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दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाद्वारा प्रकाशित 

 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको राजपत्र प्रकािन 
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प्रस्िावना: 

नेपालको संववधान िथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा १०२ को उपदफा 
(३) बिोजजि ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगरपामलकाको नगरसभाबाट पाररि नीमि, योजना, 
काययक्रि, बजेट, ऐन िथा अन्य ववषय नगर काययपामलकाबाट स्वीकृि मनयिावली, काययववमध, 
मनदेजिका, िापदण्ड, मनर्यय िथा नीमिगि प्रबन्धहरूलाई सावयजमनक गरी सरोकारवालाहरूको 
सहज पहुंचिा पयुायई कानूनी िासनलाई संस्थागि गनय ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगरपामलकाको 
आमधकाररक प्रकािनको रुपिा स्थानीय राजपत्र प्रकािनलाई व्यवजस्थि गनय यो काययववमध नगर 
काययपामलकाबाट स्वीकृि गरी कायायन्वयनिा ल्याइएको छ।  

 

भाग १ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाि र प्रारभभ: 

(१) यस काययववमधको नाि “ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगरपामलकाको राजपत्र प्रकािन 
सभबन्धी काययववधी, 2075” रहेको छ .  
(२) यस पमछ ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगरपामलकाको राजपत्रलाई “‘स्थानीय राजपत्र” भनी 
सभबोधन गररनेछ। 

(३) यो राजपत्र िरुुन्ि लागू हनुेछ .  
 

भाग २ 

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढााँचा 

 

२. स्थानीय राजपत्रका भागहरू: स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन गने ववषयवस्िलुाई अनसूुची-१ 
बिोजजिका भागहरुिा वगीकरर् गररएको छ ।  
 

३. स्थानीय राजपत्रको ढााँचा: स्थानीय राजपत्रको ढााँचा अनसूुची-२ वा अनसूुची-३ िा उल्लेख 
भए बिोजजि हनुेछ ।  
 

४. खण्डको व्यवस्थााः स्थानीय राजपत्रको खण्ड उल्लेख गदाय राजपत्र प्रकािन भएको वषय 
(उदाहरर्का लामग २०७5 साललाई १, २०७6 साललाई २) कायि गरी त्यसपमछ क्रििाः 
जमि वषय भयो त्यमि नै संख्या उल्लेख गरी प्रकािन गररनेछ । 

 

५. स्थानीय राजपत्रको संख्यााः   
(१) स्थानीय राजपत्रको संख्या कायि गदाय क्रििाः संख्या कायि गररनेछ . 
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(२) उपदफा (१) बिोजजि संख्या कायि गदाय नेपाली वषयलाई आधार िानी सो वषयभरी पाररि 
वा मनर्यय भई प्रकािन भएका ववषयिा क्रििाः संख्या राखी अको वषय िरुु भएपमछ नयााँ संख्याबाट 
िरुु गररनेछ । 

 

६. स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन गने सािाग्ीाः स्थानीय राजपत्र प्रकािन गदाय ववषयवस्िसुाँग 
सभबजन्धि भाग उल्लेख गरी (जस्िै ऐन भए भाग-१ उल्लेख गने) त्यसपमछ प्रकािन सािाग्ी 
(ऐन, मनयि, काययववधी, मनदेजिका, िापदण्डको प्रस्िावना देजख अजन्ििसभि) को सभपूर्य व्यहोरा 
जस्िाको त्यस्िै राखी प्रकािन गररनेछ . 

