बू उऩमोग ऐन, २०७६

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत
२०७६।०५।०६

सॊ वत् २०७६ सारको ऐन नॊ .: ६
बूउऩमोगको सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन
प्रस्तावना: बूङ्झभको वगीकयण, सभङ्टङ्ञचत उऩमोग य प्रबावकायी व्मवस्थाऩनको भाध्मभफाट
अङ्झधकतभ य ङ्छदगो राब हाङ्झसर

गने सम्फन्धभा आवश्मक

व्मवस्था गनन वाञ्छनीम

बएकोरे ,
सङ्घीम सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ।
ऩङ्चयच्छे द-१
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “बूउऩमोग ऐन , २०७६” यहेको
छ।
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ।

२.

ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,(क)

“आवासीम ऺेत्र ” बङ्ङारे भान वीम फासस्थानको राङ्झग

प्रमोग बएका घय यहेको जग्गा तथा घयसॉग जोङ्झडएको वा

नजोङ्झडएको गोठ , बकायी, ग्माये ज, तवेरा, इनाय, परपङ्टर
ॉ न वा त्मस्तै
फगैंचा, कये साफायी, आग
प्रमोग गङ्चयएको जग्गा

अरु कङ्टनै काभभा

सम्झनङ्ट ऩछन य सो

फसोफासको राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
कङ्टनै ऺेत्रराई सभेत जनाउॉछ।
(ख)

शब्दरे
तोङ्जक एको

“औद्योङ्झगक ऺेत्र ” बङ्ङारे कङ्टनै ऩङ्झन कामनस्थर वा वस्तङ्ट
उत्ऩादन गने उद्योग तथा सो स

ञ्चारन गने प्रमोजनको

राङ्झग ङ्झनभानण गङ्चयएका बवन, घय, टहयारे चचे को जग्गा
रगामत सो प्रमोजनको राङ्झग छङ्ट ट्याछ
इएका जग्गा सम्झनङ्ट
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ऩछन य सो शब्दरे कङ्टनै ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक ऺेत्रभा उद्योग
प्रवर्द्नन गने उद्देश्मरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जक एको
ङ्जवशेष आङ्झथक
न ऺेत्रराई सभेत जनाउॉछ।
(ग)

“कामानन्वमन सङ्झभङ्झत ”

बङ्ङारे दपा

२0

फभोङ्ञजभको

स्थानीम बूउऩमोग कामानन्वमन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन।
(घ)

“कृङ्जष ऺेत्र ” बङ्ङारे कृङ्जष फारी उत्ऩादन, ऩशङ्टऩन्छीऩारन,
पाभनहाउस, भत्स्मऩारन, भाहङ्टयीऩारन, ये शभखेङ्झत रगामत

कृङ्जषजन्म उत्ऩादन, वागवानी वा वनफाङ्जटका , जङ्झडफङ्टटी य
कृङ्जष वनको राङ्झग प्रमोग बएको

वा हङ्टन

सक्ने जग्गा

सम्झनङ्ट ऩछन।
(ङ)

“खानी तथा खङ्झनज ऺेत्र

” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून

फभोङ्ञजभ खानी तथा खङ्झनज ऩदाथनको उत्खनन, उत्ऩादन,
शङ्टर्द्ीकयण, प्रशोधन, सञ्चम गने प्रमोजनरे छङ्ट ट्याइएको
ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछन।
(च)

“तोङ्जकएको” वा

“तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन

अन्तगनत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
सम्झनङ्ट ऩछन।
(छ)

“प्रदे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद् ” बङ्ङारे दपा १ 6 फभोङ्ञजभको
प्रदे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछन।

(ज)

“बूउऩमोग” बङ्ङारे बूङ्झभको उऩमोग सम्झनङ्ट ऩछन।

(झ)

“बूउऩमोग ऺेत्र ” बङ्ङारे दपा

४ फभोङ्ञजभ वगीकयण

गङ्चयएको ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछन।
(ञ)

“बूउऩमोग ऺेत्र नक्सा ” बङ्ङारे दपा 5 फभोङ्ञजभ तमाय
गङ्चयएको नक्सा सम्झनङ्ट ऩछन।

(ट)

“बूउऩमोग मोजना ” बङ्ङारे बूउऩमोगराई व्मवङ्ञस्थत गनन
दपा 6 फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको मोजना सम्झनङ्ट ऩछन।

(ठ)

“बूङ्झभ” बङ्ङारे ऩृथ्वीको सतह
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, सतहबन्दा ङ्झसधा तर

ऩृथ्वीको केन्रसम्भ य सतहबन्दा भाङ्झथ ऩृथ्वीको
गङ्टरुत्वाकषनणरे बेट्ने सीभासम्भको बाग सम्झनङ्ट ऩछन।
(ड)

“भन्त्रारम” बङ्ङारे बूङ्झभ व्मवस्था सम्फन्धी ङ्जवषम

हेने

नेऩार सयकायको भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछन।
(ढ)

“वन ऺेत्र” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ

तोङ्जकएको

वन ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछन।
(ण)

“व्मावसाङ्जमक ऺेत्र ” बङ्ङारे फैङ्क, सहकायी य ङ्जवत्तीम
सॊ स्था, ऩसर, होटे र, प्रदशननी कऺ, ऩेट्रोर ऩम्ऩ, गोदाभघय,
चरङ्ञचत्रघय, स्वास्थ्म , सञ्चाय, भनोयञ्जन सम्फन्धी सेवा ,
वस्तङ्टको खङ्चयद

ङ्झफक्री हङ्टने स्थान

कङ्टनै साङ्जहङ्ञत्मक ,

,

वैऻाङ्झनक, प्राङ्जवङ्झधक सेवा , सूचना तथा ऩयाभशन उऩरब्ध
गयाउने सॊ स्था , अन्म कङ्टनै व्मावसाङ्जमक प्रमोजनको राङ्झग
ङ्झनभानण गङ्चयएका
प्रमोजनको राङ्झग छङ्ट

बवनरे चचे को जग्गा
ट्याब
इएका जग्गा

तथा सो
तथा

ऩमनटन

व्मवसामरे चचे को जग्गा सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे कङ्टनै

ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक ऺेत्रभा फजाय ङ्जवस्ताय गने गयी प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ऺेत्रराई सभेत जनाउॉछ।
(त)

“सङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद् ” बङ्ङारे दपा १4 फभोङ्ञजभको
सङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछन।

(थ)

“साॊस्कृङ्झतक तथा ऩङ्टयाताङ्ञववक भहववको ऺेत्र

” बङ्ङारे

धाङ्झभक
न स्थर, धभनशारा, ऩङ्टयाताङ्ञववक भहत्चका दयवाय
तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ साॊस्कृङ्झतक तथा

ऩङ्टयाताङ्ञववक भहववका बनी तोङ्जकएका ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछन।
(द)

“सावनजङ्झनक उऩमोगको ऺेत्र

”

बङ्ङारे

ङ्जवद्यारम,

ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, छात्रावास, अन्त्मेङ्जिस्थर, सडक, ङ्झसॉचाई

कूरो वा नहय, इनाय, कङ्टवा, चौतायी, ऩाटी, ऩौवा, गौशारा,
उद्यान, फसऩाकन, ङ्जवभानस्थर, गौचय, खेरकूद भैदान तथा

अन्म सावनजङ्झनक उऩमोगको राङ्झग ङ्झनभानण गङ्चयएका बवन,
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घय, टहया, स्थान तथा त्म स्ता सॊ यचनारे चचे को जग्गा

सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे कङ्टनै ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक ऺेत्रभा
सावनजङ्झनक उऩमोगको ऺेत्र बनी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
तोङ्जकएको ऺेत्रराई सभेत जनाउॉछ।
(ध)

“स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्

”

बङ्ङारे दपा
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फभोङ्ञजभको स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछन।
ऩङ्चयच्छे द-२
बूउऩमोग कामनक्रभ सञ्चारन, बूउऩमोग ऺेत्र, बूङ्झभको वगीकयण, बूउऩमोग मोजना
३.

बूउऩमोग कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्ने: (१) नेऩार सयकायरे बूङ्झभको सभङ्टङ्ञचत
उऩमोग तथा सावनजङ्झनक ङ्जहत सभेतराई ध्मानभा

याखी नेऩारको स फै ऺेत्रभा

बूउऩमोग कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ

कामनक्रभ सञ्चारन गनङ्टन ऩूव न सावनजङ्झनक

सूचना प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ।
४.

बूउऩमोग ऺेत्र वगीकयण : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ नेऩारको बूफनौट , बूङ्झभको
ऺभता तथा उऩमङ्टक्तता , बूङ्झभको भौजङ्टदा उऩमोग य आवश्मकता

सभेतका

आधायभा बूङ्झभराई दे हाम फभोङ्ञजभ बूउऩमोग ऺेत्रभा वगीकयण गङ्चयनेछ:(क)

कृङ्जष ऺेत्र,

(ख)

आवासीम ऺेत्र,

(ग)

व्मावसाङ्जमक ऺेत्र ,

(घ)

औद्योङ्झगक ऺेत्र,

(ङ)

खानी तथा खङ्झनज ऺेत्र,

(च)

व न ऺेत्र,

(छ)

नदी, खोरा, तार, सीभसाय ऺेत्र,

(ज) सावनजङ्झनक उऩमोगको ऺेत्र,
(झ) साॊस्कृङ्झतक तथा ऩङ्टयाताङ्ञववक भहववको ऺेत्र,
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(ञ) नेऩार सयकायफाट

आवश्मकता अनङ्टसाय तोङ्जकएका अन्म

ऺेत्र।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सोही
उऩदपाको खण्ड (क) भा उङ्ञलरङ्ञखत ऺेत्र फाहेक अन्म ऺेत्रभा वगीकयण
बएको जग्गा त्मस्तो ऺेत्रभा उऩमोगभा नआउॉदासम्भको राङ्झग स्थानीम

बूउऩमोग ऩङ्चयषद्राई जानकायी गयाई कृङ्जष ऺेत्रको रुऩभा उऩमोगभा लमाउन
फाधा ऩने छै न।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वगीकयण गङ्चयएका ऺेत्रहरूराई तोङ्जकए
फभोङ्ञजभका उऩऺेत्रहरूभा वगीकयण गनन सङ्जकनेछ।
(४) कङ्टनै प्रदे श वा स्थानीम तह रे आफ्नो ऺेत्रभा

उऩदपा (१)

फभोङ्ञजभ वगीकयण गङ्चयएको ऺेत्र फाहेक को अन्म कङ्टनै बूउऩमोग ऺेत्र को
रूऩभा वगीकयण गनन

आवश्मक दे खेभा त्मस्तो ऺेत्र राई बूउऩमोग ऺेत्र

वगीकयणभा सभावेश गनन सङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्भा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ

रेखी आएकोभा

ऩङ्चयषद्रे थऩ वगीकयण गनङ्टन ऩने आवश्मक दे खेभा

सङ्घीम बूउऩमोग

बूउऩमोग ऺेत्र वगीकयण

गनन सम्फङ्ञन्धत प्रदे श वा स्थानीम तहराई सहभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।
(६) सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

बूउऩमोग ऩङ्चयषद्रे मस ऐन फभोङ्ञजभ

ङ्झनधानङ्चयत बूउऩमोग ऺेत्र वगीकयणका आधाय, भाऩदण्ड तथा भन्त्रारमरे तमाय
गये को कामनङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको बूङ्झभराई बूउऩमोग ऺेत्रभा
वगीकयण गनङ्टन ऩनेछ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ऺेत्र वगीकयण गदान स्थानीम बूउऩमोग

ऩङ्चयषद्रे कङ्टनै सङ्घीम वा प्रदे शस्तयको मोजना सञ्चारनभा यहेका वा सञ्चारन
हङ्टने बनी तोङ्जकएका ऺेत्रहरूराई सोही फभोङ्ञजभ वगीकयण गनङ्टन ऩनेछ।
(८) स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्रे बूउऩमोग ऺेत्र वगीकयण गये को
सूचना स वनसाधायणको जानकायीको राङ्झग

स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका तथा ङ्जवद्यङ्टतीम

सञ्चाय भाध्मभफाट प्रकाशन तथा प्रसायण गनङ्टन ऩनेछ।
(९) स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्रे वगीकयण गङ्चयसकेको ऺेत्रभा नेऩार
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सयकाय वा प्रदे श सयकायरे तोङ्जकएको वगीकयणबन्दा कङ्टनै पयक मोजना
सञ्चारन गनङ्टन ऩये भा दपा 8 फभोङ्ञजभ भौजङ्टदा बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनङ्टन ऩनेछ।
(१०) बूउऩमोग ऺेत्र वगीकयण गने आधाय , भाऩदण्ड य ऺेत्रपर
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
५.

