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सप्तकोशी नगरपालिका
नगर कायवपालिकाको कायाविय
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कायवपालिकाबाट स्र्ीकृत लिलत २०७७/०६/०६

सार्वजलनक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कायववर्लध, २०७७
प्रस्तार्नााः
नगरपालिका क्षेत्रलित्र रहे का सार्वजलनक तथा पती जग्गाहरूको उचित सं रक्षण गरी सो को
प्रिार्कारी र र्ैज्ञालनक उपयोगबाट नगरपालिकाको आय सिेत र्ृवि गने अलिप्रायिे यो
सार्वजलनक जग्गा सं रक्षण र उपयोग सम्बन्धी कायववर्लध, २०७७ तजुि
व ा गररएको छ।
नगरपालिकाको िहत्र्पूण व स्रोतको रूपिा रहे को सार्वजलनक जग्गाको उपयोग, सं रक्षण र
व्यर्स्थापन गने वर्षयिाई सिेत यो कायववर्लध िागवदशवक बन्नेछ। यस्तो कानुनको अिार्िा
सार्वजलनक जलिनको अलनयचन्त्रत र अव्यर्चस्थत प्रयोग हुन गई नगरपालिकाको आयिा सिेत
प्रलतकूि असर पनव सक्ने, अलतक्रिण हुन सक्ने, फोहोर तथा कुरूप िई सहरी सौन्दयवता
लनिावणिा प्रलतकूिता उत्पन्न हुन जाने दे चिन्छ। जग्गा सं रक्षण तथा उपयोग कायववर्लधका
आधारिा नै नगरपालिकािे यस सम्बन्धी योजना तथा कायवक्रिहरू तजुि
व ा एर्ि् कायावन्र्यन
गनव सहज हुने दे चिएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बिोचजि
यो कायववर्लध तजुि
व ा गरी िागू गररएको छ।
१. संचक्षप्त नाि र प्रारम्ि:
(क) यो कायववर्लधको नाि “सार्वजलनक जग्गा सं रक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कायववर्लध, २०७७”
रहेको छ।
(ि) यो कायववर्लध नगर कायवपालिकाको बैठकबाट स्र्ीकृत िएको लिलतबाट िागू हुनेछ।
२. पररिाषा:
वर्षय र्ा प्रसं गिे अको अथव निागेिा यो कायववर्लधिााः
(क) “सार्वजलनक जग्गा” िन्नािे नेपाि सरकारको स्र्ालित्र्िा िई हाि स्थानीय सरकार
सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोचजि नगरपालिकाको रे िदे ि र सं रक्षण रहे का जग्गाहरू
सम्झनु पदवछ।
(ि) “सं रक्षण” िन्नािे नगरपालिका क्षेत्रलित्र रहे का सम्पूण व सार्वजलनक जग्गाहरूको अलििेि,
त्यसिा नगरपालिकाको लनयन्त्रण र त्यस्ता जग्गाको उचित सं रक्षण र उपयोग
सिेतिाई

