
 

�थानीय राजप�  �काशन स�ब�धी काय��व�ध, २०७४ 

 

��तावनाः 

नेपालको सं�वधान तथा �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोिजम 

गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले बनाएको ऐन, �नयम, �नद� िशका, काय��व�ध तथा मापद�ड �थानीय राजप�मा 

�काशन  गन� अ�नवाय� भएकाले, 

प�हलो पटक �थानीय राजप� �काशन गन� �म�त �नधा�रण गन�, �थानीय राजप�मा रहने �व�भ� भागह�को 

�यव�थागन�, �थानीय राजप�को नमूना ढाँचा �वीकृत गन�, �थानीय राजप� �काशन गन� अ�धकार�को स�ब�धमा 

�यव�था गन�, �थानीय राजप�को अ�भलेख तथा मू�य �नधा�रण र �ब�� �वतरणको �ब�ध गन� �भमाद 

नगरपा�लकाको �शासक�य काय��व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोिजम �भमाद 

नगरकाय�पा�लकाको �म�त २०७४/१२/२१ मा बसेको बैठकले यो काय��व�ध �वीकृत गर� लागू गरेको छ । 

 

भाग-१ 

�ारि�भक 

१.काय��व�धको नामः यस काय��व�धको नाम “�थानीय राजप� �काशन स�ब�धी काय��व�ध, २०७४” रहेको छ 

। 

२.काय��व�ध लागू हनेुः यो काय��व�ध �भमाद नगर काय�पा�लकाबाट पा�रत भएको �म�तदेिख लागू हनेुछ । 

भाग २ 

�थानीय राजप�को भाग र ढाचँा 

३.�थानीय राजप�को भागह�ः �थानीय राजप�मा �काशन गन� �वषयव�तलुाई अनसूुची – १ बमोिजमका 

भागह�मा वग�करण ग�रएको छ। 

४.�थानीय राजप�को ढाचँाः �थानीय राजप�को ढाँचा अनसूुची – २ माउ�लेख भए बमोिजम हनेुछ । 

५.ख�डको �यव�थाः�थानीय राजप�को ख�ड उ�लेख गदा� राजप� �काशन भएको वष� (उदाहरणका ला�ग 

२०७४ साललाई १, २०७५ साललाई २), कायम गर� �यसप�छ �मशःज�तवष� भयो �य�त नै सं�या उ�लेख 

गर� �काशनग�रनेछ ।  

६.�थानीय राजप�को सं�याः (१) �थानीय राजप�को सं�या कायम गदा� �मशः सं�या कायम ग�रनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सं�या कायम गदा� नेपाल� वष� लाई आधार मानी सो वष� भ�र पा�रत वा �नण�य 

भई �काशन भएका �वषयमा �मशः सं�या राखी अक� वष� श�ु भएप�छ नयाँ सं�याबाट श�ु ग�रनेछ । 

७.�थानीय राजप�मा �काशन गन� साम�ीः �थानीय राजप� �काशन गदा� �वषयव�तसुँग स�बि�धत भागको 

उ�लेख गर� �यसप�छ �काशन साम�ी (ऐन, �नयम, काय��व�ध, �नद� िशका, मापद�डको ��तावनादेिख 

अि�तमस�म) को स�पूण� �यहोरा ज�ताको त�तै राखी �काशन ग�रनेछ । 



 

८.�थानीय राजप� �काशन गन� अ�धकार�ः �थानीय राजप� �भमाद नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य 

अ�धकृतको आदेशानसुार �काशन हनेुछ । यसर� �काशन गदा� राजप�को अ��यमा “आ�ाले,” भ�े �यहोरा 

उ�लेख गर� �मखु �शासक�य अ�धकृतको नाम र नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत भ�े वा�याशं 

राखी वा �मखु �शासक�य अ�धकृतले कुनै अ�धकृत�तरको कम�चार�लाई अ�धकार ��यायोजन गरेको भए 

�य�तो अ�धकार�को नाम र �नजको पद उ�लेख गर� �काशन ग�रनेछ । 

 

  

भाग ÷ ३ 

�थानीय राजप�को �काशन, अ�भलेख तथा �वतरण 

९.�थानीय राजप� �काशनको िज�मेवार�ः (१) नगर काय�पा�लकाले कुनै शाखा वा एकाइलाई �थानीय 

राजप� �काशन स�व�धी कामका ला�ग काय� �ववरण स�हत िज�मेवार� तो�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको शाखावा एकाइबाट मा� �थानीय राजप� �काशन ग�रनेछ । 

१०.�काशनपूव� स�पादनगनु�पन�ः(१) �काशन हनेु साम�ी नगर काय�पा�लकाको कानून स�व�धी �वषय हेन� 

शाखा वा एकाईबाट स�पादन ग�रनेछ ।  

(२) उपदफा (१ वमोिजमको स�पा�दत ��त �माणीकरण गर� राजप� �काशन गन� शाखा / एकाइमा 

पठाईनेछ । 

११.�थानीय राजप�को अ�भलेख �यव�थापनः(१) �माणीकरण भई आएका साम�ीको अ�भलेख द�ु�त 

रािखनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �थानीय राजप�को अ�भलेख �यव�थापनकाला�ग छ�ै पिु�तका खडा गर� सोह� 

पिु�तकामा �काशन भएका साम�ीको �सल�सलेवार सं�या खलुाई अ�ाव�धक �पमा अ�भलेख रािखनछे । 