बूउऩमोग ऺेत्र नक्सा तमाय गनङ्टन ऩने : (१) भन्त्रारमरे प्रत्मेक स्थानीम तहको
बूउऩमोग ऺेत्र नक्सा तमाय गनङ्ट,न गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(२) मो ऐन प्रायम्ब बएको एक वषनङ्झबत्र भन्त्रारमरे

स्थानीम तहका

बूउऩमोग नक्सा तमाय गयी हस्तान्तयण गनङ्टन ऩनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका नक्साहरूराई स्थानीम बूउऩमोग
ऩङ्चयषद्रे आवश्मकता अनङ्टसाय अद्यावङ्झधक गयी रागू गनङ्टन ऩनेछ।
(४) स्थानीम तहको आवश्मकता अनङ्टसाय

बूउऩमोग ऺेत्र नक्सा

अद्यावङ्झधक गने कामनको राङ्झग भन्त्रारम वा तोङ्जकएको ङ्झनकामरे आवश्मक
सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(५) मस दपा फभोङ्ञजभ भन्त्रारमरे बूउऩमोग ऺेत्र नक्सा तमाय

गदान प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्को सम्बावना यहेका जोङ्ञखभमङ्टक्त ऺेत्रको ऩङ्जहचान गयी
नक्साभा त्मस्तो ऺेत्र जनाउनङ्ट ऩनेछ।
६.

बूउऩमोग मोजना तजङ्टभ
न ा : (१) नेऩार सयकाय , प्रदे श सयकाय तथा स्थानीम
तहरे बूउऩमोग मोजना तजङ्टभ
न ा गनङ्टअ
न ङ्ञघ बूङ्झभको वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत

, जनसङ्ख्मा

वृङ्जर्द्दय, खाद्य

तथा ऩूवानधाय

तथा आवासको आवश्मकता , आङ्झथक
न ङ्जवकास

ङ्झनभानणको राङ्झग बूङ्झभको भागभा हङ्टने वृङ्जर्द् रगामतका ङ्जवषमभा अध्ममन गयी
दीघनकारीन बूउऩमोग मोजनाको आधायऩत्र तमाय गनङ्टन ऩनेछ।
(२) भन्त्रारमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दीघनकारीन बूउऩमोग
मोजनाको आधायऩत्र तथा

सभग्र आङ्झथक
न , साभाङ्ञजक, ऩूवानधाय

रगामतका ङ्जवषम सभेतको आधायभा

स ङ्घीम बूउऩमोग मोजना तमाय

ङ्जवकास
गयी

सङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्बारट स्वीकृत गयाई रागू गनङ्टन ऩनेछ।
(3) प्रदे श सयकाय रे आफ्नो प्रदे श अन्तगनतको आङ्झथक
न , साभाङ्ञजक ,
ऩूवानधाय ङ्जव कास रगामतका ङ्जवषम सभेतको आधायभा प्रदे श स्तयीम बूउऩमोग
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मोजना तमाय गनङ्टन ऩनेछ।
(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ प्रदे शस्तयीम बूउऩमोग मोजना तजङ्टभ
न ा

गदान स ङ्घीम बूउऩमोग मोजनासॉग प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी प्रादे ङ्ञशक बूउऩमोग
ऩङ्चयषद्बाङट स्वीकृत गयाई रागू गनङ्टन ऩनेछ।
(5) प्रत्मेक

स्थानीम तहरे बूउऩमोग ऺेत्र नक्सा

ऺेत्रङ्झबत्रको आङ्झथक
न , साभाङ्ञजक, ऩूवानधाय ङ्जवकास रगामतका
आधायभा स ङ्घीम य प्रदे श

तथा आफ्नो
ङ्जवषम सभेतको

स्तयीम बूउऩमोग मोजनासॉग प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी

स्थानीम बूउऩमोग मोजना तमाय गनङ्टन ऩनेछ ।
(6) उऩदपा (5) फभोङ्ञजभ

तमाय गङ्चयएको बूउऩमोग मोजना

स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्फाट स्वीकृत गयाई रागू गनङ्टन ऩनेछ।
(7) स्थानीम तहरे उऩदपा (5) फभोङ्ञजभ बूउऩमोग मोजना तमाय
गदान आवश्मकता अनङ्टसाय ग्राभीण य सहयी ऺेत्रको फेग्राफेग्रै

मोजना तजङ्टभ
न ा

गनन सक्नेछ।
(8) बूउऩमोग मोजना तमाय गदान दे हामका ऺेत्र दे ङ्ञखने गयी तमाय
गनङ्टन ऩनेछ:(क)

औद्योङ्झगक कङ्चयडोय,

(ख) ङ्जवशेष आङ्झथक
न ऺेत्र ,
(ग)

याङ्जिम ऩङ्चयमोजना,

(घ)

अन्तयप्रदे श पैङ्झरएका ऩङ्चयमोजना ,

(ङ)

सॊ यऺण मोग्म याङ्जिम भहववका प्राकृङ्झतक तथा बौङ्झतक
सम्ऩदाहरू,

(च) अन्तयानङ्जिम ऩङ्जहचान य भानवीम आस्था फोकेका धाङ्झभक
न ,
साॊस्कृङ्झतक भहववका स्थानहरू,

(छ) ङ्जवद्यारम वा अन्म शैङ्ञऺक

ऺेत्र, सडक, स्वास्थ्म सॊ स्था,

ङ्झसॉचाई कूरो वा नहय यहेको ऺेत्र,

(ज)

याङ्जिम सङ्टयऺाको दृङ्जिरे सॊ वेदनशीर स्थानहरू,
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(झ)

ङ्जवऩद् जोङ्ञखभमङ्टक्त ऺेत्र,

(ञ)

वातावयणीम स्वच्छता तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊ यऺणको
राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्र,

(ट)

अन्म आवश्मक ऺेत्र।

(9) बूउऩमोग मोजना सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-३
जग्गाधनी स्रे स्ता य प्रभाणऩूजान अद्यावङ्झधक तथा बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन
७.

