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बााँसगढी नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन 

सम्बन्धी ऐन, २०७४ 

 
 

खण्ड:१   अंक  १            प्रमाणीकरण :-  २०७४।०५।२१ 

               प्रकाशन लमलि :- २०७४।०५।२२ 
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नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा १०२ को उपदफा (३) बमोविम नगरपावलकाले बनाएको ऐन, 

वनयम, वनदवेिका, ऐन तथा मापदण्ड स्थानीय रािपत्रमा प्रकािन गनन 

अवनिायन भएकोल,े पविलो पटक स्थानीय रािपत्र प्रकािन गने वमवत 

वनधानरण गनन, स्थानीय रािपत्रमा रिने विवभन्न भागिरुको व्यिस्था गनन, 

स्थानीय रािपत्रको नमनूा ढााँचा स्िीकृत गनन, स्थानीय रािपत्र प्रकािन 

गने अवधकारीको सम्बन्धमा व्यिस्था गनन, स्थानीय रािपत्रको अवभलेख 

तथा मलू्य वनधानरण र वबक्री वितरणको प्रबन्ध गनन बााँसगढी 

नगरपावलकाको प्रिासकीय ऐन (वनयवमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ 

बमोविम यो यो ऐन लाग ूगरेको छ । 

भाग-१ 

प्रारवम्भक 

१. ऐनको नामः यस ऐनको नाम स्थानीय राजपत्र प्रकाशन 

सम्बन्धी ऐन, २०७४ रहेको छ । 

२. ऐन लाग ूिुनेः यो ऐन प्रमावणकरण भएको वमवतदवेख लागु िुनेछ 

। 

भाग-२ 

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढााँचा 

३. स्थानीय रािपत्रको भागिरु: स्थानीय रािपत्रमा प्रकािन गन े

विषयिस्तुलाई अनसुचूी -१ बमोविमका भागिरुमा िगीकरण 

गररएको छ । 
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४. स्थानीय रािपत्रको ढााँचा: स्थानीय रािपत्रको ढााँचा अनसुचूी -

२ मा उल्लेख भए बमोविम िुनेछ ।  

५. खण्डको व्यिस्था: स्थानीय रािपत्रको खण्ड उल्लेख गदान 

रािपत्र प्रकािन भएको िषन उदांिरणका लावग २०७४ साललाई १, 

२०७५ साललाई २), कायम गरी त्यसपवछ क्रमि: िवत िषन भयो 

त्यवत नै संख्या उल्लेख गरी प्रकािन गररनेछ । 

६. स्थानीय रािपत्रको संख्याः 

(१) स्थानीय रािपत्रको संख्या कायम गदान क्रमि; 

संख्या कायम गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम संख्या कायम गदान नेपाली 

बषनलाई आधार मानी सो बषनभरी पाररत िा वनणनय भई 

प्रकािन भएका विषयमा क्रमि: संख्या राखी अको 

बषन िरुु भएपवछ नयााँ संख्याबाट िरुु गररनेछ । 

७. स्थानीय रािपत्रमा प्रकािन गने सामग्री: 

स्थानीय रािपत्र प्रकािन गदान वबषयिस्तसुाँग सम्बवन्धत भागको 

उल्लेख गरी (िस्तै ऐन भए भाग-१ उल्लेख गने) त्यसपवछ प्रकािन 

सामग्री (ऐन, वनयम, ऐन, वनदवेिका, मापदण्डको प्रस्तािनादवेख 

अवन्तमसम्म) को सम्पणून व्यिोरा िस्ताको तस्तै राखी प्रकािन 

गररनेछ । 

८. स्थानीय रािपत्र प्रकािन गने अवधकारी: 

स्थानीय रािपत्र बााँसगढी नगरपावलकाको प्रमखु 

प्रिासकीय अवधकृतको आदेिानसुार प्रकािन िुनेछ 

। यसरी प्रकािन गदान रािपत्रको अन्त्यमा “आज्ञाले,” 

भन्ने व्यिोरा उल्लेख गरी प्रमखु प्रिासकीय 

अवधकृतको नाम र नगरपावलकाको प्रमखु प्रिासकीय 
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अवधकृत भन्ने िाकयांि राखी िा प्रमखु प्रिासकीय 

