ा गररनेछ।

रणनीति ५. स्थानीय िहिा ग्रािीण एवि् सहरी भू-उपयोग योजना षवस्िृि रुपिा
छु ट्टाछु ट्टै िजुि
य ा गरी लागु गररनेछ।
रणनीति ६. काठिाण्डौं उपत्यकाको भू-उपयोग योजना िजुि
य ा र कायायरवयन गदाय
काठिाण्डौं उपत्यका षवकास प्रातिकरणसां ग र नगर षवकास योजना लागू
भएका

अरय

क्षेििा

सम्बन्त्रिि

गररनेछ।
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सरोकारवाला

तनकायसां ग

सिरवय

रणनीति ७. भू-उपयोग योजना िजुि
य ा र कायायरवयनिा लैं षिक र सिावेसी हुने गरी
सम्बन्त्रिि सरोकारवालाहरुको सहभातगिा सुतनन्त्िि गररनेछ ।षवशेि गरी

स्थानीय िहको भू-उपयोग योजना िजुि
य ा र कायायरवयन गदाय सिुदायको
सहभातगिा सुतनन्त्िि गररनेछ।
रणनीति ८. प्रादे न्त्शक र स्थानीय भू-उपयोग योजना िजुि
य ा गनय आवश्यक र्दशा तनदे श,
प्रषवति र प्राषवतिक सहयोग आवश्यक पने भएिा केररीय तनकायले
उपलव्ि गराउनेछ।

नीति ३: तनर्दयष्ट भू-उपयोग क्षेि र भू-उपयोग योजनाको आिारिा भूति िथा भूतिश्रोिको उपयोग
गने व्यवस्था सुतनन्त्िि गररनेछ।
रणनीति १.तनर्दयष्ट भू-उपयोग क्षेि र योजनाको आिारिा भूतिको उपयोग सुतनन्त्िि
गररनेछ।

रणनीति २. तनर्दयष्ट भू-उपयोग क्षेि भरदा र्रक षकतसिले उपयोग गने वा षवना स्वीकृति
तनर्दयष्ट भू-उपयोगिा पररवियन गने काययलाई तनरुत्साषहि गरी साषवककै
उपयोगिा ल्याईनेछ।

रणनीति ३. िानव सुरक्षा सुतनन्त्िि गनय, उत्पादन िथा उत्पादकत्व वृषद्ध गनय, जैषवक

षवषवििाको सां रक्षण गनय र वािावरणीय सरिुलन कायि गनय भूतिको
उपयोगिा पररवियन गनुप
य ने उपयुक्त कारण भएिा षविय षवज्ञ सन्त्म्ितलि
सतितिको तसर्ाररसिा नेपाल सरकार, िन्त्रिपररिद्को तनणययबाि

पररवियन

गनय सषकनेछ।
नीति ४: िहगि भू-उपयोग योजना अनुकूल हुने गरी भौतिक पूवायिार षवकासका आयोजनाहरुको
िजुि
य ा र कायायरवयन गररनेछ।

रणनीति १. सम्बन्त्रिि क्षेिको भू-उपयोग योजनालाई आिारका रुपिा तलइ स्वच्छ,
सुरदर, सुषविा सम्पन्न र सुरन्त्क्षि वस्िी षवकास, योजनाबद्ध र र्दगो
सहरीकरण िथा भौतिक पूवायिार षवकास तनिायणका योजना िजुि
य ा र
कायायरवयन गररनेछ।
रणनीति २. सम्बन्त्रिि क्षेिको भू-उपयोग योजना र भौगयतभक अध्ययनका आिारिा
जोन्त्खिको सां वेदनशीलिा िुल्याकांन गरी स्वच्छ, सुरदर, सुषविा सम्पन्न र
सुरन्त्क्षि वस्िी षवकास, योजनाबद्ध र र्दगो शहरीकरण िथा भौतिक पूवायिार
षवकासका योजना िजुि
य ा र कायायरवयन गररनेछ।
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रणनीति ३. भौतिक पूवायिार षवकास तनिायणका आयोजना सां चालन गनय र औद्योतगक
क्षेिको षवकास गनय िापदण्ड अनुसार जग्गा षवकास काययक्रि सां चालन
गदाय तनजी र सहकारी क्षेि सिेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
नीति ५: कृषियोग्य भूतिको गैर कृषि प्रयोग, कृषि भूतिलाई बााँझो राख्ने प्रवृति र अतनयन्त्रिि

खण्डीकरणलाई तनरुत्साषहि गदै कृषियोग्य भूतिको सिुन्त्चि उपयोग एवि् सां रक्षण
सुतनन्त्िि गररनेछ।

रणनीति १. कृषियोग्य भूतिको गैर कृषि प्रयोग र पररवियनलाई तनरुत्साषहि गरी कृषि
क्षेिलाई सां रक्षण र सम्बद्धयन गनय कानून विोन्त्जि अनुदान, सहुतलयि िथा
क्षतिपूतिय र्दइनेछ।

रणनीति २. कृषि क्षेििा वगीकृि उच्च पहाडी भेगका जग्गालाई िूल्यवान जतडवुिी,
र्लर्ूल, पशुपालन एवां चरन क्षेिको रुपिा षवकास गररनेछ।

रणनीति ३. तसां चाई योजना लागू भै तसाँचाई सुषविा उपलव्ि भएका िथा िजुि
य ा गररएका

तसां चाई योजनाका प्रभाव क्षेि (Command Area) तभिका जग्गालाई कृषि
क्षेििा

बगीकरण

गरी

सो

बिोन्त्जि

उपयोग

गने

व्यवस्था

सुतनन्त्िि

गररनेछ।

रणनीति ४. तनिायररि भू-उपयोग क्षेिको आिारिा जग्गाको रयू निि क्षेिर्ल िोकी सो
भरदा सानो िु क्रािा जग्गाको खण्डीकरण गनय नपाउने व्यवस्था गररनेछ।