जग्गाधनी स्रे स्ता य

प्रभाणऩूजान अद्यावङ्झधक गनङ्टन ऩने : (१) स्थानीम तहरे

बूउऩमोग ऺेत्र वगीकयण

नक्सा फभोङ्ञजभ आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको जग्गाको

जग्गाधनी स्रे स्ता य प्रभाण ऩङ्टजानभा तत्-तत् ऺेत्र दे ङ्ञखने गयी अद्यावङ्झधक गनङ्टन
ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ

अद्यावङ्झधक गङ्चयएको कामनभा

ङ्ञचत्त

नफङ्टझ्ने जग्गाधनीरे ङ्ञजलरा अदारत सभऺ त्मस्तो कामन बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस
ङ्छदनङ्झबत्र उजङ्टयी ङ्छदन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको उजङ्टयी उऩय ङ्ञजलरा अदारतरे गये को
ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।
८.

बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनन नहङ्टने : (१) दपा 4 फभोङ्ञजभ एउटा प्रमोजनको राङ्झग
वगीकयण गङ्चयएको जग्गा अको प्रमोजनभा प्रमोग गने गयी बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन
गनन ऩाइने छै न।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्टनै
व्मङ्ञक्तरे ङ्झनजको हकबोगभा यहेको जग्गा ङ्झनधानङ्चयत प्रमोजनभा बन्दा पयक
प्रमोजनभा प्रमोग गनङ्टन ऩने बएभा सोको आधाय य कायण खङ्टराई सम्फङ्ञन्धत
स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्मा

ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राद्ऱ बएभा वा आफ्नो

ऺेत्रङ्झबत्रको कङ्टनै जग्गाको ङ्झनधानङ्चयत बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनङ्टन ऩने बएभा
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्रे
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सोको आधाय य कायण खङ्टराई

प्रादे ङ्ञशक बूउऩमोग ऩङ्चयषद् सभऺ अनङ्टयोध गनङ्टन ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ अनङ्टयोध प्राद्ऱ बएभा

प्रादे ङ्ञशक बूउऩमोग

ऩङ्चयषद्रे सो प्रमोजनको राङ्झग अध्ममन गयी प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदन ऩेश गनन भाटो,
बूगबन, कानून , बूउऩमोग मोजना , कृङ्जष , वन तथा वातावयण, बूङ्झभ, नाऩी तथा

शहयी मोजना ऺेत्रका ङ्जवशेषऻ य सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको प्रभङ्टख वा उऩप्रभङ्टख
यहेको एक सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदन

सभेतको आधायभा भाग फभोङ्ञजभ बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनन उऩमङ्टक्त दे ङ्ञखएभा
प्रादे ङ्ञशक बूउऩमोग ऩङ्चयषद्रे सङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद् सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन
ऩनेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ

ङ्झसपाङ्चयस प्राद्ऱ बएभा सङ्घीम बूउऩमोग

ऩङ्चयषद्रे ङ्जवद्यभान बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनन सक्नेछ।
(७) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन नेऩार

सयकायरे दे हामका स्थानको ङ्जवद्यभान बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनन सक्नेछ:(क)

ठोस, तयर वा ग्मास अवस्थाका भहववऩूणन प्राकृङ्झतक स्रोत
यहेको बूङ्झभको सतह वा सतह बन्दा भङ्टङ्झनको स्थान,

(ख)

याङ्जिम

गौयवका वा प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ ङ्जवकास

आमोजनाहरू,

औद्योङ्झगक ऺेत्र , ङ्जवशेष आङ्झथक
न ऺेत्र

रगामतका आमोजना स्थाऩना गनङ्टन ऩने स्थान,
(ग)

याङ्जिम सूयऺाका दृङ्जिरे भह ववका ऺेत्र , अन्तयानङ्जिम सीभा ,
ङ्जवश्व सम्ऩदा सूचीभा

ऩये का

साॊस्कृङ्झतक, प्राकृङ्झतक,

ऐङ्झतहाङ्झसक य ऩङ्टयाताङ्ञववक भहववका स्थान,
(घ)

अन्तय प्रदे श बूउऩमोग ऺेत्र व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩने स्थान,

(ङ) नेऩार सयकायरे आवश्मक ठानेका अन्म ऺेत्र।
जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए

(८) मस दपाभा अन्मत्र

ताऩङ्झन

सम्फङ्ञन्ध त स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदे श सयकायरे दे हामका
अवस्थाभा ङ्जवद्यभान बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनन सक्नेछ:9

(क)

अन्तयस्थानीम तह बूउऩमोग ऺेत्र व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩये भा,

(ख) दङ्टई

वा सोबन्दा फढी स्थानीम तहको बौगोङ्झरक ऺेत्रभा

ऩने कङ्टनै

प्रदे शस्तयीम ङ्जवकास

आमोजना सञ्चारन गनङ्टन

(९) बूउऩमोग ऩङ्चयवतन नको स्वीकृङ्झत ङ्छदने

प्रङ्जक्रमा सम्फन्धी अन्म

ऩये भा।
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
९.

बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनन सङ्जकने

: (१) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया

रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको कङ्टनै स्थान वा फस्ती
कङ्टनै ङ्जवऩद् वा

प्राकृङ्झतक प्रकोऩको कायण

असङ्टयङ्ञऺत बएभा त्मस्तो ऺेत्रराई

असङ्टयङ्ञऺत वा अव्मवङ्ञस्थत स्थान घोषणा गयी त्मस्तो स्थानभा फसोफास गये को
ऩङ्चयवाय वा सभङ्टदामराई सङ्टयङ्ञऺत तथा व्म वङ्ञस्थत स्थानभा फसोफासको व्मवस्था
ङ्झभराउन बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभ बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गयाउॉदा अन्मत्र

जग्गा उऩरब्ध हङ्टन नसकेको अवस्थाभा भात्र कृङ्जष ऺेत्रभा फसोफासको
व्मवस्था ङ्झभराउने गयी बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गनन सङ्जकनेछ।
१०.

