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रेसङु्गा नगरपालिका 
 

 

खण्ड :२  संख्या : 4     बैशाख २५  गते, मंगिबार , २०७५ 

भाग-२ 

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविलध-२०७५ 

काययपालिकाबाट स्िीकृत लमलत : २०७५/01/२४ 

 

प्रस्तािना: 

नेपािको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजजम 
गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे बनाएको ऐन, लनयम, लनदेजशका, काययविलध तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन 
गनय अलनिायय भएकोिे, पवििो पटक स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने लमलत लनधायरग गनय, स्थानीय राजपत्रमा रिने 
विलभन्न भागिरुको व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको नमूना ढाँचा स्िीकृत गनय, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने 
अलधकारीको सम्बन्धमा व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको अलभिेख तथा मूल्य लनधायरग र लबक्री वितरगको प्रबन्ध 
गनय रेसङु्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय काययविलध (लनयलमतगने) ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोजजम रेसङु्गा 
नगरकाययपालिकाको लमलत२०७५÷०१÷२४मा बसेको बैठकिे यो काययविलध स्िीकृत गरी िागू गरेको छ । 

 

efu- ! 

प्रारजम्भक 

1. काययविलधको नामः यस काययविलधको नाम स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविलध, २०७५ रिेको छ । 

 2. काययविलधिागू िनुःे यो काययविलध रेसङु्गा नगरकाययपालिकाबाट पाररत भएको लमलतदेजख िागू िनुेछ । 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग(२) 

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढाचँा 

3.स्थानीय राजपत्रको भागिरुः स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने विषयिस्तिुाई अनसूुची (१ बमोजजमका  

  भागिरुमा िगीकरग गररएको छ। 

 4.  स्थानीय राजपत्रको ढाचँाः स्थानीय राजपत्रको ढाँचा अनसूुची (२ मा उल्िेख भएबमोजजम िनुेछ । 

 5. खण्डको व्यिस्थाः स्थानीय राजपत्रको खण्ड उल्िेख गदाय राजपत्र प्रकाशन भएको िषय (उदािरगकािालग  

    २०७५ साििाई १, २०७६ साििाई २), कायम गरी त्यसपलछ क्रमशः जलतिषय भयो त्यलतनै संख्या  

    उल्िेख गरी प्रकाशन गररनेछ । 

 ६. स्थानीय राजपत्रको संख्याः (१) स्थानीय राजपत्रको संख्याकायमगदाय क्रमशः संख्याकायमगररनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोजजम संख्या कायमगदाय नेपािी बषयिाई आधार मानी सो बषयभरी पाररत िा लनगयय भई 

प्रकाशन भएका विषयमा क्रमशः संख्या राखी अको बषय शरुु भएपलछ नयाँ संख्याबाट शरुु गररने छ । 

७. स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने सामग्ीः स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गदाय लबषयिस्तसुँग सम्बजन्धत भागको  

   उल्िेख गरी (जस्तै ऐन भए भाग(१ उल्िेख गने) त्यसपलछ प्रकाशन सामग्ी (ऐन, लनयम, काययविलध,     

   लनदेजशका, मापदण्डको प्रस्तािनादेजख अजन्तमसम्म) को सम्पूगय व्यिोरा जस्ताको तस्तै राखी प्रकाशन गररनछे 

। 

8. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने अलधकारीः स्थानीय राजपत्र रेसङु्गानगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको    

    आदेशानसुार प्रकाशन िनुेछ । यसरी प्रकाशनगदाय राजपत्रको अन्त्यमा“आज्ञािे,” भने्न व्यिोरा उल्िेख गरी     

     प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको नाम र रेसङु्गा नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत भने्न िाकयांश राखी       

     िा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे कुनै अलधकृतस्तरको कमयचारीिाई अलधकार प्रत्यायोजन गरेको भए त्यस्तो    

      अलधकारीको नाम र लनजको पद उल्िेख गरी प्रकाशन गररनेछ । 
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भाग (३) 

स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन, अलभिेख तथा वितरग 

9. स्थानीय राजपत्र प्रकाशनको जजम्मेिारीः (१) काययपालिकािे कुनै शाखा िा एकाइिाई स्थानीय राजपत्र 

प्रकाशन सम्िन्धी कामका िालग कायय वििरग सवित जजम्मेिारी तोकनेछ ।  

 २) उपदफा (१)बमोजजम तोवकएको शाखा िा एकाइबाटमात्र स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गररनेछ । 

10.  प्रकाशन पूिय सम्पादन गनुयपनेः (१) प्रकाशन िनुे सामग्ी नगरकाययपालिकाको कानून सम्िन्धी विषय िेने    

       शाखा िा एकाइबाट सम्पादन गररनेछ ।  

     २) उपदफा (१ िमोजजमको सम्पाददत प्रलत प्रमागीकरग गरी राजपत्र प्रकाशन गने शाखा÷एकाइमा पठाईने

 छ । 

11.  स्थानीय राजपत्रको अलभिेख व्यिस्थापनः (१) प्रमागीकरगभई आएका सामग्ीको अलभिेख दरुुस्त  

राजखनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम स्थानीय राजपत्रको अलभिेख व्यिस्थापनका िालग छटै्ट पजुस्तका खडागरी सोिी 

पजुस्तकामा प्रकाशन भएका सामग्ीको लसिलसिेिार संख्या खिुाई अद्यािलधकरुपमा अलभिेख राजखनेछ । 

  (३) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृतिे उपदफा (२) बमोजजमको अलभिेख पजुस्तकािाई  

    प्रमाजगत गररनेछ । 

12. लनःशलु्क रुपमा उपिब्ध गराउन ुपनेः नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रको प्रकाजशत प्रलत देिायका लनकायमा 