(३) �मखु �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकृतले उपदफा (२) बमोिजमको अ�भलेख 

पिु�तकालाई �मािणत ग�रनेछ । 

१२.�नःश�ुक �पमाउपल�ध गराउन ु पन�ः नगरपा�लकाबाट �थानीय राजप�को �कािशत ��त देहायका 

�नकायमा �नःश�ुक �पमा उपल�ध गराइनेछः 

(क) नेपाल सरकार र �देश सरकारको संघीय तथा �थानीय मा�मला हेन� म��ालय, 

(ख) िज�ला सम�वय स�म�त, 

(ग)  नगरपा�लकाको सूचना तथा अ�भलेख के��, 

(घ)  स�बि�धत �थानीय �वभाग / महाशाखा / शाखा,र 

(ङ)  नगरपा�लकाका ��येक वडा काया�लय 

१३.वेभ साइटबाट साव�ज�नक गनु�पन�ः नगरपा�लकाबाट �कािशत �थानीय राजप�लाई नगरपा�लकाको वेभ 

साइटमा छु�ै ख�ड (अलगपोट�ल) �नमा�ण गर� सो बाट समेत साव�ज�नक ग�रनेछ । 



 

१४.�व�� �वतरणको �यव�था तथा �ब�� मू�यः(१) �कािशत �थानीय राजप� नगरपा�लकाका वडाह� र 

�थानीयतहको सूचना तथा अ�भलेख के�� तथा तो�कएको शाखा वा एकाइ माफ� त �व�� �वतरणको �यव�था 

�मलाइनेछ । 

(२) �थानीय राजप�को  देहाय बमोिजमको �ब�� मू�य �नधा�रण ग�रएको छः– 

(क) वा�ष�क सद�य बनाई �ब�� गदा� वडा काया�लय वा नगरपा�लकाबाट बिुझ�लने गर� वा�ष�क सद�यता 

श�ुक �लई �ब�� गरेमा वा�ष�क �. ५९० (पाँच सय न�बेमा�) 

(ख) ख�ुा �ब�� गदा�ः �थानीय राजप�को सद�य नभएको कुनै �यि� वा संघ सं�थाले �थानीय राजप� �लन 

चाहेमा देहाय बमोिजमको फुटकर �ब�� मू�य तो�कएको छ । 

 १ देिख ८ पेज स�म एक ��तको                    �. ४०मा� 

 ९ देिख २४ पेज स�म एक ��तको                  �. ८० मा� 

 २५ देिख ४० पेज स�म एक ��तको                 �. १२०मा� 

 ४१ देिख ५६ पेज स�म एक ��तको                 �. १६०मा� 

 ५७  देिख ७२ स�म एक  ��तको                   �. २००मा� 

 ७३  देिख ९६ स�म एक ��तको                     �. २५० मा� 

 ९७ देिख बढ� ज�त पेज ह�ुछ, �यसमा थप ��त पेज ३० पैसाका दरले थप श�ुक �लइनेछ 

। 

१५.�ब��बाट �ा� रकम सि�त कोषमा ज�मागन�ः �थानीय राजप� �ब�� वापत �ा� राज� नगरपा�लकाको 

सि�त कोषमा ज�मा ग�रनेछ । 

१६.काय��व�धको �या�याः यस काय��व�धको काया��वयन गन� �ममा कुनै ���वधा उ�प� भएमा नगर 

काय�पा�लकाले गरेको �या�या अि�तम हनेुछ । 

१७.बचाऊः यो काय��व�ध लागू हनुभु�दा अगावै नगरपा�लकाले पा�रत गर� लागू गरेका काननु, ऐन, �नयम, 

�नद� िशका, काय��व�ध वा मापद�ड यसै काय��व�ध बमोिजम �काशन भएको मा�ननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

अनसूुची १ 

(दफा ३ सँग स�बि�धत) 

 

�थानीय राजप�मा �काशन गन� �वषयव�त ुर भागह� 

 

भाग १ 

यस भागमा नगर सभाबाट पा�रत भई सभाको अ�य�बाट �माणीकरण भएका ऐन तथा नगर सभाका 

�नयमह� �काशन ग�रनेछ । 

 

भाग २ 

यस भागमा नगर काय�पा�लकाबाट जार� �नयमावल�, �नद� िशका, काय��व�ध,मापद�ड तथा नेपाल सरकार, �देश 

सरकार तथा अक� �थानीय तह सँग भएको स�झौताको �यहोरा �काशन ग�रनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

अनसूुची २ 

(दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग स�बि�धत) 

 

�थानीय राजप� 

�भमाद नगरपा�लका�ारा �कािशत 

ख�डः...... �भमाद �म�त..... सं�याः... 

 

भाग–१ 

�भमाद नगरपा�लका 

 

ऐन तथा सभाले बनाएको �नयमको स�पूण� �यहोरा 

 

आ�ाले, 

नाम 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची २ 

(दफा ४ तथा अनसूची १ को भाग २ सँग स�बि�धत) 

 

�थानीय राजप� 

�भमाद नगरपा�लका�ारा �कािशत 

ख�डः...... �भमाद �म�त..... सं�याः... 

 

भाग–२ 

�भमाद नगरपा�लका 

 

नगर काय�पा�लका बाट जार� �नयमावल�, �नद� िशका, काय��व�ध, मापद�ड तथा नेपाल सरकार, �देश सरकार वा 

अक� �थानीय तहसँग भएको स�झौताको �यहोरा 

 

आ�ाले, 

नाम 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 

 

 

 