जग्गाको खण्डीकयण ङ्झनमन्त्रण तथा चक्राफन्दी गने

:

(१) जग्गाको

खण्डीकयण ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्जकत्ताकाट गने कामनराई ङ्झनमभन गनन आवश्मक
आधाय य भाऩदण्ड तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(२) भन्त्रारम, प्रदे श सयकाय य स्थानीम तह

रे कृङ्जष बूङ्झभभा

आधङ्टङ्झनकीकयण, मान्त्रीकयण, व्मवसामीकयण, सहकायी खेती, साभङ्टङ्जहक खेती
तथा सावनजङ्झनक खेती गनन तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ऺेत्रपरका ङ्जकत्ता जग्गा
एकीकयण गयी चक्राफन्दी कामनक्रभ गनन, गयाउन सक्नेछ।
(३) चक्राफन्दी य जग्गा एकीकयण कामनक्रभराई प्रोत्साहन गनन
भन्त्रारम, प्रदे श सयकाय य स्थानीम तह

रे ङ्जवशेष सङ्टङ्जवधाका कामनक्रभहरु

सञ्चारन गनन सक्नेछन्।
(४) चक्राफन्दी कामनक्रभ
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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सञ्चारन गने सम्फन्धी

अन्म व्मव स्था

११.

नमाॉ घय ङ्झनभानण वा फसोफासका ऩूवानधायहरू थऩ वा

ङ्जवस्ताय गनन नसङ्जकने :

(१) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत कृङ्जष ऺेत्रभा यहेको घयभा साङ्जवक फभोङ्ञजभ
फसोफास गये कोभा फाहेक नमाॉ घय ङ्झनभानण वा फसोफासका ऩूवानधायहरू थऩ वा
ङ्जवस्ताय गनन सङ्जकने छै न।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

साङ्जवक

फभोङ्ञजभ फसोफास गङ्चयआएको घय कङ्टनै कायणरे बत्केको वा ऩङ्टयानो बई नमाॉ
फनाउनङ्ट ऩने अवस्था बएभा घय ङ्झनभानणको राङ्झग ङ्झनजको अन्मत्र कङ्टनै जग्गा

नबएभा कृङ्जष ऺेत्रभा नमाॉ घय ङ्झनभानण गनन वा कृङ्जष प्रमोजनका राङ्झग आवश्मक
ऩने सॊ यचना फनाउन फाधा ऩने छै न।
१२.

घडेयी ङ्जवकङ्झसत गनन नऩाइने : मस ऐन फभोङ्ञजभ
वगीकयण गङ्चयएको ऺेत्र

फाहेकका

अन्म

आवासीम प्रमोजनको राङ्झग

ऺेत्रभा

कङ्टनै ऩङ्झन प्रमोजनरे

व्मावसाङ्जमक रूऩभा घडेयी ङ्जवकङ्झसत गनन य सोको ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन ऩाइने
छै न।
१३.

जग्गाको भूलमाङ्कन य कयको ङ्झनधानयण

: स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको

जग्गाको भूलमाङ्कन गदान य बूङ्झभ सम्फन्धी कयको ङ्झनधानयण गदान बूउऩमोग ऺेत्र
वगीकयणराई सभेत आधाय भाङ्ङङ्ट ऩनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-४
बूउऩमोग कामानन्वमन सॊ यचना
१४.

सङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद् : (१) बूउऩमोग सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना य भाऩदण्ड
कामानन्वमन गनन

सङ्घीम तहभा दे हाम

फभोङ्ञजभ स ङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्

यहनेछ:(क)

भन्त्री/याज्मभन्त्री,

बूङ्झभ व्मवस्था

सम्फन्धी

ङ्जवषम हेने नेऩार सयकायको भन्त्रारम
(ख)

सदस्म, याङ्जिम मोजना आमोग (बूङ्झभ व्मवस्था
ङ्जवषम हेने)

(ग)

– अध्मऺ
– सदस्म

सङ्ञचव, बूङ्झभ व्मवस्था सम्फन्धी ङ्जवषम हेने
नेऩार सयकायको भन्त्रारम
11

– सदस्म

(घ)

सङ्ञचव, अथन सम्फन्धी ङ्जवषम हेने नेऩार
सयकायको भन्त्रारम

(ङ)

– सदस्म

सङ्ञचव, वन तथा वातावयण सम्फन्धी ङ्जवषम हेने
नेऩार सयकायको भन्त्रारम

(च)

– सदस्म

सङ्ञचव, सङ्घीम भाङ्झभरा सम्फन्धी ङ्जवषम हेने
नेऩार सयकायको भन्त्रारम

(छ)

– सदस्म

सङ्ञचव, सहयी ङ्जवकास सम्फन्धी ङ्जवषम हेने
नेऩार सयकायको भन्त्रारम

– सदस्म

(ज)

सङ्ञचव, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारम

- सदस्म

(झ)

सङ्ञचव, उद्योग वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतन भन्त्रारम

- सदस्म

(ञ)

बूउऩमोग सम्फन्धी ङ्जवशेषऻहरूभध्मे फाट नेऩार
सयकायद्राया भ नोङ्झनत कम्तीभा दङ्टईजना भङ्जहरा
सङ्जहत चायजना

(ट)

– सदस्म

सहसङ्ञचव, बूङ्झभ व्मवस्था सम्फन्धी ङ्जवषम हेने
नेऩार सयकायको भन्त्रारम

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (
ऩदावङ्झध तीन

वषनको हङ्टनेछ

ञ) फभोङ्ञजभ

- सदस्म-सङ्ञचव
भनोङ्झनत सदस्मको

य ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी सन्तोषजनक रुऩभा ऩूया

नगये भा, सङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को ङ्जहतङ्जवऩङ्चयत कङ्टनै काभ गये भा,

