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भाग १ 

फेरफायी नगयऩानरका 
सार्वजननक सम्ऩत्तिको सॊयऺण, सम्फधवन, प्रर्र्द्वन, वर्कास  तथा व्मर्स्थाऩन 

गनव फनेको ऐन,२०७६  

 

फेरफायी नगयऩानरका अन्तगवत यहेको सार्वजननक सम्ऩत्तिको सॊयऺण, सम्फधवन, 
प्रर्र्द्वन, वर्कास तथा व्मर्स्थाऩन गनव फाञ्छनीम बएकारे स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी नगय 
सबारे मो ऐन ऩारयत गरय सर्वसाधयणको जानकायीको रानग मो याजऩत्र प्रकाशन 
गरयएको छ । 
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ऐन नॊ. ८ 

फेरफायी नगयऩानरका 
सार्वजननक सम्ऩत्तिको सॊयऺण, सम्फधवन, प्रर्र्द्वन, वर्कास  तथा 

व्मर्स्थाऩन गनव फनेको ऐन, २०७६ 

प्रभात्तणकयण नभनत् २०७६।१२।०३ 

प्रस्तार्ना 
फेरफायी नगयऩानरका अन्तगवत यहेको सार्वजननक सम्ऩत्तिको सॊयऺण, सम्फधवन, 
प्रर्र्द्वन, वर्कास तथा व्मर्स्थाऩन गनव फाञ्छनीम बएकारे स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी मो ऐन 
राग ुगयेको छ ।   

 

१. सॊत्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब  

(१) मो ऐन को नाभ “फेरफायी नगयऩानरका सार्वजननक सम्ऩत्तिको 
सॊयऺण, सम्फधवन, प्रर्र्द्वन, वर्कास तथा व्मर्स्थाऩन गनव फनकेो ऐन 

२०७६” यहेको छ। 

(२)  नगयऩानरकाको ऺेत्रभा राग ुहनुेछ ।  

(३)  मो ऐन फेरफायी नगयऩानरकाको याजऩत्रभा प्रकात्तशत बएऩनछ 
प्रायम्ब हनुेछ ।  

 

२.  ऩरयबाषा : (१) वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा–  

(क)  “सॊघीम ऐन” बन्नारे नगयऩानरकाको स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, 

२०७४ राई सम्झन ुऩछव ।  

(ख)  “ऐन” बन्नारे फेरफायी नगयऩानरका सार्वजननक सम्ऩत्तिको सॊयऺण, 
सम्फधवन, प्रर्र्द्वन, वर्कास तथा व्मर्स्थाऩन  ऐन २०७६” राई 

सम्झन ुऩछव। 

(ग)  “कामवऩानरका” बन्नारे नगयऩानरकाको कामवऩानरकाराई सम्झनऩुछव। 
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(ङ)  “नगयऩानरका” बन्नारे नेऩारको सॊवर्धान फभोत्तजभ गठन बएको 
फेरफायी नगयऩानरका सम्झन ुऩछव ।  

च)  “प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत” बन्नारे फेरफायी नगयऩानरकाको 
कामावरम प्रभखु बन्ने सम्झन ु ऩदवछ य मसरे प्रभखु प्रशासकीम 
अनधकृतको नननभि बई त्तजम्भेर्ायी प्राप्त ब्मत्तिराई सभेत 
जनाउदछ । 

(छ)  “व्मर्स्थाऩन सनभनत” बन्नारे फेरफायी नगयऩानरकाको स्र्नभत्र् र्ा 
ननमन्त्रणभा यहेको मस ऐन फभोत्तजभ सार्वजननक सम्ऩत्ति सॊयऺण, 
सम्फधवन, प्रर्र्द्वन, वर्कास तथा ब्मर्स्थाऩन गनवदपा (६) फभोत्तजभ 
गदठत सनभनत बन्ने सम्झन ुऩदवछ ।  

ज)  “सम्फत्तन्धत वर्षम” बन्नारे कृवष ,ऩश ु,ऩमवटन आददसॉग सम्फत्तन्धत 
वर्षमगत ऺेत्र बनन सम्झन ुऩदवछ ।  

झ)  “तोवकएको” र्ा “तोवकए फभोत्तजभको” बन्नारे मस ऐन अन्तयगत 

फनेको ननमभार्री, वर्ननमभ, कामववर्नधभा तोवकए फभोत्तजभ बनन सम्झन ु
ऩदवछ। 

३. व्मर्स्थाऩन सनभनतहरुको स्थाऩना:  

(१) “व्मर्स्थाऩन सनभनत” बनन फेरफायी नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र वर्नबन्न 
बौगोनरक ऺेत्रभा छरयएय यहेका सार्वजननक सम्ऩत्ति सॊयऺण 
सम्फधवन, प्रर्र्द्वन, सार्वजाननक वहत य व्मर्स्थाऩनका रानग 
आर्श्मकता अनसुाय सनभनतहरु गठन गरयनेछ। 

