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स्थानीय सरकार सञच्ा लन ऐन २०७४ को दफा १०२ को (२) बमोजिम वीरगन्ि 

महानगरपाजिकाको नगर काययपाजिकािे बनाएको ति िेजिए बमोजिमको काययजवजि 

सवयसािारणको िानकारीको िाजग प्रकाशन गररएको छ ।  

 

संवत् २०७५ सािको काययजवजि  नं  ४ 

sfo{ljlwsf] gfd M jL/uGh dxfgu/kflnsfsf] ;fj{hlgs ;DklQ 5fgljg ;ldltsf] 

sfo{ljlw  @)&% 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

प्रस्तावना  

वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रलित्र रहकेा साववजलनक सम्पलि रुपमा रहकेा सरकारी, सामदुालिक तथा साववजलनक 

एवम ्ऐिानी पलतव एवम ्मठ मलन्दर पोखरी इनार नहर िगाितको जग्गाहरू २०२१ सािको नाप नक्शािाई आधार 

मानी खोजलवन गन ेर व्िलि लवशषेिे दताव गराएकोमा सो समते पलहचान गरी पनुः साववजलनक कािम गन े र लनमावण 

िएका साववजलनक सरंचनाको पलहचान एवम ्सरंक्षण गन ेसमतेका प्रिोजनका लनलमि वीरगन्ज महनगरपालिकाको 

कािावपालिकाको बोर्व बठैक बाट लमलत २०७४।१२।२३ साववजलनक सम्पलि छानलवन एवम ्सरंक्षण सलमलत  गठन 

िएकािे सो सलमलतको कािविाइ लनिलमत, व्िवलथथत र प्रिावकारी बनाउनका िालग कािवपालिका बैठकिे िो 

कािवलवलध तजुवमा गरी िाग ूगरेको छ  ।  

 

१. सङ््कषिप्त नाम तथा प्रारम्भः  
(क) िो कािवलवलधको नाम साववजलनक सम्पलि छानलवन एवम ्सरंक्षण सलमलतको कािवलवलध २०७५ रहने 

छ ।  

(ख) महानगरपालिका बोर्व बैठकबाट लथवकृत िइ प्रमखु प्रशासकीि अलधकृतिे प्रमालणकरण गरेको 

लमलत दलेख िाग ूहुन ेछ ।  

२. पररभाषा  

(क) " सलमलत " िन्नािे वीरगन्ज महानगरपालिका वोर्व बैठकबाट गठन िएको साववजलनक सम्पलि छानलवन 

एवम ्सरक्षण सलमलतिाई बझुाउन ेछ ।  

(ख) “कािाविि” िन्नािे वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरकािवपालिकाको कािाविििाई बझुाउँछ । सो 

शब्दिे वर्ा कािाविि समतेिाई बझुाउन ेछ ।  

(ग) “कािवपालिका” िन्नाि ेवीरगन्ज महानगरपालिकाको कािवपालिकािाई सम्झन ुपदवछ । 

(घ)  “वर्ा” िन्नािे वीरगन्ज महानगरपालिका लित्रका वर्ािाई सम्झन ुपदवछ ।  

(ङ)  " कमवचारी" िन्नािे वीरगन्ज महानगरपालिका र िस अन्तगवतका वर्ा कािावििका कमवचारीिाई सम्झन ु

पदवछ ।  

(च) " सदथि" िन्नािे सलमलतको सिंोजक सदथि र सदथि सलचव समतेिाइ सम्झन ुपदवछ ।  

(छ)  " साववजलनक वा सरकारी जग्गा " िन्नािे मािपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख२) (ख३) को पररिाषा लित्र 

परेका सबै जग्गाहरू पदवछन ।  

३. कार्यषिषिको पालना गननयपने 

 (क)  वीरगन्ज महानगरपालिकाको कािावपालिका सदथि, कमवचारी,  सलमलतका पदालधकारी एवम ् सदथि 

िगाितिे पणूवरुपमा िो कािवलवलधको पािना एवम ्सलमलतको कामकारवाहीिाई सहिोग पिुावउन ुपन ेछ ।  

४.  साियजषनक सम्पषि छानषिन एिम ्सरिण सषमषतको गठन 

 (क) नगर कािवपालिका बठैकिे लमलत २०७४।१२।२३ मा लनणवि गरेअनसुार लनम्न बमोलजमको सलमलत गठन 

