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दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यववधी, २०७५ 

प्रस्तावना: 

नेपालको संववधान तथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को िफा १०२ को उपिफा (३) बमोजजम दिके्तल 
रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको नगरसभाबाट पाररत नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम, बजेट, ऐन तथा अन्र् ववषर् नगर 
कार्यपाललकाबाट स्वीकृत लनर्मावली, कार्यववलध, लनिेजशका, मापिण्ड, लनर्यर् तथा नीलतगत प्रबन्धहरूलाई सावयजलनक गरी 
सरोकारवालाहरूको सहज पहुंचमा परु्ायई कानूनी शासनलाई संस्थागत गनय दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको 
आलधकाररक प्रकाशनको रुपमा स्थानीर् राजपत्र प्रकाशनलाई व्र्वजस्थत गनय र्ो कार्यववलध नगर कार्यपाललकाबाट स्वीकृत 
गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ।  

भाग १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) र्स कार्यववलधको नाम “दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यववधी, 
2075” रहेको छ .  

(२) र्स पलछ दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको राजपत्रलाई “‘स्थानीर् राजपत्र” भनी सम्बोधन गररनेछ। 

(३) र्ो राजपत्र तरुुन्त लागू हनुेछ .  
 

भाग २ 

स्थानीर् राजपत्रको भाग र ढााँचा 

 

२. स्थानीर् राजपत्रका भागहरू: स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन गने ववषर्वस्तलुाई अनसूुची-१ बमोजजमका भागहरुमा 
वगीकरर् गररएको छ ।  
 

३. स्थानीर् राजपत्रको ढााँचा: स्थानीर् राजपत्रको ढााँचा अनसूुची-२ वा अनसूुची-३ मा उल्लेख भए बमोजजम हनुेछ ।  
 

४. खण्डको व्र्वस्थााः स्थानीर् राजपत्रको खण्ड उल्लेख गिाय राजपत्र प्रकाशन भएको वषय (उिाहरर्का लालग २०७5 
साललाई १, २०७6 साललाई २) कार्म गरी त्र्सपलछ क्रमशाः जलत वषय भर्ो त्र्लत नै संख्र्ा उल्लेख गरी प्रकाशन 
गररनेछ । 

 

५. स्थानीर् राजपत्रको संख्र्ााः   
(१) स्थानीर् राजपत्रको संख्र्ा कार्म गिाय क्रमशाः संख्र्ा कार्म गररनेछ . 

(२) उपिफा (१) बमोजजम संख्र्ा कार्म गिाय नेपाली वषयलाई आधार मानी सो वषयभरी पाररत वा लनर्यर् भई 
प्रकाशन भएका ववषर्मा क्रमशाः संख्र्ा राखी अको वषय शरुु भएपलछ नर्ााँ संख्र्ाबाट शरुु गररनेछ । 

 

६. स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन गने सामाग्ीाः स्थानीर् राजपत्र प्रकाशन गिाय ववषर्वस्तसुाँग सम्बजन्धत भाग उल्लेख गरी 
(जस्तै ऐन भए भाग-१ उल्लेख गने) त्र्सपलछ प्रकाशन सामाग्ी (ऐन, लनर्म, कार्यववधी, लनिेजशका, मापिण्डको 
प्रस्तावना िेजख अजन्तमसम्म) को सम्पूर्य व्र्होरा जस्ताको त्र्स्तै राखी प्रकाशन गररनेछ . 