कामनऺभताको अबाव वा खयाफ आचयण बएभा नेऩार सयकायरे त्मस्तो
सदस्मराई जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩदफाट हटाउन सक्नेछ।
तय कङ्टनै सदस्मराई ऩदफाट हटाउनङ्ट ऩूव न ङ्झनजराई आफ्नो सपाई
ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्चयषद्रे आवश्मक दे खेभा कङ्टनै
सयोकायवारा वा ङ्जवशेषऻराई ऩङ्चयषद्को फैठकभा आभन्त्रण गनन सक्नेछ।
(४) उऩदपा (१) को खण्ड ( ञ) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका सदस्महरूको
सेवा य शतन सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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(५) सङ्घीम बूउऩमोग ऩ

ङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध

सो

ऩङ्चयषद्रे आपैंरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
१५.

सङ्घीम बूउऩमोग

ऩङ्चयषद्को काभ , कतनव्म

य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र

उङ्ञलरङ्ञखत काभ, कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त सङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को
काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

दीघनकारीन तथा आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना य कामानन्वमन
ऺभताराई आधाय भानी याङ्जिम स्तयको बूउऩमोग मोजना
फनाई रागू गने, गयाउने,

(ख)

बूउऩमोग मोजना स ञ्चारन गनन नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ
ङ्झनकामफीच आवश्मक सभन्वम गने ,

(ग)

बूउऩमोग मोजना सञ्चारन गनन आवश्मक बूउऩमोग नक्सा
डाटा तमाय गनन रगाउने,

(घ)

बूउऩमोग ऺेत्र वगीकयण, मोजना तजङ्टभ
न ा य कामानन्वमन
सम्फन्धी अन्म आवश्मक

आधाय तथा

भाऩदण्ड तमाय

गने,
(ङ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

अन्तयप्रादे ङ्ञशक बूउऩमोग

सम्फन्धी

ङ्जववाद सभाधान गने ।
१६.

प्रदे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद् : (१) प्रदे शस्तयको बूउऩमोग सम्फन्धी

कामन गनन

प्रत्मेक प्रदे शभा दे हाम फभोङ्ञजभको प्रदे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद् यहनेछ:(क)

भन्त्री, बूङ्झभव्मवस्था सम्फन्धी ङ्जवषम हेने प्रदे श
सयकायको भन्त्रारम

(ख)

– अध्मऺ

सङ्ञचव, अथन, कृङ्जष , वन , कानून , उद्योग, सहयी
ङ्जवकास, स्थानीम ङ्जवकास सम्फन्धी ङ्जवषम हेने
प्रदे श सयकायको भन्त्रारम

(ग)

– सदस्म

बूउऩमोग सम्फन्धी ङ्जवशेषऻहरूभध्मे प्रदे श
सयकायफाट भनोङ्झनत कम्तीभा दङ्टईजना भङ्जहरा
सङ्जहत चायजना
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– सदस्म

(घ) सङ्ञचव , बूङ्झभव्मवस्था सम्फन्धी ङ्जवषम हेने प्रदे श
सयकायको भन्त्रारम
(२) उऩदपा (१) को खण्ड (
कामानवङ्झध तीन

वषनको हङ्टनेछ

- सदस्म-सङ्ञचव
ग) फभोङ्ञजभ

भनोङ्झनत सदस्मको

य ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी सन्तोषजनक रुऩभा ऩूया

नगये भा, प्रदे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को ङ्जहत ङ्जवऩयीत कङ्टनै काभ गये भा,

कामनऺभताको अबाव वा खयाफ आचयण बएभा प्रदे श सयकायरे त्मस्तो
सदस्मराई जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩदफाट हटाउन सक्नेछ।
तय कङ्टनै सदस्मराई ऩदफाट हटाउनङ्टऩूव न ङ्झनजराई आफ्नो सपाई ऩेश
गने भनाङ्झसफ सभम उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(३) प्रदे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद्रे आवश्मक दे खेभा कङ्टनै सयोकायवारा
वा ङ्जवशेषऻराई ऩङ्चयषद्को फैठकभा आभन्त्रण गनन सक्नेछ।
(४) उऩदपा (१) को खण्ड ( ग) फभोङ्ञजभ भनोनीत सदस्मको सेवा
य शतन सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(५) प्रदे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध सो ऩङ्चयषद्
आपैंरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
१७.

प्रदे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को काभ , कतनव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र
उङ्ञलरङ्ञखत काभ, कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त

प्र दे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को

काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

प्रदे शस्तयको बूउऩमोग सम्फन्धी

नीङ्झत ङ्झनभानण

कामानन्वमन तथा ङ्झनमभन गने ,
(ख) प्रदे शस्तयीम बूउऩमोग मोजना य भाऩदण्ड तमाय गने ,
(ग)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

अन्तय स्थानीम तह

को बूउऩमोग

सम्फन्धी ङ्जववाद सभाधान गने ,
(घ)

प्रदे श तहको बूउऩमोग नक्सा डाटा

फेस तमाय गने य

अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गने,
(ङ)

उऩमोग नबएको वा कभ उऩमोग बएको वा दङ्टरुऩमोग
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य

बएको वा दोहन बएको जग्गाहरूको

आवश्मक

व्मवस्थाऩन गने , गयाउने।
१८.

स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद् : (१) बूउऩमोग ऺेत्र तथा बूउऩमोग
तथा कामानन्वमनका राङ्झग

प्रत्मेक स्थानीम तहभा

मोजना तजङ्टभ
न ा

एक स्थानीम बूउऩमोग

ऩङ्चयषद् यहनेछ।
(२) सम्फङ्ञन्धत गाउॉ कामनऩाङ्झरका वा नगय कामनऩाङ्झरका रे स्थानीम
बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को रूऩभा कामन गनेछ।
(३) स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्रे आफ्नो कामन सम्ऩादनको क्रभभा
ङ्जवषम ङ्जवऻको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ।
(४) स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को

फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय

फस्नेछ।
(५) स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध ऩङ्चयषद्
आपैंरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
१९.