लनःशलु्करुपमा उपिब्ध गराइनेछ । 

क) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको संघीय तथा स्थानीय मालमिा िेने मन्त्रािय, 

           ख)    जजल्िा समन्िय सलमलत, 

           ग)    नगरपालिकाको सूचना तथा अलभिेख केन्र, 

           घ)    सम्बजन्धत स्थानीय विभाग÷मिाशाखा÷शाखा,र 

           ङ)    नगरपालिकाका प्रत्येक िडा कायायिय 
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13. िेभ साइटबाट साियजलनक गनुयपनेः नगरपालिकाबाट प्रकाजशत स्थानीय राजपत्रिाई नगरपालिकाको 

िेभसाइटमा छुटै्ट खण्ड (अिग पोटयि) लनमायग गरी सोबाट समेत साियजलनक गररनेछ । 

 14. विक्री वितरगको व्यिस्था तथा लबक्री मूल्यः(१) प्रकाजशत स्थानीय राजपत्र नगरपालिकाका िडािरु र    

स्थानीयतिको सूचना तथा अलभिेख केन्र तथा तोवकएको शाखा िा एकाइ माफय त विक्री वितरगको 

व्यिस्था लमिाइनछे । 

      २) स्थानीय राजपत्रको  देिाय बमोजजमको लबक्रीमूल्य लनधायरग गररएको छ,  

      क) बावषयक सदस्य बनाई लबक्री गदायः–िडा कायायिय िा रेसङु्गा नगरपालिकाबाट बजुिलिन ेगरी बावषयक  

         सदस्यता शलु्कलिई लबक्री गरेमा बावषयक रु. ५९०÷ ̵ (पाँच सय नब्बे मात्र) 

     ख) खरुा लबक्री गदायः- स्थानीय राजपत्रको सदस्य नभएको कुनै व्यजि िा संघ संस्थािे स्थानीय राजपत्र  

         लिन चािेमा देिाय बमोजजमको फुटकर लबक्री मूल्य तोवकएको छ । 

o १ देजख ८ पेज सम्म एक प्रलतको                    रु.५ मात्र 

o ९ देजख २४ पेज सम्म एक प्रलतको                  रु.१० मात्र 

o २५ देजख ४० पेज सम्म एक प्रलतको                 रु.१५ मात्र 

o ४१ देजख ५६ पेज सम्म एक प्रलतको                 रु.२० मात्र 

o ५७  देजख ७२ सम्म एक  प्रलतको                   रु.२५ मात्र 

o ७३  देजख ९६ सम्म एक प्रलतको                     रु.५० मात्र 

o ९७ देजख बढी जलत पेज िनु्छ, त्यसमा थप प्रलत पेज २८ पैसाका दरिे थप शलु्क  

   लिइने छ । 

रष्टब्यः मालथ उल्िेजखत दर कायम गदाय नेपाि राजपत्रको प्रचलित लबक्री दरिाई आधार लिइएको छ । स्थानीय 

सभािे उल्िेजखत दरमा औजचत्य र आिश्यकताका आधारमा पररमाजयन गनय सकनेछ ।  

15. लबक्रीबाट प्राप्तर कम सजञ्चत कोषमा जम्मागनेः- स्थानीय राजपत्र लबक्री बापत प्राप्त राजश्व नगरपालिकाको 

सजञ्चत कोषमा जम्मा गररनछे । 

16. काययविलधको व्याख्याः यस काययविलधको कायायन्ियन गने क्रममा कुनै दिविधा उत्पत्र भएमा नगर   
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        काययपालिकािे गरेको व्याख्या अजन्तम िनुेछ । 

17. बचाऊः यो काययविलध िागू िनुभुन्दा अगािै नगरपालिकािे पाररत गरी िागू गरेका काननु, ऐन, लनयम,    

       लनदेजशका, काययविलध िा मापदण्ड यसै काययविलध बमोजजम प्रकाशन भएको मालननेछ । 

 

      अनसूुची(१ 

(दफा ३ सँग सम्बजन्धत) 

 

 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने विषयिस्त ुर भागिरु 

 

भाग(१ 

यस भागमा स्थानीय सभाबाट पाररत भई सभाको अध्यक्षबाट प्रमागीकरग भएका ऐन तथा सभाका 
लनयमिरु प्रकाशन गररनेछ । 

 

भाग(२ 

यस भागमा नगर काययपालिकाबाट जारी लनयमाििी, लनदेजशका, काययविलध,मापदण्ड तथा नेपाि 
सरकार, प्रदेश सरकार तथा अको स्थानीय तिसँग भएको सम्िौताको व्यिोरा प्रकाशन गररनेछ । 
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अनसूुची (२) 
दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बजन्धत 

 
/];'Ëf gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M=== ;+VofM===ldltM ====÷==÷== 

 

efu–! 

/];'Ëf gu/kflnsf 

 

P]g tyf ;efn] agfPsf] lgodsf] ;Dk"0f{ Joxf]/f 

 

cf1fn], 

gfd 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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cg';"rL @ 

-bkmf $ tyf cg;"rL-! sf] efu-@ ;Fu ;DalGwt_ 

 
/];'Ëf gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M===                  ;+VofM===            ldltM ====÷==÷== 

 

efu–@ 

/];'Ëf gu/kflnsf 
 

sfo{kflnsfaf6 hf/L lgodfjnL, lgb]{lzsf, sfo{ljlw, dfkb08 tyf g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf 

csf]{ :yfgLo tx;Fu ePsf] ;Demf}tfsf] Joxf]/f 

 

cf1fn], 

gfd 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 

 