 



 

3 
 

७. स्थानीर् राजपत्र प्रकाशन गने अलधकारीाः स्थानीर् राजपत्र दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको आिेशानसुार प्रकाशन हनुेछ । र्सरी प्रकाशन गिाय राजपत्रको अन्त्र्मा "आज्ञाले" भन्ने व्र्होरा 
उल्लेख गरी प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको नाम र नगरपाललकाको प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत भन्ने वाकर्ांश राखी वा 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतले कुनै अलधकृतस्तरको कमयचारीलाई अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको भए त्र्स्तो अलधकारीको नाम 
र लनजको पि उल्लेख गरी प्रकाशन गररनेछ।  
 

भाग ३ 

स्थानीर् राजपत्रको प्रकाशन, अलभलेख तथा ववतरर् 

 

 

८. स्थानीर् राजपत्र प्रकाशनको जजम्मेवारीाः  
(१) कार्यपाललकाले नगर कार्यपाललका कार्ायलर्को प्रशासन शाखाका अलधकृत वा कानून अलधकृतलाई स्थानीर् 

राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कामका लालग कार्यवववरर् सवहत जजम्मेवारी तोकनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजजम तोवकएको शाखाबाट मात्र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको आिेशमा स्थानीर् राजपत्र 
प्रकाशन गररनेछ ।  

 

९. प्रकाशन पूवय सम्पािन गनुयपनेाः  
(१) प्रकाशन हनुे सामाग्ी नगरपाललकाको कानून शाखाबाट सम्पािन गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजजमको सम्पादित प्रलत प्रमार्ीकरर् गरी राजपत्र प्रकाशन गने शाखामा पठाइनेछ ।  
 

१०. स्थानीर् राजपत्रको अलभलेख व्र्वस्थापनाः  
(१) प्रमार्ीकरर् भई आएका सामाग्ीको अलभलेख िरुुस्त राजखनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजजम स्थानीर् राजपत्रको अलभलेख व्र्वस्थापनकालालग छुटै्ट पजुस्तका खडा गरी सोही 
पजुस्तकामा प्रकाशन भएका सामग्ीको लसललसलेवार संख्र्ा खलुाई अद्यावलधक रुपमा अलभलेख राजखनेछ । 

(३) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत वा लनजले तोकेको अलधकृत बाट उपिफा (२) बमोजजमको अलभलेख पजुस्तकालाई 
प्रमाजर्त गररनेछ । 

 

११. लनाःशलु्क रुपमा उपलव्ध गराउन ु पनेाः नगरपाललकाले स्थानीर् राजपत्रको प्रकाजशत प्रलत िेहार्का लनकार्मा 
लनाःशलु्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ: 

(क) नेपाल सरकार र प्रिेश सरकारको संघीर् तथा स्थानीर् मालमला हेने मन्त्रालर्, 

(ख) जजल्ला समन्वर् सलमलत, 

(ग) नगरपाललकाका प्रत्रे्क वडा कार्ायलर् 

(घ) नगरपाललका अन्तगयतका ववषर्गत शाखा 
(ङ) नगरपाललकाको सूचना तथा अलभलेख ईकाई 

१२. वेभ साइटबाट सावयजलनक गनुयपनेाः नगरपाललकाबाट प्रकाजशत स्थानीर् राजपत्रलाई नगरपाललकाको वेभ साइटमा छुटै्ट 
खण्ड (अलग पोटयल) लनमायर् गरी सोबाट समेत सावयजलनक गररनेछ। 

१३. स्थानीर् राजपत्रको ववक्री ववतरर्को व्र्वस्था र लबक्री मूल्र्ाः 

(१) प्रकाजशत स्थानीर् राजपत्र नगरपाललकाका वडाहरु र स्थानीर् तहको सूचना तथा अलभलेख ईकाई तथा 
तोवकएको शाखा वा ईकाइमाफय त ववक्री ववतरर्को व्र्वस्था लमलाइनेछ । 

२)  स्थानीर् राजपत्रको लबक्री मूल्र् अनसूुची -४ मा उल्लेख गररए बमोजजम हनुेछ । 
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१४. लबक्रीबाट प्राप्त रकम सजञ्चत कोषमा जम्मा गनेाः स्थानीर् राजपत्र लबक्री बापत प्राप्त राजश्व नगरपाललकाको सजञ्चत 
कोषमा जम्मा गररनेछ । 