जनाउदछ।

(ग) “प्रिुि र्ा उप-प्रिुि" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाका प्रिुि र उप-प्रिुििाई सम्झनु
पदवछ।
(घ) “प्रिुि प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रिुिको
रूपिा लनयुक्त किविारीिाई सम्झनु पछव।
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(ङ) “र्डा” िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको र्डा सम्झनु पछव।
(ि) “कायाविय” िन्नािे सप्तकोशी नगर कायवपालिकाको कायाविय सम्झनुपछव। सो शब्दिे
र्डा कायाविय सिेतिाई बुझाउँदछ।
(छ) “शािा” िन्नािे राजश्व शािा सम्झनु पछव।
(ज) “लनजीक्षेत्र” िन्नािे सार्वजलनक जग्गािा पयवटकीय सं रिना तयार गनव र्ावषवक रूपिा दताव
गरे को व्यचक्त/फिव/सं घ सं स्थािाई सम्झनु पछव।
(झ) "नगरपालिका" र्ा “स्थानीय तह” िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकािाई सम्झनु पछव।
(ञ) “पवहिो पक्ष” िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकािाई सम्झनु पछव।
(ट) “दोस्रो पक्ष” सार्वजलनक जग्गा उपयोगका िालग नगरपालिकासँग सम्झौता गने पक्षिाई
सम्झनु पछव।
३. सार्वजलनक पती जग्गाको वर्र्रण संकिन गने
३.१ नगर क्षेत्रिा रहे का सार्वजलनक जग्गाहरूको िगत तयार गरी अलििे ि राचिनेछ। र्डा
सलिलत सिेत सार्वजलनक जग्गाको सं रक्षण र अलििे ि राख्ने कायविा चजम्िेर्ार हुन ु
पनेछ।
४. सार्वजलनक जग्गा उपयोग गनव सवकने क्षेत्रहरू
४.१ यस नगरपालिका क्षेत्रिा रहे का सार्वजलनक जग्गाहरूको अर्स्था वर्श्लेषणका साथै कुनै
पलन हानी नोक्सानी नहुने र जग्गाको स्र्रूपिा िाँसै पररर्तवन नहुने गरी उक्त जग्गािाई
नगरको आय र्ृवि हुने गरी दे हाय बिोचजि सं रक्षण र उपयोग गररनेछ:
क. प्रिुि िागवको िध्य वर्न्दुबाट १५ लिटर लित्र रहे का सार्वजलनक जग्गाहरूिाई कुनै
पलन व्यार्सावयक प्रयोजनका उपयोगको योजना नबनाउने।
ि. हररयािी र्न क्षेत्रिा रहे को सार्वजलनक जग्गािा अनुिलत लबना कुनै सं रिना बनाउने
उद्देश्यिे उपयोग नगने।
ग. कुनै पलन सार्वजलनक सं रिना तथा प्राकृलतक स्रोत र साधनको सम्िार्ना निएका र
हाि कुनै पलन वहसाबिे प्रयोगिा नआएका सार्वजलनक जग्गाहरूिाई नगरको वहतिा
प्रयोग गने।
घ. सार्वजलनक जग्गासँग लसिाना जोलडएको लनजी क्षेत्रको कुनै उद्योग व्यर्सायिे उक्त
सार्वजलनक जग्गाको उचित सं रक्षण, रे िदे ि, सहरी सौन्दयवता र्ृवि र उक्त जग्गाको
सुधार गरी नगरपालिकाको आयिा अलिर्ृवि हुने गरी लनचित रकि उपिब्ध गराउने
शतविा प्रयोग गनव ददन सवकने।
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ङ. लनजी क्षेत्रका तफवबाट पूण व रूपिे सोही क्षेत्रको िगानीिा सार्वजलनक जग्गाको
स्र्रूपिा कुनै पररर्तवन नहुने गरी पाकव, उद्यान र्ा पयवटकीय क्षेत्रका रूपिा वर्कास
गरी नगरपालिकाको आयिा अलिर्ृवि गनवका िालग ददन सवकने।
ि. यसरी लनजी क्षेत्रिाई उक्त सार्वजलनक जग्गा प्रयोग गनव ददँदा स्र्ालित्र् हस्तान्तरण
नहुने।
छ. नगरपालिकाको सिग्र वहत हुने िािका अन्य कायवहरूिा यस क्षेत्रका सार्वजलनक
जग्गाहरूको प्रयोग गनव सवकने।
५. सार्वजलनक जग्गा उपयोग गने प्रवक्रया
(१)

ँ ा नं. ३ बिोचजि पवहिानको िएका सार्वजलनक जग्गाहरूिाई दे हाय
कायववर्लधको बुद
बिोचजि प्रयोगिा ल्याइनेछ:
क.

नगरपालिकािे आफ्नो िगानीिा उक्त जग्गािा सं रिना लनिावण एर्ं सुधार
गनव सक्ने।

ि.

लनजी क्षेत्रिाई अन्य व्यापाररक प्रयोजन निई पयवटकीय
जस्तै :

सं रिना लनिावण

पाकव, उद्यान लनिावण गरी पयवटकहरूिाई आकवषवत गने उद्देश्यका

साथै लनजी क्षेत्रबाट प्रस्तार् िाग गनव सवकने।
ग.

लनजी क्षेत्रिाई उक्त जग्गा प्रदान गरी सो जग्गा उपयोग गने कायविा
सहजीकरण र लसफाररस गनव दे हाय अनुसारको लसफाररस सलिलत रहने छ:
क) सार्वजलनक जग्गा रहेको र्डाको र्डा अध्यक्ष

-सं योजक

ि) कायवपालिका सदस्य िध्येबाट नगर प्रिुििे तोकेको एक जना
-सदस्य
ग) न.पा.को सम्बचन्धत शािाको इचन्जलनयर

-सदस्य

घ) न.पा. कायावियको िेिा अलधकृत

-सदस्य

ङ) न.पा. कायावियको राजस्र् शािा प्रिुि

-सदस्य
सचिर्

कुनै सार्वजलनक जग्गा १ दे िी बढी र्डा सम्ि फैलिएर रहे को अर्स्थािा सर्ै
िन्दा बढी क्षेत्रफि ओगट्ने

र्डा अध्यक्ष उपरोक्त सलिलतको सं योजक हुनेछ

।
६. सार्वजलनक जग्गा उपयोगिा ल्याउनका िालग आर्श्यक प्रवक्रया
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(१)

