
 
 

 

 

 

 

 
 

 

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी ऐि, २०७८ 

 

प्रस्तार्िा: 

नगरपालिका क्षेत्र लित्र रहकेा सार्वजलनक तथा पलतव जग्गाहरुको उलित संरक्षण गरर सोको 

प्रिार्कारी र र्ैज्ञालनक उपयोगबाट नगरपालिकाको आय समेत र्लृि गने अलिप्रायिे यो 

सार्वजलनक जग्गा संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी ऐन २०७८ तजजवमा गररएको छ । नगरपालिकाको 

महत्र्पणूव स्रोतको रुपमा रहकेो जग्गाको सार्वजलनक उपयोग, संरक्षण र व्यर्स्थापन गन े

लर्षयिाई समेत यो ऐन मागवदर्वक बन्नेछ। यस्तो ऐनको अिार्मा सार्वजलनक जलमनको 

अलनयलन्त्रत र अव्यर्लस्थत प्रयोग हुनगई नगरपालिकाको आयमा समेत प्रलतकूि असर पनव 

सक्ने, अलतक्रमण हुनसक्ने, फोहोर तथा कज रुपिई सहरी सौन्दयवता लनमावणमा प्रलतकूिता 

उत्पन्न हुन जाने दलेिन्छ। जग्गा संरक्षण तथा उपयोग ऐनका आधारमा नै नगरपालिकािे यस 

सम्बन्धी योजना तथा कायवक्रमहरु तजजवमा एर्म ् कायावन्र्यन गनव सहज हुने दलेिएकोि े

नेपािको संलर्धानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ का १०२ बमोलजम 

कानजनी व्यर्स्था गनव र्ाञ्छनीय िएकोिे नगर सिािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संनक्षप्तिाम र प्रारम्भ : 

(क) यो ऐनको नाम “सार्वजलनक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७८” 

रहकेोछ। 

(ि) यो ऐन नगर सिाको बैठकबाट स्र्ीकृत िएको लमलत दलेि िाग ूहुनेछ । 

२.   पररभाषा : 

लर्षय र्ा प्रसंगिे अको अथव निागेमा यो ऐनमा :     

(क)  “सार्वजलनक जग्गा” िन्नािे नेपाि सरकारको स्र्ालमत्र्मा िई हाि स्थानीय सरकार 

संिािन ऐन,२०७४ बमोलजम नगरपालिकाको रेिदिे र संरक्षण रहकेा जग्गाहरु 

सम्झनज पदवछ।  



 

(ि)  “संरक्षण” िन्नािे नगरपालिका क्षेत्र लित्र रहकेा सम्पणूव सार्वजलनक जग्गाहरुको 

अलििेि, त्यसमा नगरपालिकाको लनयन्त्रण र  त्यस्ता  जग्गाको  उलित संरक्षण र 

उपयोग समेतिाई जनाउदछ । 

(ग) “प्रमजि र्ा उप-प्रमजि िन्नािे” सयूोदय नगरपालिकाका प्रमजि र उप–प्रमजििाई 

सम्झनपदवछ। 

(घ) “प्रमजि प्रर्ासकीय अलधकृत” िन्नािे नगरपालिकाको प्रर्ासकीय प्रमजििाई सम्झनज 

पछव ।  

(ङ) “र्डा” िन्नािे सयूोदय नगरपालिका, नगर कायवपालिकाको कायाविय अन्तगवतका 

र्डा सम्झनजपदवछ । 

(ि) “कायाविय” िन्नािे सयूोदय नगरपालिका, नगर कायवपालिकाको कायाविय सम्झनजपछव । 

सो र्ब्दिे र्डा समेतिाई बजझाउँदछ । 

(छ) “स्थानीय तह” िन्नािे सयूोदय नगरपालिकािाई सम्झनज पनेछ । 

(ज) “पलहिो पक्ष” िन्नािे सयूोदय नगरपालिकािाई सम्झनज पनेछ । 

(झ) “दोस्रो पक्ष” सार्वजलनक जग्गा उपयोगका िालग नगरपालिकासँग सम्झौता गने 

पक्षिाई सम्झनज पनेछ । 

 

३. सार्वजनिकपनतव जग्गाको नर्र्रण संकलि गिे : 

३.१ नगर क्षेत्रमा रहकेा सार्वजलनक जग्गाहरुको िगत तयार गरी अलििेि रालिनेछ । उक्त 

कायवमा र्डा सलमलत समेत सार्वजलनक जग्गाको संरक्षण र अलििेि राख्ने कायवमा 

लजम्मेर्ार हुनज पनेछ । 

४. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गिव सनकिे के्षत्रहरू: 