रणनीति ५. कृषि क्षेििा वगीकृि जग्गालाई व्यवसायीक कृषि काययिा प्रोत्साहन गनय
चक्लावरदी (Land Consolidation) सम्वरिी िापदण्ड ियार गरी लागु
गररनेछ।

रणनीति ६. कृषि क्षेििा वगीकृि जग्गा िनातसव कारण बेगर लगािार िीन वियसम्ि
बााँझो राख्न नपाईने व्यवस्था

गररनेछ।

रणनीति ७. कृषि क्षेििा वतगयकृि जग्गािा खेिी नगने जग्गािनीलाई सरकारले र्दने
अनुदान, सुषविा र सहयोगिा किौिी गरी राज्यले थप कर लगाउन
सक्नेछ।
नीति ६: स्वच्छ, सुरदर, सुषविा सम्पन्न िथा सुरन्त्क्षि वस्िी षवकास र योजनावद्ध एवां र्दगो
शहरीकरण सुतनन्त्िि गररनेछ।
रणनीति१. प्रत्येक प्रादे न्त्शक र स्थानीय िहिा तनिायररि क्षेि तभि भौगतभयक, भौगोतलक
र वािावरणीय दृषष्टले सुरन्त्क्षि र कि तभरालो भएका उपयुक्त स्थानहरु
पषहचान गरी सुरन्त्क्षि वस्िी षवकासका लातग प्रोत्साहन गररनेछ।
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रणनीति २. िध्य पहाडी लोकिागय लगायि दे शका षवतभन्न स्थानिा प्रस्िाषवि नयााँ शहर
र आवासीय क्षेिको षवकास र षवस्िार गदाय योजनावद्ध र र्दगो िवरबाि
स्वच्छ, सुरदर, सुषविा सम्पन्न वस्िी िथा सहर षवकास गनय तनजी क्षेिलाई
प्रोत्साहन गररनेछ।
रणनीति ३. घोषिि नयााँ सहर तनिायण क्षेि र सहरोरिुख अरय क्षेििा एक आवास
इकाईको घर घडेरीको रयुनिि र अतिकिि क्षेिर्लको हद िोषकनेछ।

रणनीति ४. सहरी/ग्रािीण क्षेिका आवासीय क्षेििा वगीकृि जग्गािा वस्िी षवकास,
सहरी योजना िथा भवन तनिायण सम्वरिी आिारभूि िागयदशयन/भवन
सां षहिा/िापदण्ड अनुरुप आिारभूि पूवायिार, हररयाली र खुला क्षेिको
रयूनिि िापदण्ड िोषकनेछ।

रणनीति ५. प्राकृतिक षवपद्वाि जोन्त्खियुक्त र असुरन्त्क्षि वस्िीहरुलाई स्थानारिरण
गनुप
य ने भएिा सम्भव भएसम्ि त्यस्िो वस्िीबाि नन्त्जक रहे का वािावरणीय र
िानवीय सुरक्षाका दृषष्टले सुरन्त्क्षि पूवायिार षवकास र जीषवकोपाजयनका लातग
उपयुक्त स्थानको पषहचान गरी स्थानारिरण गररनेछ।

रणनीति ६. राज्यले सरोकारवाला तनकायको सिरवयिा आिारभूि पूवायिारयुक्त एकीकृि
वस्िी षवकास गनय प्रोत्साहन गनेछ।
रणनीति ७. अव्यवन्त्स्थि

बसोबास

गने

प्रवृतिलाई

तनयरिण

गरी

तनिायररि

भवन

िागयदशयन/भवन सां षहिा/िापदण्ड अनुसार पूवायिारयुक्त, व्यवन्त्स्थि, स्वच्छ,
सुरदर, सुषविा सम्पन्न र सुरन्त्क्षि वस्िी षवकास गनय र योजनावद्ध एवां र्दगो
सहरीकरण गनय प्रोत्साहन गररनेछ।

रणनीति ८. तनिायररि भवन िागयदशयन/भवन सां षहिा/िापदण्ड अतनवायय कायायरवयन गने
गराउने काययका लातग स्थानीय तनकायहरुको क्षििा षवकास गररनेछ।
रणनीति ९. वस्िी स्थानारिरण गरी खाली भएको जग्गालाई उपयुक्तिा र क्षििाका
आिारिा भू-उपयोग क्षेि तनिायरण गरी सोही अनुरुप उपयोग गनय प्रोत्साहन
गररनेछ।
रणनीति १०. सरकारी-तनजी वा सरकारी-सहकारी क्षेिको सहकाययिा भूतिहीन र भूतििा

पहुाँच रयू न रहे का नागररकका लातग आवासीय क्षेििा तनिायररि भवन
िागयदशयन/भवन सां षहिा/िापदण्ड अनुरुप सुरन्त्क्षि र सुलभ आवास (Low
cost housing) सषहिको व्यवन्त्स्थि वस्िी षवकास गनय प्रोत्साहन गररनेछ।

नीति ७: वन िथा अरय प्राकृतिक सम्पदाको सांरक्षण एवि् सिुन्त्चि उपयोग सुतनन्त्िि
गररनेछ।
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रणनीति १. वन र सां रन्त्क्षि क्षेिहरुको नापनक्शा र सीिाांकन गरी हररि पूजाय ियार गने
काययलाई प्राथतिकिा र्दइनेछ।
रणनीति २. राषिय प्राथतिकिाका आयोजना कायायरवयन गनय वन क्षेिको जग्गा प्रयोग
गनुप
य ने भएिा सो वरावरको क्षेिर्लिा नघिने गरी वृक्षारोपण गनुप
य ने
व्यवस्थालाई अतनवायय गररनेछ।
रणनीति ३. है तसयि तबग्रेको वन क्षेििा बृक्षारोपण िथा सां रक्षण गरी वन व्यबस्थापन
गनय प्रोत्साहन गररनेछ।