१५. स्थानीर् राजपत्रको व्र्ाख्र्ा, प्रकाशन र संशोधन गने अलधकाराः र्स कार्यववलधको कार्ायन्वर्न गने सम्बन्धमा कुनै 
दिववधा उत्पन्न भएमा नगर कार्यपाललकाले गरेको व्र्ाख्र्ा अजन्तम हनुेछ । 

 

१६. बचाऊाः र्ो कार्यववलध लागू हनुभुन्िा अगावै नगरपाललकाले पाररत गरी लागू गरेका काननु, ऐन, लनर्म, लनिेजशका, 
कार्यववलध वा मापिण्ड र्सै कार्यववलध बमोजजम लागू भएको मालननेछ । 
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(िफा २ साँग सम्बजन्धत) 
 

स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन गने ववषर्वस्त ुर भागहरु 

 

भाग-1 

र्स भागमा स्थानीर् सभाबाट पाररत भई सभाको अध्र्िबाट प्रमार्ीकरर् भएका ऐन तथा सभाका लनर्महरु 
प्रकाशन गररनेछ।  

भाग-2 

र्स भागमा नगर कार्यपाललकाबाट स्वीकृत लनर्मावली, लनिेजशका, कार्यववलध, मापिण्ड तथा नेपाल सरकार, प्रिेश 
सरकार तथा अको स्थानीर् तहसाँग भएको सम्झौताको व्र्होरा प्रकाशन गररनेछ ।  
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(िफा ३ तथा अनसूुची-१ को भाग-१ साँग सम्बजन्धत) 

 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका 

:yfgLo /fhkq 

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

efu–! 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका 

 

 ऐन तथा सभाले बनाएको लनर्मको सम्पूर्य व्र्होरा 

 

cf1fn], 

gfd 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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(िफा ३ तथा अनसूुची-१ को भाग-२ साँग सम्बजन्धत) 

 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका 

:yfgLo /fhkq 

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

efu–@ 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका 

 

कार्यपाललकाबाट जारी लनर्मावली, लनिेजशका, कार्यववधी, मापिण्ड तथा नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा अको स्थानीर् 
तहसाँग भएको सम्झौताको व्र्होरा 

 

cf1fn], 

gfd 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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(िफा 1३ को उपिफा (2) साँग सम्बजन्धत) 

 

(क) वावषयक सिस्र् बनाई लबक्री गिायाः वडा कार्ायलर् वा दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाबाट बजुझललने गरी 

बावषयक सिस्र्ता शलु्क ललई लबक्री गरेमा बावषयक रु. ५९०÷ ̵ (पााँच सर् नब्बेमात्र) । 

(ख) खदु्रा लबक्री गिायाः स्थानीर् राजपत्रको सिस्र् नभएको कुनै व्र्जक्त वा संघ संस्थाले स्थानीर् राजपत्र ललन चाहेमा 

िेहार् बमोजजमको फुटकर लबक्री मूल्र् तोवकएको छ । 

 १ िेजख ८ पेज सम्म एक प्रलतको                   रु.२० मात्र 

 ९ िेजख २४ पेज सम्म एक प्रलतको                  रु.३० मात्र 

 २५ िेजख ४० पेज सम्म एक प्रलतको                 रु.४० मात्र 

 ४१ िेजख ५६ पेज सम्म एक प्रलतको                 रु.५० मात्र 

 ५७  िेजख ७२ सम्म एक  प्रलतको                   रु.५५ मात्र 

 ७३  िेजख ९६ सम्म एक प्रलतको                    रु.६० मात्र 

 ९७ िेजख बढी जलत पेज हनु्छ, त्र्समा थप प्रलत पेज ५० पैसाका िरले रु. ६० मा थप 

शलु्क ललइनेछ । 

(ग) थोक लबक्री गिायाः कसैले कुनै राजपत्र १२ वटा भन्िा बढी एकैपटक खररि गनय आएमा लनजलाई खण्ड (ख) मा 

तोवकएको खदु्रा लबवक्र मूल्र्मा प्रलत राजपत्र रु.५ को िरले छुट दिइनेछ । 

 