१. यस नगरपालिका क्षेत्रलित्र रहकेा सार्वजलनक जग्गाहरू ऐलतहालसक, पजरातालत्र्क, 

सांस्कृलतक तथा धालमवक महत्र्का सम्पदा, प्रािीन स्मारक, सार्वजलनक तथा 

सामजदालयक िर्न, सार्वजलनक, ऐिानी, पती जग्गा र्ा सार्वजलनक िमाव लनमावण 

िएर प्रयोगमा आएका र्ा नआएका सम्पलिको संरक्षण गररनेछ । 

२. िजल्िा क्षेत्र, िोक, घाट, पाटी-पौर्ा,सिि,धमवर्ािा, धालमवक तथा सांस्कृलतक 

स्थि, डाँडापािा, िरण क्षेत्र, पानीको मजहान, पोिरी, तिाउ, इनार, कज र्ा, धारा, 

ढजङ्गेधारा, गजँठीघर, बाटो, सडक, पजि-पजिेसा, कज िो नहर, िगन राख्ने, पार्श्वलित्र 



 

तयार गरी संरक्षण गररनेछ। संरलक्षत जग्गािाई नगरपालिका आफैं  र्ा लनलज क्षेत्रिे 

प्रयोग गने गरी उपिोग गनव सक्नेछ । 

 

 

५. सार्वजनिक जग्गा उपयोग गिव सनकिे के्षत्रहरू: 

१. जग्गाको स्र्रुपमा िासै पररर्तवन नहुने गरी कलम्तमा ५ र्षव पलहिादलेि सार्वजलनक ज्गग्गाको 

रुपमा प्रयोग हुदँ ैआइरहकेा जग्गािाई नगरको आय बलृि हुने गरी उपयोग गररनेछ । 

२. नगरपालिकाको समग्र लहत हुने िािको अन्य कायवहरूमा नगरपालिकालित्र रहकेा 

सार्वजलनक जग्गाहरूको प्रयोग गनव सलकनेछ । 

३. नेपाि सरकार र्ा अन्य सरकारी लनकायमाफव त लनमावण िएका िौलतक संरिनाहरू तर 

कायावन्र्यनमा नआएका त्यस्ता संरिनाहरूिाई नगरको लहतमा प्रयोग गनव सलकनेछ । 

४. महत्र्पणूव धालमवक पयवटकीय सार्वजलनक जग्गाको नगरपालिकािे सम्बलन्धत लनकायलसत 

समन्र्य गरी िगत कट्टा गनव सक्नेछ । 

५. तर, हररयािी र्न क्षेत्रमा रहकेा सार्वजलनक जग्गामा र्ातार्रणीय असर गने कज नै प्रकारका 

संरिना बनाउने उद्देश्यिे उपयोग गररने छैन । 

६. सार्वजनिक जग्गा उपयोग गिे प्रकृया 

(१)ऐन ३ बमोलजम पलहिानको िएका सार्वजलनक जग्गाहरुिाई दहेाय बमोलजम प्रयोगमा 

ल्याईनेछ ।  

क. नगरपालिकािेआफ्नो िगानीमा उक्त जग्गामा संरिना लनमावण एर्ं सजधार गनव सक्ने । 

ि. नीलज क्षेत्रिाईअन्य व्यापाररक प्रयोजन निई पयवटलकय संरिना लनमावण जस्तैपाकव ,उद्यान 

लनमावण गरी पयवटकहरुिाई आकृलषत गने उद्देश्यका साथै नीलज क्षते्रबाट प्रस्तार् माग गनव 

सलकने। 

ग. कज नै पलन सार्वजलनक जग्गामा िौलतक संरिना लनमावण गरी प्रयोगमा नआई त्यस्तो 

संरिनामा रहकेा फलनविर लफक्िसव, मेर्ीनरी औजार जस्ता सामाग्री उपयोग निई नष्ट हुन े

दलेिएमा त्यस्तो सामाग्री नगरपालिकाको लनणवयानजसार उलित प्रयोगमा ल्याउन सलकनेछ । 

घ.   नीलज क्षेत्रिाई उक्त जग्गा प्रदान गरी सो जग्गा उपयोग गने कायवमा सहजीकरण लसफाररस 

गनव दहेाय अनजसारको लसफाररस सलमलत रहनेछ। 

सार्वजलनक जग्गा रहकेो र्डाको र्डा अध्यक्ष- संयोजक 

कायवपालिका सदस्य मध्येबाट नगर प्रमजििे तोकेको मलहिा सलहत २ जना- सदस्य 



 