रणनीति ४. च ुरे िथा भावर क्षेिको सां रक्षण गनय षवशेि योजना बनाई कायायरवयन
गररनेछ।

रणनीति ५. च ुरे िथा भावर क्षेिको सां रक्षणको लातग सो क्षेिको सां वेदनशील भू-भागिा
रहेका र जोन्त्खियुक्त िानववस्िीलाई क्रिशाः स्थानारिरण गनय आिारभूि
पूवायिारयुक्त एकीकृि वस्िी षवकासका काययक्रिहरु िजुि
य ा गररनेछ।

रणनीति ६. जलािार क्षेि, सीिसार क्षेि, सां रन्त्क्षि क्षेि, िध्यविी क्षेि, राषिय तनकुञ्ज
िथा वरयजरिु आरक्षण क्षेि र चरन क्षेिको सां रक्षण गनय षवशेि व्यवस्था
गररनेछ।
रणनीति ७. जैषवक िागय रहे को वा रहने सम्भावना भएका वन सिेिका क्षेिलाई सां रन्त्क्षि
वनको रुपिा षवकास गररनेछ।वन क्षेि, घााँसे िैदान, वरयजरिु िथा
पशुपांक्षीको वासस्थानको सां रक्षण गररनेछ।

रणनीति ८. है तसयि तबग्रेको वन िथा प्राकृतिक सम्पदा (जलाशय, िाल, पोखरी, नदी
नाला, सीिसार क्षेि आर्द) को है तसयि सुिार गरी जैषवक षवषवििाको
सां रक्षण, सम्बद्धयन र उपयोग गररनेछ।
रणनीति ९. पहाडी िथा षहिाली क्षेिका उत्पादकत्व रयू न रहे का िथा वन क्षेिको
बीचिा रहे का वस्िीलाई उपयुक्त क्षेििा स्थानारिरण गरी साषवक वस्िी
भएका स्थानिा वन षवकास गनय प्रोत्साहन गररनेछ।
नीति ८: तनर्दयष्ट भू-उपयोगको क्षेि वा भू-उपयोग योजना बिोन्त्जि भूति िथा भूतिश्रोिको
उपयोगका लातग उत्प्रेररि गनय प्रोत्साहनिुखी काययक्रिहरु सां चालन गररनेछ।
रणनीति १. भू-उपयोग योजना र सम्वन्त्रिि नीति अनुरुप उद्योग, आवास, कृषि षवकास
गनय तनजी क्षेि र सहकारी क्षेि इच्छु क दे न्त्खएिा राज्यले थप सहुतलयि
प्रदान गनेछ।
रणनीति २. उपयोगिा नआएका जग्गालाई तनर्दयष्ट गररएको भू-उपयोग क्षेि अनुसार हुने
गरी

व्यवसाषयक

खेिी,

पययिकीय
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स्थल,

अनुसरिान

स्थल,

वैज्ञातनक

प्रयोगशाला, िनोरञ्जनस्थल, खेलकुदस्थल आर्दका रुपिा उपयोग गनय तनजी
क्षेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
रणनीति ३. राज्यले िोकेको िापदण्ड बिोन्त्जि भवन िथा व्यवन्त्स्थि आवास योजना

सां चालन गरी सुरन्त्क्षि आवास उपलव्ि गराउने व्यन्त्क्त वा सां स्थालाई थप
सहुतलयि उपलव्ि गराइनेछ।

रणनीति ४. पहाडी वस्िीहरुिा पारवहन सुषविा पुर ्याउन पयायवरणीय दृषष्टकोणबाि
उपयुक्त हुने गरी सुरुङिागय वा रज्जुिागयको तनिायणलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
नीति ९: भूतिलाई उपयोग षवहीन राख्ने र रयून उपयोग, दुरुपयोग एवां अत्यातिक दोहन गने
काययलाई तनरुत्साषहि गररनेछ।
रणनीति १. नदीनालाहरुको प्राकृतिक वहाव, सीिा र िापदण्डलाई असर पने गरी
भूतिको प्रयोग गनय तनिेि गररनेछ।
रणनीति २. िाल-िलै या, जैषवक िागय, सावयजतनक पोखरी, सीिसार र चरन क्षेिहरुको

सीिा अतिक्रिण नहुने िथा गुणस्िरिा ह्रास नआउने गरी प्राकृतिक उपयोग
र पययिन प्रवद्धयन गने व्यवस्था तिलाईनेछ।

रणनीति ३. भू-क्षयलाई बढावा र्दने, कृषियोग्य भूतिलाई प्रतिकूल असर गने िथा
स्थानीय वस्िीलाई जोन्त्खििा पाने गरी सडक तनिायण वा षवस्िार गने
काययलाई तनरुत्साषहि गररनेछ।

रणनीति ४. िािोको प्राकृतिक अवस्थालाई कायि राखी सां रक्षण गने काययलाई प्रोत्साहन
गने

र िापदण्ड षवपररि भूतिको प्राकृतिक स्वरुपिा पररवियन हुने गरी

उपयोग गने काययलाई तनरुत्साषहि गररनेछ।

रणनीति ५. सरकारी र सावयजतनक प्रकृतिका उपयोग तबहीन, रयू न उपयोग भएका र
किसल

जग्गालाई

तनर्दयष्ट

भू-उपयोग

क्षेििा

ल्याउन

जग्गा

षवकास

काययक्रि सञ्चालन गनय प्रोत्साहन गररनेछ।
नीति १०: प्राकृतिक र िानवतसन्त्जि
य प्रकोपहरुको जोन्त्खि रयूनीकरणको लातग षवकास र
वािावरणबीच सरिुलन कायि गनय जोन्त्खियुक्त क्षेिहरुको पषहचान गरी िी क्षेिहरुिा
तनन्त्िि षक्रयाकलापहरु िाि सां चालन गनय पाउने व्यवस्था सुतनन्त्िि गररनेछ।
रणनीति१. प्राकृतिक