िएको छ ।  



3 

 

सिंोजक   श्री  लनरन्जन साह सोनार  

सदथि  श्री शभ्ि ुलमश्र  

सदथि  श्री राजलकशोर गपु्ता  

सदथि  श्री बैजथुवणवकार  

सदथि  श्री  पारस िादव  

वीरगन्ज महानगरपालिकाका काननुी सल्िाहाकार र सलमलतिे आवश्िक ठहर गरेका लवषिगत 

कािावििहरू लजल्िा प्रशासन, मािपोत, नापी, िलुमसधुार गोश्वरा  कािावििका प्रलतलनलधहरूिाई 

आमलन्त्रत सदथिका रुपमा बठैकमा बोिाउन सलकनछे ।   

(ख)  कािावििका काननु शाखाका शाखा प्रमखुिे िो सलमलतको सदथि सलचवको हलैसितिे कािव गन ेछन ्। 

 

५. सषमषतको काम कतयव्र् र अषिकार    

सलमलतको काम कतवव्ि र अलधकार दहेाि बमोलजम हुन ेछन ्।  

(क) वीरगन्ज महानगरपालिका अन्तगवत ३२ वटै वर्ामा रहकेा साववजलनक जग्गाको पररिाषा लित्र पन ेसबै 

जग्गाको पलहचान गन े प्रिोजनका लनलम्त नापी कािाविि पसावबाट सबै वर्ामा रहकेा साववजलनक 

सामदुालिक र सरकारी जग्गाको २०२१ सािको लफल्र्बकु र सिे नक्शा तथा मा पो का पसावबाट समते 

सरकारी तथा साववजलनक जग्गाको श्रेथताको प्रलतलिलप माग गन े।    

(ख) प्राप्त प्रलतलिलपहरूका आधारमा २०२१ सािको नापीको आधारमा महानगरपालिका क्षेत्रमा रहकेा 

सरकारी तथा साववजलनक जग्गाहरूको पलहचान गरी छुट्टाछुटै्ट िगत खर्ा गन े।   

(ग)  साववजलनक र सरकारी जग्गाको पलहचान पश्चात उि जग्गा हाि के कथतो अवथथामा छ । व्िलि लवशषेिे 

प्रिोग गरररहकेा छन ्वा खािी छ िन्न ेसम्बन्धमा आवश्िकता बमोलजम थथिगत अध्ििन समते गरी 

िगत खर्ा गन े।  

(घ) थथिगत अध्ििनका क्रममा व्िलि लवशषेिे प्रिोग गरररहकेो दलेखएमा के कसरी (आफ्ना नाउँमा दताव 

गराइ वा लवना प्रमाण )  प्रिोग गरररहकेो हो सो समते सम्बलन्धत वर्ाको वर्ा सलमलतको सहिोग लिइ 

सरोकारवािा कािावििहरूबाट सो सम्बन्धी लववरण माग गरी पिा िगाइ लनजी जग्गा दताव गराएको ठहरे 

कुन कुन लकिा जग्गा कसकसिे कलहिे कुन लमलतमा के कसरी आफ् ना नाउँमा दताव गराएका हुन िन्न े

सम्बन्धमा िगत खर्ा गन े।  

(ङ) महानगरपालिका क्षेत्रलित्र रहकेा मठ मन्दीर  मलथजद चचव, गरुुद्वारा जथता साववजलनक सरंचनाहरूको िगत 

तिार गरी सो साववजलनक सरंचानहरू र लतनको नाउँमा रहकेो चि अचि सम्पलि के कसरी कसिे प्रिोग 

गद ेआएको छ िन्न ेलववरण तिार गन े।  

(च) साववजलनक तथा सरकारी सम्पलतको सरंक्षणका लनलम्त कारवाही अगालर् बढाउन े क्रममा सलमलतका 

तफव बाट िएका पत्राचारको समिमा जवाफ नलदने, छिफिमा बोिाउँदा उपलथथत नहुन,े सलमलतको काम 

कारवालहिाई असहिोग गन,े माग गरेको लववरण पशे नगन े कमवचारीिाई अनशुासन तथा आचरण 

लवपरीतको कािव गरेको ठहर गरी लविागीि कारावाहीको िालग तोलकएको अलधकारर समक्ष पशे गन े।  