सार्वजलनक जग्गाको उपयोगिा लनजी क्षेत्रिाई सं िग्न गराउनका िालग दे हायका प्रवक्रया
पुरा गनुप
व नेछ:
क) राजस्र् परािशव सलिलत तथा कायवपालिका बैठकबाट सार्वजलनक जग्गा उपयोगिा िगाउन
उपयुक्त िएको ठहर ।
ि) सार्वजलनक जग्गाको प्रयोग लनचित सं रिना लनिावण सवहत न.पा.को तफवबाट प्रयोग गररने
हो र्ा जग्गाको स्र्रूप पररर्तवन नहुने गरी लनजी क्षेत्रिाई प्रदान गररने हो सो र्ारे यवकन।
ग) सार्वजलनक जग्गाको उपयोगबाट नगरपालिकािाई हुन सक्ने िािको वर्श्लेषण सवहत
सहजीकरण सलिलतको लसफाररस ।
घ) राजस्र् परािशव सलिलतिा आर्श्यक छिफि गरी नगर कायवपालिकािा लसफाररस ।
ङ) नगर कायवपालिकाबाट प्रस्तार्को उपयुक्त िएको ठहर सवहत लनणवय ।
ि. नगरपालिका स्र्यंिे कायव गने हो िने तोवकएको कायव प्रवक्रया अगाडी बढाउने, यदद अन्य
लनजी क्षेत्रका तफवबाट पेश िएको प्रस्तार् स्र्ीकृत गररएको हो िने लनजी क्षेत्रसँग सम्झौता
सवहत कायव प्रारम्ि ।
छ. लनजी क्षेत्रको प्रस्तार् स्र्ीकृत गररएको हो िने सो क्षेत्रका तफवबाट नगरिाई र्ावषवक
रूपिा प्राप्त हुने रकि बारे स्पष्ट हुनपु ने ।
ज. सार्वजलनक जग्गाको सं रक्षण र सुधार सवहत सािान्य सं रिना लनिावण गरी नगरपालिकािे
तोकी ददएको शुल्क िगानीकताव लनजी क्षेत्रिे सं किन गनव सक्नेछ ।
झ. यसरी सं किन गररने रकि िध्ये लनचित रकि र्ावषवक रूपिा न.पा.िाई बुझाउनु पनेछ।
ञ. न.पा.िाई र्ावषवक रूपिा बुझाउनु पने रकि एकिुष्ट बुझाएिा कुि बुझाउनु पने रकिको
५ प्रलतशत सम्ि छु ट ददन सवकनेछ िने एकिुष्ट रकि नबुझाई वकस्ता बन्दीिा रकि बुझाउने
हो िने १ र्षव म्याद िएको र्ाचणज्य बैकको कायव सम्पादन जिानत पेश गनुप
व नेछ ।
ट. अन्य आर्श्यक शतवहरू रािी सम्बचन्धत पक्षसँग सम्झौता गरी कायव प्रवक्रया अगालड
बढाउन सवकने छ ।

७.

कुनै वर्र्ाद िएिा नगरपालिकाको लनणवय अचन्ति हुन:े

(१) सार्वजलनक जग्गा सं रक्षण र उपयोगका सम्बन्धिा कुनै वर्र्ाद िएिा नगरपालिकाको लनणवय
अचन्ति हुनेछ ।
८.

सम्झौता पुनरार्िोकन गररने

(१) यस कायववर्लध बिोचजि गररएको सम्झौता प्रत्येक ५ र्षविा पुनरार्िोकन गररनेछ ।
पुनरार्िोकनका क्रििा िाि िागत वर्श्लेषण गरी सम्झौतािा दुर्ै पक्षको सहिलतिा आर्श्यक
ँ ाहरू थप घट गनव सवकने छ ।
बुद
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(२)

उपदफा (१) बिोचजि पुनरार्िोकनका िालग सहजीकरण सलिलतिे अध्ययन गरी
सिसािवयक रूपिा सम्झौतािा गनुप
व ने हे रफेरका सम्बन्धिा नगर कायवपालिका सिक्ष
लसफाररस गने ।

(३) उपदफा (१) बिोचजि बजारको अर्स्था वर्श्लेषण गरी र्ावषवक रूपिा बुझाउन सहिलत िएको
रकिका

सन्दिविा

दुर्ै

पक्ष

सहित

िई

१०

प्रलतशत

रकि

थप

गनव

नगर

कायवपालिकािा लसफाररस गनव सक्ने ।
९. सम्झौताका शतवहरू उल्िं घन िएिा सम्झौता तोड्न सवकने
(१) सार्वजलनक जग्गा उपयोगका िालग िएको सम्झौताका शतवहरूको पूण व पािना गनुप
व नेछ ।
शतवहरूको पािना नगररएको िण्डिा तत्काि सम्झौता रद्द गरी यसबाट िएको हानी
नोक्सानी सिेत दोस्रो पक्षसँग असुि उपर गररनेछ ।
१०. लनयलित अनुगिन र प्रलतर्ेदन हुने
(१) सम्झौता बिोचजि दोस्रो पक्षबाट हुने काि कारर्ाहीका सम्बन्धिा नगरपालिकाका तफवबाट
लनयलित अनुगिन गररनेछ ।
(२) दोस्रो पक्षिे प्रत्येक र्षव िए गरे का कािहरू, प्राप्त उपिचब्ध एर्ं आई परे का सिस्या र
सिाधानको उपाय सवहतको प्रलतर्ेदन शािाबाट नगरपालिकािा पेश गनुप
व नेछ ।
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