षवपद्बाि

उच्च

जोन्त्खियुक्त

स्थानहरुको

पषहचान

स्थानहरुिा तनन्त्िि कृयाकलापहरु िाि सां चालन गनय र्दइनेछ।

गरी

िी

रणनीति २. प्राकृतिक षवपद्को दृषष्टले सां वेदनशील क्षेिहरूको सां रक्षण गनय सां रक्षणिुखी
काययक्रिहरु सञ्चालन गररनेछ।
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रणनीति ३. भूति, वािावरण र षवकासबीच सरिुलन कायि गनय षवकास तनिायणका
काययहरु सां चालन गदाय जलवायु पररवियनको असरलाई सिेि ध्यान र्दई र्दगो
षवकासका तसद्धारि अवलम्बन गररनेछ।

रणनीति ४. नदीको प्राकृतिक वहावलाई कायि राख्दै सुरन्त्क्षि र र्दगो ििबरि गरी

उकास हुने सरकारी जग्गालाई उपयुक्तिा अनुसार कृषि, वन, सडक, हररि,
र खुला क्षेिको रुपि उपयोग गररनेछ।

नीति ११: प्राकृतिक सम्पदा, पययिकीय, ऐतिहातसक, सााँस्कृतिक, िातियक, पुरािान्त्त्वक क्षेि,
सरकारी, सावयजतनक र गुठी जग्गाहरुको सांरक्षण िथा सिुन्त्चि उपयोग सुतनन्त्िि
गररनेछ ।
रणनीति१. षवतभन्न ऐतिहातसक, साांस्कृतिक, िातियक, पुरािान्त्त्वक र पययिकीय िहत्वका
क्षेिहरुको पषहचान गरी िी क्षेिहरुको उद्देश्य अनुसार िौतलकिािा असर
नपने गरी उपयोग र सां रक्षण गररनेछ।

रणनीति २. षवश्वसम्पदा सूचीिा सूचीकृि सम्पदािा असर पने गरी उपयोग गनय र भूउपयोग क्षेि पररवियन गनय तनिेि गररनेछ।
रणनीति ३. सािररक, वािावरणीय िथा जैषवक षवषवििाको दृषष्टले सां वेदनशील र षवशेि

िहत्वका क्षेिहरुको सां रक्षण गनय िी क्षेिहरुिा तनन्त्िि दूरीसम्ि प्रवेश तनिेि
(No Go Zone) गने व्यवस्था गरी त्यस्िो क्षेि अरय उपयोगिा पररवियन गनय
सिेि तनिेि गररनेछ।

रणनीति ४. खतनज, िे ल, ग्यााँस लगायिका िहत्वपूण य प्राकृतिक स्रोि भषवष्यिा पत्ता
लागेिा जुनसुकै भू-उपयोग क्षेििा रहे को

भएिापतन त्यस्िो प्राकृतिक स्रोि

रहेको क्षेिलाई सोही अनुरुप तनर्दयष्ट उपयोगिा बगीकरण गरी उपयोग
गररनेछ।
रणनीति ५. उन्त्चि

उपयोगिा

नरहेको

सरकारी,

साबयजतनक

िथा

गुठी

जग्गालाई

आवश्यक सां रक्षणको व्यवस्था तिलाई तनर्दयष्ट प्रयोजनिा उपयोग गररनेछ ।
रणनीति ६. सरकारी र सावयजतनक जग्गाको अद्यावतिक अतभलेख ियार गरी सोको र्दगो
सां रक्षण र सदुपयोग गनय काि, कियव्य र अतिकार सषहिको स्थायी
सां यरिको स्थापना गररनेछ।
नीति १२: षकत्तािा आिाररि भूति लगििा भू-उपयोग क्षेि उल्लेख गरी तनर्दयष्ट भू-उपयोगको
आिारिा रयूनिि िूल्याांकन िथा भूति कर प्रणाली षवकास गरी लागु गररनेछ।
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रणनीति १.नापनक्शा गनय बााँकी रहे को भू-भाग सिेिको षकत्ता नापी सम्पन्न गरी
षकत्तािा आिाररि सम्पूण य भूति लगििा भू-उपयोग क्षेि उल्ले ख गने
व्यवस्था गररनेछ।
रणनीति २. तनर्दयष्ट भू-उपयोग क्षेि र प्रगतिशील कर प्रणालीको आिारिा घर जग्गाको
िूल्याङ्कन र कर तनिायरण गने व्यवस्था गररनेछ।

ु
रणनीति ३. सािुषहक वा सां यक्त
आवास तनिायण गने व्यवसाषयक कम्पनी वा सां स्थाको
हकिा वाहे क आवासीय क्षेििा प्रति पररवार रयू निि क्षेिर्लको एक घर
घडे रीको िापदण्ड तनिायरण गरी सो भरदा बढी घर घडे री जग्गािा
प्रगतिशील कर (Progressive Tax) लगाइनेछ।

रणनीति ४. कृषि प्रयोजनको लातग उपयोग भएको भूतििा कर सहुतलयि र्दइनेछ ।सो
बाहे कका भू-उपयोग क्षेिका जग्गाका हकिा उपयोग र लाभ सिेिका
आिारिा कर तनिायरण गररनेछ।
नीति १३: भू-उपयोग योजना सम्बरिी सूचना प्रणाली षवकास गररनेछ।
रणनीति १. भू-उपयोग योजना िजुि
य ा गनयका लातग आवश्यक भू-उपयोग/भूतिश्रोि नक्शा
(Land Use/Land Resource Map), भू-क्षििा नक्शा (Land Capability
Map), भू-उपयोग क्षेि तनिायररि नक्शा (Land Use Zoning Map), जोन्त्खि