(२)  त्मस्ता सनभनतहरुरे फेरफायी नगयऩानरकाको प्रनतनननधको रुऩभा 
तोवकए अनसुायको कामव सॊचारन गनेछन ्।  

(३)  सनभनतहरुको सत्तचर्ारम तत ् तत ् स्थानहरुभा नगयऩानरकारे 
तोकेका स्थानभा यहनेछन ्। 
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(४)  सनभनतहरुको बौगोनरक कामव ऺेत्र नगयऩानरकारे ननधावयण गये 
फभोत्तजभ हनुेछ । 

(५)  दपा ३ को उऩदपा (१) फभोत्तजभ गदठत नबन्न नबन्न सनभनतहरुको 
नाभ नगयऩानरकारे “.......व्मर्स्थाऩन सनभनत” बनन नाभाकयण 
गनेछ ।उऩयोि अनसुायका सनभनतहरुको आफ्नो आफ्नो तोवकए 
अनसुायको छुटै्ट छाऩ हनुेछ। 

  

४.  अनदुान य ऋण नरन ेअनधकाय : (१) नगयऩानरकारे सार्वजननक सम्ऩत्तिको 
सॊयऺण, सम्फधवन, प्रर्र्द्वन, वर्कास  तथा व्मर्स्थाऩन कामवका रानग 

वर्देशी दात ृ ननकामफाट ऋण अनदुान प्रचनरत काननु अनसुाय नरन 
ऩाउनेछ ।  

५.  व्मर्स्था: (१) मस ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको ननमभ वर्ननमभभा 
अन्मथा रेत्तखएकोभा फाहेक सनभनतको सफै काभ कायर्ाहीको येखदेख, 

ननदेशन य व्मर्स्था सनभनत स्र्ॊमरे गनेछ ।तय सनभनतरे मो ऐन र्ा मस 
ऐन अन्तगवतका ननमभ र्ा वर्ननमभभा उल्रेख गरयएका आफ्नो कतवव्म य 
अनधकायहरू भध्मे आपूरे आर्श्मक एर्ॊ उत्तचत देखेका कतवव्म य 
अनधकायहरू सदस्म सत्तचर् र्ा एक र्ा एक बन्दा फढी सनभनतका 
सदस्महरू ऩदानधकायीरे ऩारन तथा प्रमोग गने गयी सतु्तम्ऩन सक्नेछ । 

६.  व्मर्स्थाऩन सनभनतको गठन य कामव अर्नध:  

(१)  व्मर्स्थाऩन सनभनतभा देहाम फभोत्तजभका नौ सदनसम यहनेछन:्  

(क) 
साभात्तजक ऺेत्रभा मोगदान ऩमुावएका व्मत्तिहरु 
भध्मेफाट कामवऩानरकाफाट  भनोननत 

अध्मऺ 

(ख) 
साभात्तजक ऺेत्रभा मोगदान ऩमुावएका भवहराहरु 
भध्मेफाट कामवऩानरकाफाट  भनोननत १ जना  

उऩाध्मऺ 

(ग) 
नगय ऺेत्रनबत्रफाट कामवऩानरकारे भनोननत 
गयेको  एक भवहरा सवहत २ जना  

सदस्म 



बेलबारी नगरपाललकाको राजपत्र भाग १, खण्ड २, संख्या ८, लमलि २०७६।१२।०३ 

सार्वजननक सम्ऩत्तिको सॊयऺण, सम्फधवन, प्रर्र्द्वन, वर्कास तथा व्मर्स्थाऩन गनव फनेको ऐन,२०७६   

(घ) 

अल्ऩसॊख्मक, दनरत, आददर्ानस जनजानत, 
अऩाङ्गता, वऩछडा र्गव आदद भध्मेफाट 
कामवऩानरकाफाट भनोननत एक भवहरा सवहत 
२ जना  

सदस्म 

(ङ) 

सम्फत्तन्धत सार्वजननक सम्ऩत्तिको बौगोनरक 
ऺेत्रभा जोनडएको टोर नफकास सस्थाका 
ऩदानधकायी एर्भ ्सदस्म भध्मे र्डा सनभनतको 
नसपारयसभा कामवऩानरकारे भनोनमन गयेको २ 
जना 

सदस्म 

(च) 
सम्फत्तन्धत वर्षमभा वर्त्तशष्ठ मोगदान ऩमुावएका 
व्मत्तिहरु भध्मेफाट कामवऩानरकाफाट  भनोननत 

 

सदस्म सत्तचर् 

 

(२)  सनभनतको कामावर्नध दईु र्षवको हनुेछ । सनभनतका ऩदानधकायी य 
सदस्महरु फवढभा दईु कामवकारका रानग भनोननत हनु      