(छ)  उपरोिानसुार साववजलनक प्रकृलतका सरंचानाहरू व्िलि लवशषेिे कब्जा गरेको फेिा पारेमा सो कब्जा 

खािी गराइ  साववजलनक प्रिोजनका लनलमि लववरण खिुाइ कािवपालिका समक्ष लसफाररश पशे गन े। 
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(ज) वेदताव कसिैे सरकारी वा साववजलनक सम्पलि प्रिोग गरररहकेो दलेखएमा खािी गरी साववजलनक उपिोगमा 

ल्िाउनका िालग महानगरपालिकािाई आवश्िक लशफाररस गन े ।  

(झ) सलमलतिे गरेको अध्ििनबाट सरकारी तथा साववजलनक जग्गा कसिैे काननु लवपरीत दताव गराएको 

पाइएमा त्िथतो दताव बदर गरी पनुः साववजलनक िए साववजलनक र सरकारी िए सरकारी कै थवरुपमा दताव 

गनव काननुी प्रकृिा अगालर् बढाउनका िालग कािवपालिका समक्ष लशफाररस गन े।  

(ञ) सलमलतको कािव सम्पादन प्रकृिा िस कािवलवलधमा उल्िेख िएका कुरामा िस ैबमोलजम हुन ेछ । िस 

कािवलवलधमा उल्िेख निएको हकमा नगर प्रमखुको राि परामशवमा सलमलतिे आफैिे कािविोजना ति 

गरी कािव सम्पादन गनव सक्न ेछ ।   

(च) साववजलनक प्रकृलतका मठ मन्दीर दवेािि इत्िादी को अचि सम्पलि समतेको प्रिोगको अवथथा पिा 

िगाइ त्िसको िगत खर्ा गरी महानगरपालिका मातहतमा ल्िाइ प्रिोगमा ल्िाउन उपििु लशफाररस 

गन े।   

६. सषमषतको कार्य प्रकृर्ााः  

सलमलतिे गन े काम कारवाही सलमलतको बैठक बसी लनणवि गरेअनसुार हुन े छ । तर तत्काि कुन ै काम 

गनुवपरेमा सलमलतमा पशे गरी पछी अनमुोदन गन ेगरी सलमलतका सदथिहरूको मौलखक सहमतीमा  कािव गनव 

सक्न ेछ ।  

८. सषमषतको बैठक  

सलमलति ेतोलकएको कािवसम्पादन गनव आवश्िकता अनसुार बैठक बथनछे ।  

९. सदस्र्हरूको सनषििा 

सलमलतको बैठक बस ेवापत तोलकए बमोलजम बैठक ििा र खाजा खचव उपिब्ध गराइन ेछ ।  

१० कमयचारीको व्र्िस्था  

सलमलतको काम कारवालहिाई थप पररणाममखुी र प्रिावकारी बनाउन सलमलतिे आवश्ििा अनसुार माग 

गरेको कमवचारी वीरगन्ज महानगरपालिकािे उपिब्ध गराउन ेछ ।  

११. स्थलगत षनररिण  

सलमलति ेकािव सम्पादन गन ेक्रममा थथिगत लनररक्षण गनुव पन ेिएमा जनुसकैु समिमा थथिगत लनररक्षण 

गन ेछ ।  

१२.  अननमोदन 

सलमलति ेथवीकृत गरेको िो कािवलवलध महानगरपालिकाको कािवपालिका बैठकबाट अनमुोदन गररन ेछ ।  

 

 

१३ . शंशोिन तथा व्र्ाख्र्ा  

िो कािवलवलधको व्िाख्िा गन,े शशंोधन गन ेअलधकार नगरकािवपालिकामा रहन ेछ ।  

 

१४.  समन्िर्मा काम गननयपनेाः  

सलमलतिे काम गदाव नगर प्रमखु तथा प्रमखु प्रशासकीि अलधकृतसगँ आवश्िक परामशव र समन्वि गरी 

काम गन ेछ ।  
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काययपाजिकाबाट स्वीकृत जमजतिः २०७५।०२।२१ 

प्रमाणीकरण जमजतिः २०७५।०२।२३ 
आज्ञािे, 

डा.भीष्मकुमार भसूाि 

प्रमुि प्रशासकीय अजिकृत 