 

७. स्थानीय राजपत्र प्रकािन गने अमधकारीाः स्थानीय राजपत्र ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी 
नगरपामलकाको प्रिखु प्रिासकीय अमधकृिको आदेिानसुार प्रकािन हनुेछ । यसरी प्रकािन 
गदाय राजपत्रको अन्त्यिा "आज्ञाले" भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी प्रिखु प्रिासकीय अमधकृिको नाि 
र नगरपामलकाको प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि भन्ने वाकयांि राखी वा प्रिखु प्रिासकीय अमधकृिले 
कुनै अमधकृिस्िरको कियचारीलाई अमधकार प्रत्यायोजन गरेको भए त्यस्िो अमधकारीको नाि र 
मनजको पद उल्लेख गरी प्रकािन गररनेछ।  

 

भाग ३ 

स्थानीय राजपत्रको प्रकािन, अमभलेख िथा वविरर् 

८. स्थानीय राजपत्र प्रकािनको जजभिेवारीाः  
(१) काययपामलकाले नगर काययपामलका कायायलयको प्रिासन िाखाका अमधकृि वा कानून 
अमधकृिलाई स्थानीय राजपत्र प्रकािन सभबन्धी कािका लामग काययवववरर् सवहि जजभिेवारी 
िोकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि िोवकएको िाखाबाट िात्र प्रिखु प्रिासकीय अमधकृिको आदेििा 
स्थानीय राजपत्र प्रकािन गररनेछ ।  
 

९. प्रकािन पूवय सभपादन गनुयपनेाः  
(१) प्रकािन हनुे सािाग्ी नगरपामलकाको कानून िाखाबाट सभपादन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको सभपाददि प्रमि प्रिार्ीकरर् गरी राजपत्र प्रकािन गने िाखािा 
पठाइनेछ ।  
 

१०. स्थानीय राजपत्रको अमभलेख व्यवस्थापनाः  
(१) प्रिार्ीकरर् भई आएका सािाग्ीको अमभलेख दरुुस्ि राजखनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि स्थानीय राजपत्रको अमभलेख व्यवस्थापनकालामग छुटै्ट पजुस्िका खडा 
गरी सोही पजुस्िकािा प्रकािन भएका सािग्ीको मसलमसलेवार संख्या खलुाई अद्यावमधक रुपिा 
अमभलेख राजखनेछ । 

(३) प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि वा मनजले िोकेको अमधकृि बाट उपदफा (२) बिोजजिको 
अमभलेख पजुस्िकालाई प्रिाजर्ि गररनेछ । 
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११. मनाःिलु्क रुपिा उपलव्ध गराउन ुपनेाः नगरपामलकाले स्थानीय राजपत्रको प्रकाजिि प्रमि 
देहायका मनकायिा मनाःिलु्क रुपिा उपलब्ध गराइनेछ: 

(क) नेपाल सरकार र प्रदेि सरकारको संघीय िथा स्थानीय िामिला हेने िन्त्रालय, 

(ख) जजल्ला सिन्वय समिमि, 

(ग) नगरपामलकाका प्रत्येक वडा कायायलय 

(घ) नगरपामलका अन्िगयिका ववषयगि िाखा 
(ङ) नगरपामलकाको सूचना िथा अमभलेख ईकाई 

१२. वेभ साइटबाट सावयजमनक गनुयपनेाः नगरपामलकाबाट प्रकाजिि स्थानीय राजपत्रलाई 
नगरपामलकाको वेभ साइटिा छुटै्ट खण्ड (अलग पोटयल) मनिायर् गरी सोबाट सिेि सावयजमनक 
गररनेछ। 

१३. स्थानीय राजपत्रको ववक्री वविरर्को व्यवस्था र मबक्री िूल्याः 

(१) प्रकाजिि स्थानीय राजपत्र नगरपामलकाका वडाहरु र स्थानीय िहको सूचना िथा अमभलेख 
ईकाई िथा िोवकएको िाखा वा ईकाइिाफय ि ववक्री वविरर्को व्यवस्था मिलाइनेछ । 

२)  स्थानीय राजपत्रको मबक्री िूल्य अनसूुची -४ िा उल्लेख गररए बिोजजि हनुेछ । 

 

१४. मबक्रीबाट प्राप्त रकि सजञ्चि कोषिा जभिा गनेाः स्थानीय राजपत्र मबक्री बापि प्राप्त राजश्व 
नगरपामलकाको सजञ्चि कोषिा जभिा गररनेछ । 