सक्नेछन । 

(३)  भानथ जनुसकैु कुया उल्रेख गरयएता ऩनन उऩदपा १ फभोत्तजभ 
गदठत सनभनतराई ननमभार्री अनसुाय २१ सदसीम सम्भको फनाई 

ऩरयचारन गनव सवकनेछ । 

(४)  उऩदपा (१) फभोत्तजभ गदठत सनभनतराई आर्श्मक सल्राह, 
सझुार् प्रदान गनव सल्राहकाय सनभनतको गठन गनव सवकनेछ । 

सल्राहकाय सनभनतको सदस्म सॊख्मा य कामवऺ ेत्र ननमभार्रीभा 
व्मर्स्था बए फभोत्तजभ हनुेछ । 

७.  सनभनतभा भनोनमको नननभि अमोग्मता : (१) देहामको कुनै व्मत्ति 
सनभनतको ऩदानधकायी य सदस्म हनु र्ा यहन सक्ने छैन :– 

(क)  गैय आर्ानसम नेऩारी  
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(ख)  २१ र्षव उभेय ऩयुा नबएको 
(ग)  भाननसक सन्तरुन गभुाएको व्मत्ति, 

(घ)  नैनतक ऩतन देत्तखने पौज्दायी अनबमोगभा कसयुदाय ठहरयएको 
(ङ)  सयकायी फेरुज ुननतयेको व्मत्तक्ि। 

८.  सनभनतका ऩदानधकायी य सदस्मराई हटाउन सवकन ेअर्स्था: (१) देहामको 
अर्स्थाभा सदस्महरुराई नगयऩानरकारे हटाउन सक्नेछ । 

(क)  दपा ७ भा उत्तल्रत्तखत कुनै अमोग्मता प्रभात्तणत बएभा, र्ा 
(ख)  सनभनतको अनभुनत नफना सनभनतको फैठकभा रगाताय ३ ऩटक 

बन्दा फढी अनऩुत्तस्थत बएभा य सो अनऩुत्तस्थनतको कायण सनभनतको 
दृविकोणफाट भनुानसफ नदेत्तखएभा, 

(ग)  दपा ६ को उऩदपा (१) फभोत्तजभ गदठत ऩदानधकायी य 
सदस्महरुरे सनभनतको उदेश्म प्रनतकुरको कामव य आचयण गये 
ननजहरुको कामावर्नध ऩूया नहुॉदै ननजराई हटाउन सक्नेछ । 

(घ)  दपा ८ को खण्ड (ग) फभोत्तजभ रयि बएको ऩदभा दपा ६ 
अनसुाय ऩदऩनुतव गरयनेछ ।  

(ङ)  सनभनत स्थाऩनाको उदेश्म अनरुुऩ कामव हनु नसकेको अर्स्थाभा 
ऩयैु सनभनत वर्घटन गयी नगय कामवऩानरकाफाट नमाॉ सनभनत गठन 
गनव सक्नेछ । 

(च)  दपा ८ को खण्ड (ग) फभोत्तजभ खायेजीभा ऩने ऩदानधकायी य 
सदस्मराई सपाईको भौका ददईनेछ। 

९.  सनभनतफाट याजीनाभा य खारी हनु ेस्थानको ऩूनतव:  

(१)  ऩदानधकायी य सदस्मरे नगयऩानरका सभऺ आफ्नो ऩदफाट 
याजीनाभा ददन सक्नेछ। याजीनाभा स्र्ीकृत बएऩनछ ननजरे ऩद 
त्माग गयेको भानननेछ । 
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(२)  याजीनाभा, भतृ्म ुर्ा अरू कुनै कायणफाट ऩधानधकायी य सदस्मको 
ऩद खारी हनु आएभा दपा ६ अनसुाय ऩदऩनुतव गरयनेछ ।  

(३)  सनभनतको गठनभा कुनै त्रवुट बई र्ा कुनै सदस्मको स्थान खारी 
बै सनभनतभा काभ कायर्ाही बएको बए ऩनन सोही कायणरे भात्र 
त्मो सनभनतरे गयेको काभ कायर्ाही फदय हनु सिैन । 

१०. सनभनतको सवुर्धा: (१) सनभनतका ऩदानधकायी य सदस्महरुको सवुर्धा 
तोवकए फभोत्तजभ हनुेछ । 

११.  सनभनतको फैठक:  

(१)  तोवकएको सभम य स्थानभा सनभनतको फैठक फस्नेछ य सनभनतको 
फैठकको कामववर्नध तोवकए फभोत्तजभ हनुेछ।अध्मऺको 
अनऩुत्तस्थनतभा फैठकको अध्मऺता उऩाध्मऺरे, उऩाध्मऺ ऩनन 
अनऩुत्तस्थत यहे सनभनतको ज्मेष्ठ सदस्मरे अध्मऺता गनेछ।  