स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को काभ , कतनव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र
उङ्ञलरङ्ञखत काभ, कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को
काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क) स्थानीम बूउऩमोग मोजना स्वीकृत गने ,
(ख)

बूङ्झभ सम्फन्धी रगत सङ्करन, ङ्जवश्लेषण य उऩमोग गने,

(ग)

आफ्नो तहको बूउऩमोग ऺेत्र नक्सा अद्यावङ्झधक गयाउने,

(घ) आवश्मकता अनङ्टसाय आफ्नो तहको बूउऩमोग उऩऺेत्र
वगीकयण गने,
(ङ)

बूउऩमोग ऺेत्र वगीकयण सम्फन्धी

फभोङ्ञजभ सयोकायवाराको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्ट

सूचना तोङ्जकए
मानीउन
ी स्थानीम

बूउऩमोग कामानन्वमन सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदे शन ङ्छदने,
(च)

स्थानीम तहको

बूउऩमोग मोजना कामानन्वमनका प्रङ्जक्रमा

य भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गने,
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(छ)

बूउऩमोग मोजना कामानन्वमनको अनङ्टगभन गने ,

(ज)

बूउऩमोग ऩङ्चयवतननको राङ्झग स्ऩि आधाय य कायण सङ्जहत
ङ्झसपाङ्चयस गने,

(झ)

तोङ्जकएको उऩमोगबन्दा पयक उऩमोग गये कोभा कायफाही
गने,

(ञ)

बूउऩमोगभा उलरेखनीम मोगदान गने व्मङ्ञक्त , ऩङ्चयवाय वा
सॊ स्थाराई ऩङ्टयस्कृत गने ,

(ट)

धाङ्झभक
न , ऐङ्झतहाङ्झसक, साॊस्कृङ्झतक, ऩङ्टयाताङ्ञववक, सावनजङ्झनक,
साभङ्टदाङ्जमक, स्थरहरूको सॊ यऺण गने,

(ठ)

आफ्नो तहको बूउऩमोग सम्फन्धी आवश्मक नीङ्झतहरू
तजङ्टभ
न ा गयी ऩाङ्चयत गने।

२०.

कामानन्वमन सङ्झभङ्झत : (१) स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद्को कामनभा सहमोग गनन
प्रत्मेक स्थानीम तहभा दे हाम

फभोङ्ञजभको एक बूउऩमोग कामानन्वमन सङ्झभङ्झत

यहनेछ:(क)

सम्फङ्ञन्धत गाउॉ

कामनऩाङ्झरका

वा

नगय

कामनऩाङ्झरकाको अध्मऺ वा प्रभङ्टख

- अध्मऺ

(ख)

सम्फङ्ञन्धत वडाको वडा अध्मऺ

- सदस्म

(ग)

स्थानीम तहका कृङ्जष , वन, बूङ्झभ , सहयी ङ्जवकास
य बौङ्झतक ऩूवानधायसॉग

सम्फङ्ञन्धत

शाखा का

प्रभङ्टखहरू

- सदस्म

(घ) सयोकायवाराभध्मेफाट
ऩङ्चयषद्रे तोकेको

स्थानीम बूउऩमोग
दङ्टईजना भङ्जहरा सङ्जहत

चायजना
(ङ)

- सदस्म

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको प्रभङ्टख प्रशासकीम
अङ्झधकृत

- सदस्म-सङ्ञचव

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका सदस्महरूको
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ऩदावङ्झध तीन वषनको हङ्टनेछ।
(३) कामानन्वमन सङ्झभङ्झतको काभ , कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ:(क)

स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद् फाट स्वीकृत बूउऩमोग मोजना
कामानन्वमन गने ,

(ख)

वगीकृत ऺेत्रको सूचना तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सयोकायवाराको
जानकायीको राङ्झग सावनजङ्झनक गने ,

(ग)

प्रत्मेक वडाको वडास्तयीम बूउऩमोग मोजना तमाय गने ,

(घ)

वडास्तयीम बूउऩमोग मोजना वडा

सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टभोदन

गयाई सो का आधायभा स्थानीम तहको सभङ्जिगत
बूउऩमोग मोजना तमाय ऩायी स्थानीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद् भा
ऩेश गने,
(ङ)

कामानन्वमनको क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरू सभाधानको
राङ्झग ङ्जवकलऩ सङ्जहत

स्थानीम बूउऩमोग

ऩङ्चयषद्मा

ऩेश

गने,
(च)

बूङ्झभको सॊ यऺण य ङ्छदगो उऩमोगको राङ्झग सचेतना
अङ्झबवृङ्जर्द् गने,

(छ)

तोङ्जकएको उऩमोगबन्दा पयक उऩमोग गये कोभा
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नगये भा

काय फाहीको राङ्झग

वा
स्थानीम

बूउऩमोग ऩङ्चयषद्भा ङ्झसपाङ्चयस गने ,
(ज)

कृङ्जषमोग्म जङ्झभन फाॉझो यहे , नयहेको अनङ्टगभन गने,

(झ)

साभङ्टदाङ्जमक बूङ्झभको ऩङ्जहचान गयी साभङ्टङ्जहक ङ्जहतभा
उऩमोगको व्मवस्था ङ्झभराउने,

(ञ)

बूउऩमोगभा उलरेखनीम मोगदान गने व्मङ्ञक्त , ऩङ्चयवाय वा
सॊ स्थाराई ऩङ्टयस्कृत गनन ङ्झसपाङ्चयस गने ।

(४) कामानन्वमन सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
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हङ्टनेछ।
२१.

बूङ्झभ फैङ्क सम्फन्धी व्मवस्था:

(1) बूउऩमोग वगीकयण सम्फन्धी व्मवस्था

कामानन्वमन गनन, बूङ्झभको अङ्झधकतभ उऩमोग गये य उत्ऩादकत्व वृङ्जर्द् गनन नेऩार
सयकायरे आवश्मकता अनङ्टसाय स्थानीम तहभा बूङ्झभ फैङ्कको स्थाऩना गनन
सक्नेछ।
(2) बूङ्झभ फैङ्क सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
२२.