नक्सा (Hazard Map) िथा सम्बन्त्रिि षविय (Theme) को डािाबेस ियार
गररनेछ।
रणनीति २. आिुतनक प्रषवतियुक्त भू-उपयोग सूचना प्रणाली षवकास गरी प्रणालीिा आवद्ध

अद्यावतिक सूचनािा सरोकारवालालाई सहज पहू ाँच र षविरणको व्यवस्था
गररनेछ।

रणनीति ३. पूवायिार तनिायण, औद्योतगक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन, वस्िी/शहर
षवकास र षवस्िारका साथै राज्य सां रचनाका षवतभन्न िहिा योजना िजुि
य ा र
कायायरवयन गदाय अद्यावतिक भू-उपयोग सूचनालाई आिारको रुपिा तलनुपने
व्यवस्थालाई अतनवायय गररनेछ।
नीति १४: भू-उपयोग नीति, योजना र सो अनुरुपका काययक्रिहरुको कायायरवयनका लातग
सांस्थागि सांरचनाको स्थापना गररनेछ।
रणनीति १. भू-उपयोग नीति, योजना र सो अनुरुपका काययक्रिहरु कायायरवयनका लातग
षवतभन्न िहिा सां गठनात्िक सां रचना स्थापना गररनेछ।
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रणनीति २. भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कायायरवयनका लातग आवश्यक ऐन, तनयि र
तनदे न्त्शका िजुि
य ा गररनेछ।
रणनीति ३. भू-उपयोग नीति कायायरवयनका लातग षवतभन्न सरोकारवाला तनकायहरुका
तबच प्रभावकारी सिरवयको व्यवस्था गररनेछ।

नीति १५: भू-उपयोग र यसको दूरगािी प्रभावका बारे िा जनचेिना अतभवृषद्ध गररनेछ।
रणनीति १. षवतभन्न िहको शैन्त्क्षक पाठ्यक्रििा भू-उपयोग सम्बरिी षविय सिावेश गरी
भूति र भूतिश्रोिको सिुन्त्चि उपयोग सम्बरिी ज्ञान र सचेिना वृषद्ध
गररनेछ।
रणनीति २. भू-उपयोग क्षेि वगीकरण अनुसार नै उपयोग गनय षवतभन्न सचेिनािूलक
श्रव्य दृश्य सािग्रीको उत्पादन र प्रसारण गररनेछ।
रणनीति ३. तनर्दयष्ट भू-उपयोग क्षेििा भू-उपयोग योजनाको आिारिा िाि काययक्रिहरु
िजुि
य ा गने व्यवस्था तिलाउन सरकारी तनकायहरुको क्षििा र सचेिनािा
वृषद्ध गररनेछ।
९. कायायरवयन व्यवस्था

भूति िथा भूतिश्रोिको उपयोग सम्बरििा यो नीति िूल नीति हुनेछ। भूति िथा भूतिश्रोिसां ग
सम्बन्त्रिि षवियका षवतभन्न क्षेिगि नीतिहरु जस्िै ाः वन, कृषि, सहरी षवकास, आवास, तसां चाई,

उजाय, उद्योग, पययिन र न्त्शक्षा नीति यस नीतिको भावना अनुकुल हुनछ
े न्।यस नीतिको
कायायरवयनका लातग दे हाय बिोन्त्जिको कायायरवयन व्यवस्था िय गररएको छाः(क) कानुनी व्यवस्था
भू-उपयोग नीतिको कायायरवयनका लातग आवश्यक भू-उपयोग सम्बरिी ऐन, तनयिावली,
तनदे न्त्शका, काययषवति र िापदण्ड िजुि
य ा गरी लागु गररनेछ।
(ख) सांस्थागि व्यवस्था
भू-उपयोग नीति कायायरवयनको लातग भू-उपयोग व्यवस्थापन षवभाग र िािहििा तडतभजन
कायायलय स्थापना गररनेछ। सां घीय, प्रादे न्त्शक र स्थानीय िहिा भू-उपयोग कायायरवयन िथा
सिरवय सतितिहरुको गठन गररनेछ। कुनै तनन्त्िि क्षेिको षवकासको लातग षवशेि ऐनद्बारा

न्त्जम्िेवारी िोकेका षवकास प्रातिकरण जस्िा तनकायसां ग सिेि सिरवय गदै भू-उपयोग योजना
िजुि
य ा र कायायरवयन गररनेछ।

(ग) भू-उपयोग कायायरवयन नतिजा खाका
यो नीतिले पररलन्त्क्षि गरे का कानुनी सां रचनाको िजुि
य ा, सां स्थागि सां रचना स्थापना, अरिरतनकाय
सिरवय, भू-उपयोग सूचना प्रणालीिा पहुांच लगायिका काययहरु तनन्त्िि सियावति तभि सम्पन्न
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गरी भू-उपयोग कायायरवयनलाई सुतनन्त्िि गनय भू-उपयोग कायायरवयन नतिजा खाका अनुसूची-२
िा सां लग्न गररएको छ ।
(घ) अनुगिन िथा िूल्याङ्कन
१. यो नीति कायायरवयनको तनयतिि अनुगिन भूतिसुिार िथा व्यवस्था िरिालयले गनेछ ।
२. यस नीतिको कायायरवयनको प्रभावकाररिाको िूल्याङ्ककन खुला प्रतिस्पिायवाि षवज्ञहरु छनौि गरी
स्विरिरुपिा, सहभातगिािूलक र सिरवयात्िक िवरवाि प्रत्येक पााँच-पााँच वियिा गररनेछ।
१०. िारयिा
यस नीतिको सर्ल कायायरवयनलाई सुतनन्त्िि गनय दे हाय बिोन्त्जिको अवस्था उपलब्ि हुने
िारयिा रान्त्खएको छाः-