अवधकृतले कुनै अवधकृतस्तरको कमनचारीलाई 

अवधकार प्रत्यायोिन गरेको भए त्यस्तो अवधकारीको 

नाम र वनिको पद उल्लेख गरी प्रकािन गररनेछ । 
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भाग-३ 

स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन, अलभिेख िथा लििरण 

स्थानीय राजपत्र प्रकाशनको लजम्मेिारी: 

(१) कायनपावलकाले कुनै िाखा िा एकाइलाई 

स्थानीय रािपत्र प्रकािन सम्िन्धी कामका लावग 

कायन वििरण सवित विम्मेिारी तोकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम तोवकएको िाखा िा 

एकाइबाट मात्र स्थानीय रािपत्र प्रकािन गररनेछ । 

९.  प्रकािन पिून सम्पादन गनुनपने: 

(१) प्रकािन िुने सामग्री नगर कायनपावलकाको काननू 

सम्बन्धी वबषय िनेे िाखा िा एकाइबाट सम्पादन 

गररनेछ । 

(२) उपदफा ।१ िमोविमको सम्पावदत प्रवत 

प्रमाणीकरण गरी रािपत्र प्रकािन गने िाखा 

/एकाइमा पठाईनेछ । 

१०. स्थानीय रािपत्रको अवभलेख व्यिस्थापन: 

(१) प्रमाणीकरण भई आएका सामग्रीको अवभलेख 

दरुुस्त रावखनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम स्थानीय रािपत्रको 

अवभलेख व्यिस्थापनका लावग छट्ढै पवुस्तका खडा 

गरी सोिी पवुस्तकामा प्रकािन भएका सामग्रीको 

वसलवसलेिार संख्या खलुाई अद्यािवधक रुपमा 

अवभलेख रावखनेछ । 

(३) प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत िा वनिले तोकेको 

पवुस्तकालाई प्रमावणत गररनेछ । 
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११. वनःिलु्क रुपमा उपलब्ध गराउन ुपने : 

नगरपावलकाले स्थानीय रािपत्रको प्रकावित प्रवत दिेायका 

वनकायमा वनःिलु्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ: 

क) नेपाल सरकार र प्रदिे सरकारको संघीय तथा 

स्थानीय मावमला िनेे मन्त्रालय, 

(ख) विल्ला समन्िय सवमवत, 

(ग) नंगरपावलकाको सचूना तथा अवभलेख केन्र, 

(घ) सम्बवन्धत स्थानीय विभाग / मिािाखा /िाखा,र 

(ड) नगरपावलकाका प्रत्येक िडा कायानलय 

१२. िेभ साइटबाट सािनिवनक गनुनपने: 

नगरपावलकाबाट प्रकावित स्थानीय रािपत्रलाई 

नगरपावलकाको िेभ साइटमा  छुटै्ट खण्ड (अलग पोटनल) 

वनमानण गरी सोबाट समेतिाट सािनिवनक गररनेछ । 

१३. विक्री वितरणको व्यिस्था तथा वबक्री मूल्य: 

(१) प्रकावित स्थानीय रािपत्र नगरपावलकाका िडािरु र 

स्थानीय तिको सचूना तथा अवभलेख केन्र तथा 

तोवकएको िाखा िा एकाइमाफन त विक्री वितरणको 

व्यिस्था वमलाइनेछ । 

(२) स्थानीय रािपत्रको दिेाय बमोविमको विक्री मूल्य 

वनधानरण गररएको छ, 

(क) बावषनक सदस्य बनाई वबक्री गदान: िडा कायानलय 

िा बााँसगढी नगरपावलकाबाट 

बवुिवलने गरी बावषनक सदस्यता िुल्क वलई वबक्री 

गरेमा बावषनक रु. ५९०/- (पााँच सय नब्बेमात्र) 
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(ख) खरुा वबक्री गदान : स्थानीय रािपत्रको सदस्य 