प्रालर्लधक -सदस्य 

योजना अलधकृत- सदस्य सलिर् कज नै सार्वजलनक जग्गा १ दलेिबलढ र्डा सम्म 

फैलिएर रहकेो अर्स्थामा सर्ै िन्दा र्ढी क्षेत्रफि ओगट्ने र्डा अध्यक्ष उपरोक्त 

सलमलतको संयोजक हुनेछ । 

 

७. सार्वजनिक जग्गा उपयोगमा ल्याउिका लानग आर्श्यक प्रकृया 

(१) सार्वजलनक जग्गाको उपयोगका लनजी क्षेत्रिाई संिग्न गराउनका िालग दहेायका प्रकृया 

पजरा गनजवपनेछ । 

क.  नगर सिाबाट  सार्वजलनक जग्गा  उपयोगमा ल्याउन  उपयजक्त िएको ठहर। 

ि.  सार्वजलनक जग्गाको प्रयोग लनलित संरिना लनमावण सलहतन.पा.को तफव बाट प्रयोग 

गररने हो र्ा जग्गाको स्र्रुप पररर्तवन नहुने गरी लनजी क्षेत्रिाई प्रदान गररने हो सो 

र्ार यलकन। 

ग. सार्वजलनक जग्गाको उपयोगबाट नगरपालिकािाई हुन सक्ने िािको लर्शे्लषण 

सलहत सहजीकरण सलमलतको लसफाररस। 

घ. कायवपालिकािे आर्श्यक छिफि गरी नगर सिामा लसफाररस । 

ड. नगर कायवपालिकाबाट प्रस्तार्को उपयजक्त िएको ठहर सलहत लनणवय। 

ि.   सार्वजलनक जग्गाको  संरक्षण  र  सजधार  सलहत  सामान्य  संरिना लनमावण  गरी 

नगरपालिकािे तोलक लदएको र्जल्क िगानीकताव नीलज क्षेत्रिे संकिन गनव सक्नेछ । 

छ. यसरी संकिन गररने र कम मध्ये लनलित रकम र्ालषवक रुपमा न.पा.िाई बजझाउनजपनेछ। 

८.  कुिै नर्र्ाद भएमा िगरपानलकाको निणवय अनन्तम हुिेेः(१)सार्वजलनक जग्गा 

संरक्षण र उपयोगका सम्बन्धमा कज नै लर्र्ाद िएमा नगरपालिकाको लनणवय अलन्तमहुनेछ । 

 

९.  सम्झौता पुिरार्लोकि गररिे 

 

(१) यस पजनरार्िोकनका क्रममा िाि िागत लर्शे्लषण गरी सम्झौतामा दजर्ै पक्षको 

सहमतीमा आर्श्यक बजँदाहरु थप घट गनव सलकने 

(२) उपदफा (१) बमोलजम पजनरार्िोकनका िालग सहजीकरण सलमलतिे अध्ययन गरी 

समसामलयक रुपमा सम्झौतामा गनजवपने हरेफेरका सम्बन्धमा नगरकायवपालिका समक्ष 

लसफाररस गने।  



 

(३) उपदफा (१) बमोलजम बजारको अर्स्था लर्शे्लषण गरर र्ालषवक रुपमा बजझाउन 

सहमलत िएको रकमका सन्दिवमा दजर्ै पक्ष सहमत िई १० प्रलतर्त रकम थप गनव 

नगरकायवपालिकामा लसफाररस गनव सक्ने । 

 

१०.सम्झौताका शतवहरु उल्लंघि भएमा सम्झौता तोड्ि सनकिे 

 १) सार्वजलनक जग्गा उपयोगका िालग िएको सम्झौताका र्तवहरुको पणूव पािना 

गनजवपनेछ। र्तवहरुको पािना नगररएको िण्डमा तत्काि सम्झौता रद्द गरर यसबाट 

िएको हानी नोक्सानी समेत दोस्रो पक्ष सँग असजि उपर गररनेछ । 

 

११.नियनमत अिुगमिर प्रनतरे्दिहुिे: 

 

(१) सम्झौता बमोलजम दोस्रो पक्षबाट हुने कारर्ाहीका काम सम्बन्धमा नगरपालिकाका 

तफव बाट लनयलमत अनजगमन गररनछे। 

(२) दोस्रो पक्षिे प्रत्येक र्षव िए गरेका,कामहरु प्राप्त उपिब्धी एर्ं आई परेका समस्या र 

समाधानको उपाय सलहतको प्रलतर्ेदन र्ािाबाट नगरपालिकामा पेर् गनजवपनेछ । 

 
  

 

 

 