(क) भूति िथा भूतिश्रोिको सां रक्षण िथा र्दगो व्यवस्थापन बहु सरोकारको तबिय (Cross
cutting issue) भएकाले सबै सरोकारवाला तनकायको सहयोग प्राप्त हुने र उच्चिि
सिरवय कायि हुनेछ।

(ख) भू-उपयोग नीति कायायरवयनका क्रििा जग्गािनीहरुबाि आवश्यक सहयोग प्राप्त हुनेछ।

यो नीति कायायरवयन गदाय नागररकका उन्त्चि गुनासो सम्बोिन गनय सबै सरोकारवालाको
सषक्रय सहयोग रहनेछ।

(ग) भू-उपयोग नीतिको कायायरवयनिा उच्चस्िरको प्रतिबद्धिा रहनेछ। सवै सरोकारवाला
तनकायले यस नीतिको कायायरवयनिा उच्च प्राथतिकिा र्दनेछन्।

(घ) यस नीतििा भएको व्यवस्था बिोन्त्जि तनिायरण गररएका काययक्रिहरुको कायायरवयनका
लातग पयायप्त षवत्तीय श्रोि र सािन उपलब्ि हुनेछ।

(ङ) यो नीति कायायरवयनका लातग उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, साांगठतनक

सां रचना र दक्ष

जनशन्त्क्तको उपलव्ििा हुनेछ।

उन्त्ल्लन्त्खि अवस्था कायि हुन नसकेिा सर्ल कायायरवयनको लातग जोन्त्खि रहन सक्नेछ।

११. नीतििा पररिाजयन

(क) यो नीति अनुकूल नभएका नीति िथा कानुनहरु सम्बन्त्रिि तनकायले यो नीति अनुरुप हुने
गरी पररिाजयन गनुय पनेछ।

(ख) यो नीतिलाई आवश्यकिा अनुसार पुनरावलोकन एवां पररिाजयन गनय सषकनेछ।
१२. खारे जी
राषिय भू-उपयोग नीति, २०६९ खारे ज गररएको छ।
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अनुसूची- १
(नीति १ सां ग सम्वन्त्रिि)

भू उपयोगका क्षेिहरुको पररभािा
(क) कृषि क्षेि

"कृषि क्षेि" भन्नाले कृषि उत्पादन (अन्न बाली, नगदे बाली, बागवानी आर्द), पशुपालन,
ित्स्यपालन, तनजी जग्गािा भएका कृषि वन पैदावर र वाषिकासिेि भएका वा हुनसक्ने जग्गा

रहेको क्षेिलाई सम्झनु पछय। यो शब्दले कुनै तनन्त्िि क्षेिलाई सरकारले कृषि क्षेि भनी
घोिणा

गरी िोकेको क्षेि सिेिलाई जनाउाँछ।

(ख) आवासीय क्षेि

"आवासीय क्षेि" भन्नाले िातनसले वासस्थानको लातग प्रयोग गरे का जग्गालाई जनाउाँछ र सो
शब्दले घरसां ग जोतडएको वा नजोतडएको भए िापतन गोठ, भकारी, ग्यारे ज, िवेला, इनार, िारा,

ाँ न वा त्यस्िै अरु कुनै काििा प्रयोग गररएको जग्गा रहे को
र्लर्ुल बगैंचा, करे साबारी, आग
क्षेिलाई सम्झनु पछय।यो शव्दले व्यवसाषयक कम्पनी वा

सां स्थाले आवासीय क्षेििा तनिायण

ु
गरे को सािुषहक आवास, सां यक्त
आवास (Apartment) र कुनै तनन्त्िि क्षेिलाई सरकारले
बसोवासका लातग घोिणा गरी िोकेको क्षेि सिेिलाई जनाउाँछ।

(ग) ब्यवसाषयक क्षेि

"ब्यवसाषयक क्षेि" भन्नाले पसल, होिे ल, पदशयनी कक्ष, पेट्रोल पम्प, गोदाि, स्वास््य, सां चार
वा वस्िुको खररद षवक्री हुने स्थान वा कुनै साषहन्त्त्यक, वैज्ञातनक वा प्राषवतिक सेवा, सूचना

िथा परािशय उपलब्ि गराउने सां स्था, हाि बजार लाग्ने स्थान, व्यवसाषयक प्रयोजनका लातग
खोतलएका तडस्को, क्लव, पौडी पोखरी तसनेिा घर लगायिका िनोरञ्जनस्थल वा अरय कुनै

व्यवसाषयक प्रयोजनको लातग तनिायण गररएका घरले चचे का जग्गा िथा सो प्रयोजनको लातग
छु ट्याइएका जग्गा रहेको क्षेिलाई सम्झनु पछय।यो शव्दले व्यवसाषयक कम्पनी वा सां स्थाले
व्यवसाषयक क्षेििा तनिायण गरे को व्यवसाषयक भवन िथा सो भवनले चचे को जग्गालाई सिेि

जनाउाँछ।साथै यो शब्दले कुनै तनन्त्िि भौगोतलक क्षेििा बजार षवस्िार िथा व्यवसाषयक
प्रयोजनको लातग शहर तनिायण गने गरी सरकारले घोिणा गरी िोकेको क्षेि सिेिलाई
जनाउाँछ।

(घ) औद्योतगक क्षेि

"औद्योतगक क्षेि" भन्नाले कुनै पतन काययस्थल (Workshop) वा वस्िु उत्पादन गने उद्योग िथा
सो सां चालन गने प्रयोजनको लातग रहे का घर, िहराले चचे का जग्गा लगायि सो प्रयोजनको
लातग छु ट्टयाइएका जग्गा रहे को क्षेिलाई सम्झनु पछय।यो शव्दले कुनै तनन्त्िि भौगोतलक