नभएको कुनै व्यवि िा संघ संस्थाले स्थानीय रािपत्र 

वलन चािमेा दिेाय बमोविमको फुटकर वबक्री मलू्य 

तोवकएको छ । 

➢ १ दवेख ८ पेि सम्म एक प्रवतको रु.५ मात्र 

➢ ९ दवेख २४ पेि सम्म एक प्रवतको रु.१० मात्र 

➢ २५ दवेख ४० पेि सम्म एक प्रवतको रु.१५ मात्र 

➢ ४१ दवेख ५६ पेि सम्म एक प्रवतको रु.२० मात्र 

➢ ५७ दवेख ७२ सम्म एक प्रवतको रु.२५ मात्र 

➢ ७३ दवेख ९६ सम्म एक प्रवतको रु.५० मात्र 

➢ ९७ दवेख बढी िवत पेि िुन्छ, त्यसमा थप प्रवत पेि २८ 

पैसाका दरले थप िलु्क वलइनेछ । 

 

दृ्रष्टब्यः मावथ उल्लेवखत दर कायम गदान नेपाल रािपत्रको प्रचवलत 

वबक्री दरलाई आधार वलइएको छ । स्थानीय सभाले उल्लेवखत दरमा 

औवचत्य र आिश्यकताका आधारमा पररमािनन गनन सकनेछ । 

१५.  वबक्रीबाट प्राप्त रकम सवञ्चत कोषमा िम्मा गने : स्थानीय रािपत्र 

वबक्री बापत प्राप्त रािश्व नगरपावलकाको सवञ्चत कोषमा िम्मा गररनेछ 

१६. ऐनको व्याख्या: यस ऐनको कायानन्ियन गने क्रममा कुनै विविधा 

उत्पन्न भएमा नगर कायनपावलकाले गरेको व्याख्या अवन्तम िुनेछ । 

१७. बचाउ  : यो ऐन लाग ूिुनभुन्दा अगािै नगरपावलकाले पाररत गरी 

लाग ू गरेका काननु, ऐन, वनयम,वनदवेिका, ऐन िा मापदण्ड यसै ऐन 

बमोविम प्रकािन भएको मावननेछ । 
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अनसुचूी- १ 

(दफा ३ साँग सम्बवन्धत ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने लिषयिस्िु र भागहरु 

भाग-१ 

यस भागमा स्थानीय सभाबाट पाररत भई सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण 

भएका ऐन तथा सभाका वनयमिरु प्रकािन गररनेछ । 

भाग-२ 

यस भागमा नगर कायनपावलकाबाट िारी वनयमािली प्रकािन गररनेछ । 

भाग ३ 

यस भागमा नगर कायनपावलकािाट िारी भएका कायनविवध, वनदवेिका, 

मापदण्ड तथा नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार तथा अको स्थानीय तिसाँग 

भएको सम्िौता प्रकाि गररने छ । 

भाग  ४ 

यस भागमा नगर कायनपावलकािाट िारी भएका भाग १, २ र ३ मा उल्लेख 

भएका सिै अन्य ब्यिोरा यस भागमा प्रकािन गररने छ । 
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अनसूवूच २ - 

दफा ४ तथा अनसचूी–१ को भाग–१ साँग सम्बवन्धत) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ऐन िथा सभािे बनाएको लनयमको सम्पूणण व्यहोरा 

v08 M    c+s M   

   k|dfl0fs/0f M  

         k|sfzg ldlt 

M  

 efu – १ 
afF;u9L gu/kflnsf 

 

:yfgLo /fhkq 
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अनसूवूच २ - 

दफा ४ तथा अनसचूी–१ को भाग–१ साँग सम्बवन्धत) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

v08 M   c+s M  k|dfl0fs/0f M  

            k|sfzg ldlt M  

 

:yfgLo /fhkq 

efu – @ 
afF;u9L gu/kflnsf 
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अनसूवूच २ - 

दफा ४ तथा अनसचूी–१ को भाग–१ साँग सम्बवन्धत) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

v08 M   c+s M  k|dfl0fs/0f M  

            k|sfzg ldlt M  

 

:yfgLo /fhkq 

efu – ३ 
afF;u9L gu/kflnsf 
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अनसूवूच २ - 

दफा ४ तथा अनसचूी–१ को भाग–१ साँग सम्बवन्धत) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

v08 M   c+s M  k|dfl0fs/0f M  

            k|sfzg ldlt M  

 

:yfgLo /fhkq 

efu – ४ 
afF;u9L gu/kflnsf 

 

 