सङ्टङ्जवधा तथा प्रोत्साहन: कृङ्जषमोग्म जङ्झभनको अङ्झधकतभ उऩमोग गने कृषकराई
प्रोत्साहन गनन नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहरे ङ्जवङ्झबङ्ङ
कामनक्रभहरु सञ्चारन गनन सक्नेछ।

२३.

बूउऩमोग मोजनाको ऩङ्टनयावरोकन : नेऩार सयकायरे प्रत्मेक सात वषनभा, प्रदे श
सयकायरे प्रत्मेक ऩाॉच वषनभा य स्थानीम तहरे आवश्मकता अनङ्टसाय बूउऩमोग
मोजनाको ऩङ्टनयावरोकन गनन सक्नेछ।
ऩङ्चयच्छे द-५
कसूय तथा सजाम

२४.

कसूय गये को भाङ्झनने : दे हाम फभोङ्ञजभका कामन गये भा मस ऐ न फभोङ्ञजभ कसूय
गये को भाङ्झननेछ:(क)

तहगत बूउऩमोग नक्सा य बूउऩमोग मोजना

फभोङ्ञजभ

कामन नगये भा,
(ख) काफङ्टफाङ्जहयको ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बई जग्गा फाॉझो याख्नङ्टय
ऩने उङ्ञचत य ऩमानद्ऱ

कायण सङ्जहतको सूचना सम्फङ्ञन्धत

स्थानीम तहभा ङ्छदएको अवस्थाभा फाहेक

कृङ्जष ऺेत्रभा

वगीकृत जङ्झभन रगाताय तीन वषनदेङ्ञख फाॉझो याखेभा,
(ग)

मस ऐनभा उङ्ञलरङ्ञखत

अवस्थाभा

फाहेक

ङ्झनधानङ्चयत

बूउऩमोग ऺेत्र वगीकयण ऩङ्चयवतनन गये भा।
२५.

सजाम: (१) कसै रे दे हामका कसूय गये भा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे
फभोङ्ञजभको सजाम गनन सक्नेछ:18

दे हाम

(क) दपा २४ को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको कसूय गये भा दङ्टई
राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना।
(ख) दपा २४ को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको कसूय गये भा
उत्ऩादन अनङ्टभानको आधायभा एक राख रुऩैमाॉसम्भ
जङ्चयफाना।
(ग) दपा २४ को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको कसूय गये भा तीन
राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्झधकायीरे दपा २४ को खण्ड (ग)
फभोङ्ञजभको कसूय गयी ङ्झनधानङ्चयत बूउऩमोग ऩङ्चयवतनन गये भा उऩदपा (१) भा
उङ्ञलरङ्ञखत जङ्चयफानाका अङ्झतङ्चयक्त त्मस्तो जग्गा छ भङ्जहनाङ्झबत्र साङ्जवक फभोङ्ञजभ
बूउऩमोग कामभ गने गयी आदे श ङ्छदन सक्नेछ।
२६.

अदारतराई बए सयहको अङ्झधकाय हङ्टने

: दपा २४

फभोङ्ञजभको कसूयको

सम्फन्धभा कायफाही य ङ्जकनाया गदान ऩऺ ङ्ञझकाउने , फमान ङ्झरने , प्रभाण फङ्टझ्ने ,
कागजऩत्र दाङ्ञखरा गयाउने रगामतका ङ्जवषमभा तोङ्जकएको अङ्झधकायीराई
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अदारतराई बए सयहको अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
२७.

उजूय गनन सक्ने : दपा २४ फभोङ्ञजभको कसूय गये कोभा तोङ्जकएको ङ्झनकामभा
उजूय गनन सङ्जकनेछ।

२८.

ऩङ्टनयावेदन: दपा २५ फभोङ्ञजभ बएको सजाम उऩय

ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे

सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजलरा अदारतभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ।
२९.

दपा २४ फभोङ्ञजभको कसूयसॉग सम्फङ्ञन्धत

सॊ ङ्ञऺद्ऱ कामनङ्जवङ्झध अऩनाइने :
भङ्टद्दाको कायफाही य ङ्जकनाया गदान

सॊ ङ्ञऺद्ऱ कामनङ्जवङ्झध ऐन , २०२८ फभोङ्ञजभ को

कामनङ्जवङ्झध अऩनाउनङ्ट ऩनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-6
ङ्जवङ्जवध
३०.

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्ने : मस ऐन फभोङ्ञजभ

तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे

आपूराई प्राद्ऱ अङ्झधकायभध्मे भङ्टद्दा हेने अङ्झधकाय फाहेक अन्म सफै वा केही
अङ्झधकाय आफ्नो भातहतको अङ्झधकृतराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ।
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३१.

सभावेङ्ञशताको आधायभा भनोनमन गनङ्टन ऩने : नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकायरे
मस ऐन फभोङ्ञजभ सङ्घीम बूउऩमोग ऩङ्चयषद् वा प्रदे श बूउऩमोग ऩङ्चयषद्माव ङ्जवऻ
सदस्म भनोनमन गदान सभावेङ्ञशताको आधायभा गनङ्टन ऩनेछ।

३२.

ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय: मस ऐनको उद्देश्म कामानन्वमन गनन नेऩार सयकायरे
आवश्मक ङ्झनमभहरू फनाउन सक्नेछ।

३३.

ङ्झनदे ङ्ञशका वा कामनङ्जवङ्झध फना उन सक्ने : मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेका
ङ्झनमभहरूको अधीनभा यही

भन्त्रारम, प्रदे श य स्थानीम तहरे आवश्मक

ङ्झनदे ङ्ञशका वा कामनङ्जवङ्झध फनाई रागू गनन सक्नेछन्।
३४.

खाये जी य फचाउ : (१) बूङ्झभ सम्फन्धी ऐन , २०२१ को ऩङ्चयच्छे द ९क. खाये ज
गङ्चयएको छ।
(२) बूङ्झभ सम्फन्धी ऐन , २०२१ को ऩङ्चयच्छे द ९क. को व्म वस्था
फभोङ्ञजभ बए गये का काभहरू मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गये को भाङ्झननेछ।
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