क्षेििा उद्योग प्रवद्धयन गने उद्देश्यले सरकारले घोिणा गरी िोकेको औद्योतगक कररडोर,
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औद्योतगक ग्राि, औद्योतगक क्लष्टर, षवशेि तनयायि क्षेि र षवशेि आतथयक क्षेि सिेिलाई
जनाउाँछ।

(ङ) खानी िथा खतनज क्षेि
"खानी िथा खतनज क्षेि" भन्नाले खतनज पदाथयको उत्खनन्, उत्पादन वा प्रशोिन गरे को वा

कुनै तनन्त्िि भौगोतलक क्षेििा खानी िथा खतनज क्षेि भनी सरकारले घोिणा गरी िोकेको
जग्गा रहेको क्षेिलाई सम्झनु पछय।यो शव्दावलीले कुनै पतन खानी पत्ता लागेको क्षेि वा
खानी सां चालन भएको क्षेि, खतनज पदाथय उत्खनन्, उत्पादन, प्रशोिन एवां शुद्धीकरण गने
उद्योग रहेको क्षेि, सोही प्रयोजनिा प्रयोग भएको घर, िहरा िथा उद्योग सां चालनको लातग
प्रयोगिा आएको जग्गा सिेिलाई जनाउाँछ।

(च) सााँस्कृतिक, िथा पुरािान्त्त्वक क्षेि

"सााँस्कृतिक िथा पुरािान्त्त्वक क्षेि" भन्नाले ऐतिहातसक िहत्वको षकल्ला, दरबार, भवन, िठ,
िन्त्रदर, िन्त्स्जद, गुम्बा, िाने लगायि अरय िातियक स्थल, दे वालय र पुरािान्त्त्वक िहत्वका

क्षेिलाई सम्झनु पछय।यो शव्दावलीले कुनै तनन्त्िि भौगोतलक क्षेििा ऐतिहातसक, सााँस्कृतिक,
िातियक िथा पुरािान्त्त्वक क्षेि भनी सरकारले घोिणा गरी िोकेको क्षेि सिेिलाई जनाउाँछ।

(छ) नदीनाला िथा िाल िलै या क्षेि

"नदीनाला िथा िाल िलै या क्षेि" भन्नाले नदी, खोला, खहरे , नहर, िाल, पोखरी, लािो
सियदे न्त्ख पानी जिेको डोल वा तसिसार जग्गा रहे को क्षेि सिेिलाई सम्झनु पछय।

(ज) वन क्षेि
"वन क्षेि" भन्नाले पूणय वा आांन्त्शक रुपिा रुख िथा वनस्पतिले ढाकेको सरकारी, सािुदाषयक,

कवुतलयिी वन लगायि वरयजरिु आरक्ष, राषिय तनकुञ्ज, न्त्शकार आरक्ष, सां रन्त्क्षि क्षेि बुट्यान,
झाडी, र्ााँि, रुख नभए पतन सरकारले वन क्षेि भनी िोकेको स्थान लगायि सवै प्रकारका
वनको जग्गा रहेको क्षेिलाई सम्झनु पछय। यो शव्दावलीले कुनै तनन्त्िि भौगोतलक क्षेििा वन
क्षेि वा हररि क्षेि षवस्िारको लातग सरकारले घोिणा गरी िोकेको क्षेि सिेिलाई जनाउाँछ।

(झ) सावयजतनक उपयोग िथा खुला क्षेि

"सावयजतनक उपयोग िथा खुला क्षेि" भन्नाले स्कूल, कले ज, ब्यवसाषयक न्त्शक्षा केरर,
षवश्वषवद्यालय लगायि शैन्त्क्षक सां स्था, सुरक्षा तनकाय, स्वास््य केरर, स्वास््य चौकी, तनजी वा
सािुदाषयक अस्पिाल

लगायिका स्वास््य सां स्था, दूर सां चार, खानेपानी, षवद्युि िथा अरय

उजाय आपूतिय लगायि काययिा सां लग्न सरकारी कायायलय, सािुदाषयक भवन, पुस्िकालय,
वृद्धाश्रि, वालसां रक्षण गृह िथा अरय सावयजतनक उपयोगको लातग तनिायण गररएका घर, िहरा,
पािी पौवा जस्िा स्थान िथा िी स्थानले चचे का जग्गाहरु रहे को क्षेिलाई सम्झनु पछय। यो
शव्दावलीले यस नीतिको अरय वगीकरण तभि नपरे का डााँडा, पाखा, पहाड, पवयि, षहिाल वा

षहउाँले ढाकेको क्षेि, चरनक्षेि सिेिलाई जनाउाँछ।यो शव्दावलीले कुनै तनन्त्िि भौगोतलक
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क्षेििा रहेका खेल िैदान, पाकय, रां गशाला, चौिारो, चौर, वनभोज स्थल, कुनै षवशेि प्रयोगिा

नआएको खुला स्थान, राजिागय, न्त्जल्ला सडक, गाउाँ सडक, बस पाकय, एयरपोिय, कागोस्थल,
सुख्खा बरदरगाह र रे ल िागय, रज्जु िागय, जलिागय, केवलकार, षवद्युतिय प्रसारण लाईन,
बरदरगाह र सावयजतनक उपयोगको क्षेि भनी प्रचतलि कानुन िथा सरकारले घोिणा गरी
िोकेको क्षेि सिेिलाई जनाउाँछ।