१५. स्थानीय राजपत्रको व्याख्या, प्रकािन र संिोधन गने अमधकाराः यस काययववमधको कायायन्वयन 
गने सभबन्धिा कुनै दिववधा उत्पन्न भएिा नगर काययपामलकाले गरेको व्याख्या अजन्िि हनुेछ । 

 

१६. बचाऊाः यो काययववमध लागू हनुभुन्दा अगावै नगरपामलकाले पाररि गरी लागू गरेका काननु, 

ऐन, मनयि, मनदेजिका, काययववमध वा िापदण्ड यसै काययववमध बिोजजि लागू भएको िामननेछ । 
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(दफा २ साँग सभबजन्धि) 
 

स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन गने ववषयवस्ि ुर भागहरु 

 

भाग-1 

यस भागिा स्थानीय सभाबाट पाररि भई सभाको अध्यिबाट प्रिार्ीकरर् भएका ऐन िथा 
सभाका मनयिहरु प्रकािन गररनेछ।  

भाग-2 

यस भागिा नगर काययपामलकाबाट स्वीकृि मनयिावली, मनदेजिका, काययववमध, िापदण्ड िथा 
नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार िथा अको स्थानीय िहसाँग भएको सभझौिाको व्यहोरा प्रकािन 
गररनेछ ।  
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(दफा ३ िथा अनसूुची-१ को भाग-१ साँग सभबजन्धि) 
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ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगरपामलकािारा प्रकाजिि 

 

 ऐन िथा सभाले बनाएको मनयिको सभपूर्य व्यहोरा 

 

cf1fn], 

gfd 

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

 

  



 

 

खण्ड 1) संख्या 1, स्थानीय राजपत्र, भाग 2, मिमि 2075।02।08 

 

6 
 

 

cg';"rL-# 
 

(दफा ३ िथा अनसूुची-१ को भाग-२ साँग सभबजन्धि) 
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ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगरपामलकािारा प्रकाजिि 

 

काययपामलकाबाट जारी मनयिावली, मनदेजिका, काययववधी, िापदण्ड िथा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार वा 
अको स्थानीय िहसाँग भएको सभझौिाको व्यहोरा 

 

cf1fn], 

gfd 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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(दफा 1३ को उपदफा (2) साँग सभबजन्धि) 

(क) वावषयक सदस्य बनाई मबक्री गदायाः वडा कायायलय वा ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगरपामलकाबाट 

बजुझमलने गरी बावषयक सदस्यिा िलु्क मलई मबक्री गरेिा बावषयक रु. ५९०÷ ̵(पााँच सय नब्बेिात्र) । 

(ख) खदु्रा मबक्री गदायाः स्थानीय राजपत्रको सदस्य नभएको कुनै व्यजक्त वा संघ संस्थाले स्थानीय 

राजपत्र मलन चाहेिा देहाय बिोजजिको फुटकर मबक्री िूल्य िोवकएको छ । 

 १ देजख ८ पेज सभि एक प्रमिको                   रु.२० िात्र 

 ९ देजख २४ पेज सभि एक प्रमिको                  रु.३० िात्र 

 २५ देजख ४० पेज सभि एक प्रमिको                 रु.४० िात्र 

 ४१ देजख ५६ पेज सभि एक प्रमिको                 रु.५० िात्र 

 ५७  देजख ७२ सभि एक  प्रमिको                   रु.५५ िात्र 

 ७३  देजख ९६ सभि एक प्रमिको                    रु.६० िात्र 

 ९७ देजख बढी जमि पेज हनु्छ, त्यसिा थप प्रमि पेज ५० पैसाका दरले 

रु. ६० िा थप िलु्क मलइनेछ । 

(ग) थोक मबक्री गदायाः कसैले कुनै राजपत्र १२ वटा भन्दा बढी एकैपटक खररद गनय आएिा मनजलाई 

खण्ड (ख) िा िोवकएको खदु्रा मबवक्र िूल्यिा प्रमि राजपत्र रु.५ को दरले छुट ददइनेछ । 

 

प्रिार्ीकरर् मिमि: 2075।01।30 

 

आज्ञाले, 
आनन्द राज पोखरेल 

प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि 
 