(२)  सनभनतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्महरूको कूर सॊख्माको ५१ 
प्रनतशत सदस्महरू फैठकभा उऩत्तस्थत बएभा सनभनतको गणऩयुक 
सॊख्मा ऩगुेको भान्नु ऩदवछ । 

(३)  सनभनतको फैठकभा उऩत्तस्थत बै भत ददने सदस्महरूको फहभुतरे 
सफै कुयाको ननणवम हनुेछ । अध्मऺरे भत ददन ऩाउने छैन 
तयफयाफय भत बएभा अध्मऺको भत ननणावमक हनुेछ । 

१२.  सनभनतको काभ य कतवव्म य अनधकाय : 
(१) सार्वजननक सम्ऩत्तिको सॊयऺण, सम्फधवन, प्रर्र्द्वन, वर्कास य 

व्मर्स्थाऩन गने।  

(२)  सॊयऺण, प्रर्र्द्वन य व्मर्स्थाऩनका रानग नगयऩानरकारे ददएको 
ननदेशन नबत्र यवह आर्श्मक कामव गने, 

(३) नगयऩानरकासॉग सभन्र्म गरय प्रचाय प्रसाय, अनबभतु्तखकयण तथा 
तानरभको व्मर्स्था गने, 
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(४)  सम्फत्तन्धत ऺेत्रफाट प्राप्त हनुे आम्दानी नगयऩानरकाको सॊत्तचत 
कोषभा दात्तखरा गने । 

(५)  सनभनतरे र्ावषवक प्रगती प्रनतरे्दन नगय प्रभखु भापव त कामवऩानरका 
हदैु नगयसबाभा ऩेश गने ।  

१३.  कामवक्रभ सम्फन्धभा:  

(१)  सनभनतहरुरे नगयऩानरकाको र्ाषीक मोजना तजुवभा प्रवक्रमा नबत्र 
यवह र्ावषवक कामवक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी स्ऩि खाका सवहत 
नगयऩानरकाभा ऩेश गनुव ऩनेछ । स्र्ीकृत कामवक्रभ 
नगयऩानरकाको प्रचनरत काननु  फभोत्तजभ सॊचारन गनुव ऩनेछ ।  

२)  सॊत्तघम, प्रदेश सयकाय य दात ृ ननकामफाट नगयऩानरकाराई प्राप्त 
हनुे मोजना कामवक्रभ य अनदुान प्रचनरत काननु अनसुाय हनुे । 

 

१४.  जनशत्ति व्मर्स्थाऩन: (१) व्मर्स्थाऩन सनभनत भातहत हनुे सॊयऺण 
प्रर्र्द्वन तथा ब्मर्स्थाऩन कामवभा सहमोग ऩमुावउनका रानग चावहन े
आर्श्मक जनशत्तिको ब्मर्स्थाऩन नगयऩानरकारे गये फभोत्तजभ हनुेछ । 

 

१५.  काननु फनाउन सक्न:े (१) नगयऩानरकारे मो ऐन फभोत्तजभ ननमभार्री, 
कामववर्नध, भागवदशवन फनाउन सक्नेछ । 

 

१६.  फाधा अड्काउ पुकाउ: (१) मस ऐनको कुनै दपा सम्फन्धभा अस्ऩिता 
बई कामवसम्ऩादनभा फाधा ऩनव गए नगयकामवऩानरकारे फाधा अड्काउ 
पुकाउन सक्नेछ ।  

१७.  फचाउ य खायेजी : (१) प्रचनरत कानूनभा जेसकैु रेत्तखएको बए ताऩनन मो 
ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेका ननमभभा रेत्तखएको कुयाहरूभा मही 
फभोत्तजभ हनुेछ। 
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अनसुचुी १ 

इभान्दायी य गोऩनीमताको प्रनतऻा 
 

भ............. प्रनतऻा गदवछु वक सनभनतको अध्मऺ/सदस्म सत्तचर्/सदस्मको 
हैनसमतफाट आफ्नो ऩदसम्फन्धी सम्ऩूणव काभकुयाभा आफ्नो मोग्मता य ऺभतारे 
बेटेसम्भ ऩयी आएको कतवव्मको ऩारन इभान्दायीऩूर्वक य सत्मननष्ठारे गनेछु । 

भ ऩनु् प्रनतऻा गदवछु वक कुनै अनानधकृत व्मत्तिराई सनभनत सम्फन्धी कुनै 
सूचना प्रकाश गनव र्ा गनव रगाउन र्ा कसैराई सनभनतको अधीनभा यहेको य 
सनभनत सम्फन्धी कुनै वकताफ र्ा कागजऩत्र कुनै व्मत्तिराई ननयीऺण र्ा ग्रहण 
गनव ददने छैन । 
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