(ञ) तनिायण सािग्री (ढुां गा, तगट्टी, बालुवा) उत्खनन क्षेि

"तनिायण सािग्री (ढुां गा, तगट्टी, बालुवा) उत्खनन क्षेि" भन्नाले तनिायररि िापदण्ड अनुसार ढुां गा,
तगट्टी, बालुवा उत्खनन, उत्पादन वा प्रशोिन गनय िोषकएको तनन्त्िि क्षेि वा कुनै तनन्त्िि
भौगोतलक क्षेििा तनिायण सािग्री (ढुां गा, तगट्टी, बालुवा) उत्खनन क्षेि भनी सरकारले घोिणा
गरी िोकेको क्षेि सिेिलाई सम्झनु पछय।

(ि) आवश्यकिा अनुसार िोषकएका अरय क्षेि

"आवश्यकिा अनुसार िोषकएका अरय क्षेि" भन्नाले िातथ उन्त्ल्लन्त्खि कुनै पतन भू-उपयोग
क्षेििा नपने िर षवन्त्शष्ट प्रकारको भू-उपयोग क्षेि उल्ले ख गनय अत्यावश्यक दे न्त्खएका क्षेिलाई
सम्झनु पछय।यो

शव्दावलीले

तिन्त्श्रि

प्रकारको

जग्गा

रहे को

क्षेि

सिेिलाई

सम्झनु

पछय।"तिन्त्श्रि क्षेि" भन्नाले हाल षवतभन्न शहर, शहरोरिुख र राजिागय क्षेिहरुिा आवासीय र
व्यवसाषयक क्षेि एक आपसिा अतभन्न िररकाले तिश्रण भई एक अकायबाि छु ट्याउन नसषकने
जग्गा रहे को क्षेिलाई सम्झनु पछय।यो क्षेि षवगिका वस्िी वा बजार क्षेिलाई तनयिन गने
प्रयोजनको लातग िाि लागु हुनेछ।
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अनुसूची २
९(घ) सां ग सम्वन्त्रिि
भू-उपयोग कायायरवयन नतिजा खाका
सूचकहरु

सियाविी

आिार
ि्यााँक

१

१-३

वियतभि

वियतभि





३
बियभरदा
िातथ

पुष्ट्याईको
स्रोि

न्त्जम्िेवार तनकाय

जोन्त्खि िथा
ु ान
पूवायनि

िूल उद्देश्य (Goal): उपलब्ि भूति
श्रोिको सिुन्त्चि उपयोगबाि र्दगो

-

सािान्त्जक, बािावरणीय षवकास र
आतथयक सिृषद्ध हातसल गनय योगदान



पुर्याउने
प्रभाव (Outcome): योजनाबद्ध
िवरबाि भू-उपयोग क्षेि बगीकरण
भई भूतिको सिुन्त्चि उपयोग भएको
हुने
प्रतिर्ल १: भू-उपयोग सूचना
प्रणाली (भू-उपयोग क्षेि तनिायरण
नक्सा िथा डािाबेस) स्थाषपि भै
सरोकारवालाको सहज पहुाँच हुने

प्रतिर्ल २: िहगि (सां घीय, प्रादे न्त्शक
र स्थानीय) भू-उपयोग योजना ियार
भएको हुने
प्रतिर्ल ३: भू-उपयोगको क्षेि
वगीकरण भएको हुने

कूल ग्राहस्थ
उत्पादनिा यस
क्षेिको योगदान

-



-



-





-

-





-





आतथयक सवे क्षण

भूतिसुिार िथा

प्रतिवेदन, वाषियक

व्यवस्था िरिालय,

प्रगति प्रतिवेदन

अथय िरिालय

वाषियक प्रगति

राषिय भू-उपयोग

प्रतिवेदन

आयोजना

बाषियक प्रगति

राषिय भू-उपयोग

प्रतिवेदन

आयोजना

बाषियक प्रगति

राषिय भू-उपयोग

आवश्यक बजेि

प्रतिवेदन

आयोजना

सियिा उपलब्ि हुने

प्रणालीिा आवद्ध
भू-उपयोग
सूचनाहरुिा
सरोकारवालाको

-

पहुाँच

सां घीय, प्रादे न्त्शक र
स्थानीय भू-उपयोग
योजना ियार
भएको सां ख्या
भू-उपयोगको क्षेि
वगीकरण भएको
गा.षव.स./न.पा.को
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सां ख्या
भूतिसुिार िथा
प्रतिर्ल ४: भू-उपयोग ऐन िजुि
य ा भै
कायायरवयन भएको हुने

ऐन पाररि भएको

-





-

व्यवस्था
नेपाल राजपि

िरिालय/सािारय
प्रशासन िरिालय र
अथय िरिालय
भूतिसुिार िथा

प्रतिर्ल ५: भू-उपयोग व्यवस्थापन
षवभाग स्थापना भएको हुने

भू-उपयोग
व्यवस्थापन षवभाग
स्थापना भएको

-





नेपाल सरकार

व्यवस्था

िन्त्रिपररिद्को

िरिालय/सािारय

तनणयय

प्रशासन िरिालय र
अथय िरिालय
भूतिसुिार िथा

प्रतिर्ल ६: अरिर तनकाय सिरवय
िथा अनुगिन सां यरि तनिायण भएको
हुने।

सां यरि तनिायण
भएको

-





-

अरिर तनकाय

व्यवस्था

सिरवय िथा

िरिालय/सािारय

अनुगिन सयरि

प्रशासन िरिालय र
अथय िरिालय

सां न्त्घय िातिला
प्रतिर्ल ७: भू-उपयोग

कायायरवयन

गनय स्थानीय तनकाय सवल र सक्षि
भएको हुने।

स्थानीय तनकाय भू-

िथा स्थानीय

उपयोग

षवकास िरिालय

कायायरवयन गनय

-



सक्षि भएको

-

-

राषिय भू-उपयोग
आयोजनाको
बाषियक प्रतिबेदन
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भूतिसुिार िथा
व्यवस्था िरिालय/
सािारय प्रशासन
िरिालय र अथय
िरिालय

