सर्यू ोदर्य नगरपालिकाको
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविधध, २०७४
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स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविधध, २०७४
(सूयोदय नगर काययपाधिकाबाट पाररत २०७४\१२\१९)

प्रस्तावनााः
नेपािको सं विधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोम्जम नगरपाधिकािे बनाएको ऐन,
धनयम, धनदे म्शका, काययविधध तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनय अधनिायय भएकोिे, पवििो पटक स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने

धमधत धनधायरण गनय, स्थानीय राजपत्रमा रिने विधभन्न भागिरुको व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको नमूना ढााँचा स्िीकृत गनय, स्थानीय राजपत्र
प्रकाशन गने

अधधकारीको सम्बन्धमा व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको अधभिेख तथा मूल्य धनधायरण र धबक्री वितरणको प्रबन्ध गनय

नगरकाययपाधिकाको धमधत २०७४\१२\१९ मा बसेको बैठकिे यो काययविधध स्िीकृत गरी िागू गरे को छ ।
भाग - १
प्रारम्म्भक

1. काययविधधको नामः- यस काययविधधको नामस्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविधध, २०७४ रिेको छ ।
2. काययविधध िागू िुनेः- यो काययविधध सूयोदय नगर काययपाधिकाबाट पाररत भएको धमधतदे म्ख िागू िुनेछ ।
भाग -२

३.

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढााँचा
स्थानीय राजपत्रको भागिरुःस्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने विषयिस्तुिाई अनुसूची (१ बमोम्जमका भागिरुमा िगीकरण

गररएको छ।
४.

स्थानीय राजपत्रको ढााँचाः- स्थानीय राजपत्रको ढााँचा अनुसूची (२) मा उल्िेख भए बमोम्जम िुनेछ ।

५. खण्डको व्यिस्थाः स्थानीय राजपत्रको खण्ड उल्िेख गदाय राजपत्र प्रकाशन भएको िषय (उदािरणका िाधग २०७४ साििाई १,
२०७५ साििाई २), कायम गरी त्यसपधछ क्रमशः जधत िषय भयो त्यधत नै सं ख्या उल्िेख गरी प्रकाशन गररनेछ ।
६.

स्थानीय राजपत्रको सं ख्याः (१) स्थानीय राजपत्रको सं ख्या कायम गदाय क्रमशः सं ख्या कायम गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सं ख्या कायम गदाय नेपािी बषयिाई आधार मानी सो बषयभरी पाररत िा धनणयय भई प्रकाशन भएका विषयमा
क्रमशः सं ख्या राखी अको बषय शुरु भएपधछ नयााँ सं ख्याबाट शुरु गररनेछ ।

७. स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने सामग्ीः- स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गदाय धबषयिस्तुसाँग सम्बम्न्धत भागको उल्िेख गरी (जस्तै ऐन
भए भाग(१ उल्िेख गने) त्यसपधछ प्रकाशन सामग्ी (ऐन, धनयम, काययविधध, धनदे म्शका, मापदण्डको प्रस्तािनादे म्ख अम्न्तमसम्म) को
सम्पूणय व्यिोरा जस्ताको तस्तै राखी प्रकाशन गररनेछ ।

८. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने अधधकारीः- स्थानीय राजपत्रसूयोदय नगरपाधिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतको आदे शानुसार

प्रकाशन िुनेछ । यसरी प्रकाशन गदाय राजपत्रको अन्त्यमा “आज्ञािे,” भन्ने व्यिोरा उल्िेख गरी प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतको नाम र
नगरपाधिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत भन्ने िाकयांश राखी िा प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे कुनै अधधकृतस्तरको

कमयचारीिाईअधधकार प्रत्यायोजन गरे को भए त्यस्तो अधधकारीको नाम र धनजको पद उल्िेख गरी प्रकाशन गररनेछ ।
भाग -३
स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन, अभभलेख तथा भवतरण
९.

स्थानीय राजपत्र प्रकाशनको म्जम्मेिारीः- (१) काययपाधिकािे कुनै शाखा िा एकाइिाई स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्िन्धी

कामका िाधग कायय वििरण सवित म्जम्मेिारी तोकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको शाखा िा एकाइबाट मात्र स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गररनेछ ।
१०.

प्रकाशनपूि य सम्पादन गनुप
य नेः- (१) प्रकाशन िुने सामग्ी नगर काययपाधिकाको कानून सम्िन्धी विषय िेने शाखा िा एकाइबाट

सम्पादनगररनेछ ।

(२) उपदफा (१ िमोम्जमको सम्पाददत प्रधत प्रमाणीकरण गरी राजपत्र प्रकाशन गने शाखा \ एकाइमा पठाईनेछ ।
११. स्थानीय राजपत्रको अधभिेख व्यिस्थापनः- (१) प्रमाणीकरण भई आएका सामग्ीको अधभिेखदुरुस्त राम्खनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमस्थानीय राजपत्रको अधभिेख व्यिस्थापनका िाधग छट्टै पुम्स्तका खडा गरी सोिी पुम्स्तकामा प्रकाशन भएका
सामग्ीको धसिधसिेिार सं ख्या खुिाई अद्यािधधक रुपमा अधभिेख राम्खनेछ ।
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(३) प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत िा धनजिे तोकेको अधधकृतिे उपदफा (२) बमोम्जमको अधभिेख पुम्स्तकािाई प्रमाम्णत गररनेछ ।

१२. धनःशुल्क रुपमा उपिब्ध गराउनु पने :- नगरपाधिकािे स्थानीय राजपत्रको प्रकाम्शत प्रधत दे िायका धनकायमा धनःशुल्क रुपमा
उपिब्ध गराइनेछः
(क)

नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारको सं घीय तथा स्थानीय माधमिा िेने मन्त्रािय,

(ख)

म्जल्िा समन्िय सधमधत,

(ग)

नगरपाधिकाको सूचना तथा अधभिेख केन्र,

(घ)
(ङ)

सम्बम्न्धत स्थानीय विभाग\मिाशाखा\शाखा,र
नगरपाधिकाका प्रत्येक िडा कायायिय

१३. िेभ साइटबाट साियजधनक गनुप
य नेः- नगरपाधिकाबाट प्रकाम्शत स्थानीय राजपत्रिाई नगरपाधिकाको िेभसाइटमा छु ट्टै खण्ड (अिग
पोटयि) धनमायण गरी सोबाट समेत साियजधनक गररनेछ ।
१४. विक्री वितरणको व्यिस्था तथा धबक्री मूल्यः- (१) प्रकाम्शत स्थानीय राजपत्र नगरपाधिकाका िडािरु र स्थानीय तिको सूचना तथा
अधभिेखकेन्र तथा तोवकएको शाखा िा एकाइमाफयत विक्री वितरणको व्यिस्था धमिाइनेछ ।
(२) स्थानीय राजपत्रको

दे िाय बमोम्जमकोधबक्री मूल्य धनधायरण गररएको छ,

(क) बावषयक सदस्य बनाई धबक्री गदायः- िडा कायायिय िा नगरपाधिकाबाट बुम्िधिने गरी बावषयक सदस्यताशुल्क धिई धबक्री गरे मा बावषयक
रु. ५९०।- (पााँच सय नब्बेमात्र)

(ख) खुरा धबक्री गदाय:- स्थानीय राजपत्रको सदस्य नभएको कुनै व्यम्ि िा सं घ सं स्थािे स्थानीय राजपत्र धिन चािेमा दे िाय बमोम्जमको
फुटकर धबक्री मूल्य तोवकएको छ ।

१ दे म्ख ८ पेज सम्म एक प्रधतको

रु.५ मात्र

९ दे म्ख २४ पेज सम्म एक प्रधतको

रु.१० मात्र

४१ दे म्ख ५६ पेज सम्म एक प्रधतको

रु.२० मात्र

५७

दे म्ख ७२ सम्म एक

रु.२५ मात्र

७३

दे म्ख ९६ सम्म एक प्रधतको

२५ दे म्ख ४० पेज सम्म एक प्रधतको

रु.१५ मात्र

प्रधतको

रु.५० मात्र

९७ दे म्ख बढी जधत पेज िुन्छ, त्यसमा थप प्रधत पेज २८ पैसाका दरिे थप शुल्क धिइनेछ ।
रष्टब्यः माधथ उल्िेम्खत दर कायम गदाय नेपाि राजपत्रको प्रचधित धबक्री दरिाई आधार धिइएको छ । स्थानीय सभािे उल्िेम्खत दरमा
औम्चत्य र आिश्यकताका आधारमा पररमाजयन गनय सकनेछ ।
१५. धबक्रीबाट प्राप्त रकम सम्ञ्चत कोषमा जम्मा गने :- स्थानीय राजपत्र धबक्री बापत प्राप्त राजश्व नगरपाधिकाको सम्ञ्चत कोषमा जम्मा
गररनेछ ।

१६. काययविधधको व्याख्याः- यस काययविधधको कायायन्ियन गने क्रममा कुनै दिविधा उत्पत्र भएमा नगरकाययपाधिकािे गरे को व्याख्या
अम्न्तम िुनेछ ।

ु न्दा अगािै नगरपाधिकािे पाररत गरी िागू गरे का कानुन, ऐन, धनयम, धनदे म्शका, काययविधध िा
१७. बचाऊः- यो काययविधध िागू िुनभ
मापदण्ड यसै काययविधध बमोम्जम प्रकाशन भएको माधननेछ ।
अनु सूची (१)
(दफा ३ साँग सम्बन्धित)
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने विषयिस्तु र भागिरु
भाग (१)
यस भागमा स्थानीय सभाबाट पाररत भई सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएका ऐन तथा सभाका धनयमिरु प्रकाशन गररनेछ ।
भाग (२)
यस भागमा नगर काययपाधिकाबाट जारी धनयमाििी,धनदे म्शका, काययविधध,मापदण्ड तथा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार तथा अको स्थानीय
तिसाँग भएको सम्िौताको व्यिोरा प्रकाशन गररनेछ ।
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अनु सूची (२)
(दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ साँग सम्बम्न्धत)

सूयोदय नगरपाधिका

स्थानीय राजपत्र
खण्डः... सं ख्याः...धमधतः ....\…..… \ …...
भाग–१
सूयोदय नगरपाधिका

ऐन तथा सभािे बनाएको धनयमको सम्पूणय व्यिोरा
आज्ञािे,
नाम
प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत
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अनु सूची २
(दफा ४ तथा अनसूची (१) को भाग (२) साँग सम्बम्न्धत)

सूयोदय नगरपाधिका

स्थानीय राजपत्र
खण्डः...

सं ख्याः...

धमधतः ..….. \ ……..\..

भाग–२
सूयोदय नगरपाधिका

(काययपाधिकाबाट जारी धनयमाििी, धनदे म्शका, काययविधध, मापदण्ड तथा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार िा अको स्थानीय तिसाँग भएको
सम्िौताको व्यिोरा)

आज्ञािे,
नाम
प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत
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