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अनसूुची - २ 

(दफा ४ तथा अनसूुची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित) 
 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 

खण्ड १ संख्या ५ लिलतिः २०७५/०४/१८ 

भाग-२ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

 

भीरकोट नगरपालिकाको राजपत्र प्रकािन सम्बधिी काययविलि, २०७५ 

नगर काययपालिकाद्धारा स्िीकृत लिलतिः २०७५/०४/१८ 

प्रस्तािनािः  

नेपािको संवििान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७५ को दफा १०२ को उपदफा (३) 

बिोन्जि भीरकोट नगरपालिकािे बनाएको ऐन, लनयि, लनदेन्िका, काययविलि तथा िापदण्ड स्थानीय 

राजपत्रिा प्रकािन गनय अलनिायय भएकोिे, 

पवििो पटक स्थानीय राजपत्र प्रकािन गने लिलत लनिायरण गनय, स्थानीय राजपत्रिा रिने विलभन्न 

भागिरुको व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको निूना ढाँचा स्िीकृत गनय, स्थानीय राजपत्र प्रकािन गने 

अलिकारीको सम्बधििा व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको अलभिेख तथा िूल्य लनिायरण र लबक्री 
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वितरणको प्रबधि गनय नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलि (लनयलित गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ 

बिोन्जि भीरकोट नगरकाययपालिकाको लिलत २०७५/०४/१८ िा बसेको बैठकिे यो काययविलि 

स्िीकृत गरी िागू गरेको छ । 

भाग - १ 

प्रारन्म्भक 

१. काययविलिको नाििः (१) यस काययविलिको नाि स्थानीय राजपत्र प्रकािन सम्बधिी काययविलि, 

२०७५ रिेको छ । 

२. काययविलि िागू िनुिेः (१) यो काययविलि भीरकोट नगर काययपालिकाबाट पाररत भएको लिलत 

देन्ख िागू िनुेछ । 

भाग-२ 

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढाचँा 

३. स्थानीय राजपत्रको भागिरुिः (१) स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन गने विषयिस्तिुाई अनसूुची -१ 

बिोन्जिका भागिरुिा िगीकरण गररएको छ । 

४. स्थानीय राजपत्रको ढाचँािः (१) स्थानीय राजपत्रको ढाँचा अनसूुची -२ िा उल्िेख भए 

बिोन्जि िनुेछ । 

५. खण्डको व्यिस्थािः (१) स्थानीय राजपत्रको खण्ड उल्िेख गदाय राजपत्र प्रकािन भएको िषय 

कायि गरी त्यसपलछ क्रिििः जलत िषय (उदािरणका िालग २०७४ साििाई १, २०७५ 

साििाई २), भयो त्यलत नै संख्या उल्िेख गरी प्रकािन गररनेछ । 

६. स्थानीय राजपत्रको संख्यािः (१) स्थानीय राजपत्रको संख्या कायि गदाय क्रिििः संख्या कायि 

गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि संख्या कायि गदाय नेपािी बषयिाई आिार िानी सो बषयभरी 

पाररत िा लनणयय भई प्रकािन भएका विषयिा क्रिििः संख्या राखी अको बषय िरुु भएपलछ 

नयाँ संख्याबाट िरुु गररनछे । 



 

3 
 

७. स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन गने सािाग्ीिः (१) स्थानीय राजपत्र प्रकािन गदाय लबषयिस्तसँुग 

सम्बन्धित भागको उल्िेख गरी (जस्तैिः ऐन भए भाग-१ उल्िेख गने) त्यसपलछ प्रकािन 

सािाग्ी (ऐन, लनयि, काययविलि, लनदेन्िका, िापदण्डको प्रस्तािनादेन्ख अन्धतिसम्ि) को सम्पूणय 

व्यिोरा जस्ताको तस्तै राखी प्रकािन गररनेछ । 

८. स्थानीय राजपत्र प्रकािन गने अलिकारीिः (१) स्थानीय राजपत्र भीरकोट नगरपालिकाको प्रिखु 

प्रिासकीय अलिकृतको आदेिानसुार प्रकािन िनुेछ । यसरी प्रकािन गदाय राजपत्रको 

अधत्यिा “आज्ञािे,” भने्न व्यिोरा उल्िेख गरी प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको नाि र भीरकोट 

नगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत भने्न िाकयांि राखी िा प्रिखु प्रिासकीय 

अलिकृतिे कुनै अलिकृतस्तरको कियचारीिाई अलिकार प्रत्यायोजन गरेको भए त्यस्तो 

अलिकारीको नाि र लनजको पद उल्िेख गरी प्रकािन गररनेछ । 

भाग - ३ 

स्थानीय राजपत्रको 

 प्रकािन, अलभिेख तथा वितरण 

९. स्थानीय राजपत्र प्रकािनको न्जम्िेिारीिः (१) काययपालिकािे कुनै िाखा िा एकाइिाई स्थानीय 

राजपत्र प्रकािन सम्िधिी कािका िालग कायय वििरण सवित न्जम्िेिारी तोकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि तोवकएको िाखा िा एकाइबाट िात्र स्थानीय राजपत्र प्रकािन 

गररनेछ । 

१०. प्रकािनपूिय सम्पादन गनुयपनेिः (१) प्रकािन िनुे सािाग्ी भीरकोट नगर काययपालिकाको कानून 

सम्िधिी विषय िेने िाखा िा एकाइबाट सम्पादन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) ििोन्जिको सम्पाददत प्रलत प्रिाणीकरण गरी राजपत्र प्रकािन गने 

िाखा÷एकाइिा पठाईनेछ । 

११. स्थानीय राजपत्रको अलभिेख व्यिस्थापनिः (१) प्रिाणीकरण भई आएका सािाग्ीको अलभिेख 

दरुुस्त रान्खनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि स्थानीय राजपत्रको अलभिेख व्यिस्थापनका िालग छटै्ट पनु्स्तका 

खडा गरी सोिी पनु्स्तकािा प्रकािन भएका सािाग्ीको लसिलसिेिार संख्या खिुाई अद्यािलिक 

रुपिा अलभिेख रान्खनेछ । 

(३) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृतिे उपदफा (२) बिोन्जिको 

अलभिेख पनु्स्तकािाई प्रिान्णत गररनेछ । 

१२. लनिःिलु्क रुपिा उपिब्ि गराउन ु पनेिः (१) भीरकोट नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रको 

प्रकान्ित प्रलत देिायका लनकायिा लनिःिलु्क रुपिा उपिब्ि गराइनेछिः 

(क) नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारको संघीय तथा स्थानीय िालििा िेने िधत्रािय, 

(ख) न्जल्िा सिधिय सलिलत, 

(ग)  नगरपालिकाको सूचना तथा अलभिेख केधर, 

(घ)  सम्बन्धित स्थानीय विभाग÷ििािाखा÷िाखा, र 

(ङ)  नगरपालिकाका प्रत्येक िडा कायायिय । 

१३. िेभ साइटबाट साियजलनक गनुयपनेिः (१) भीरकोट नगरपालिकाबाट प्रकान्ित स्थानीय 

राजपत्रिाई नगरपालिकाको िेभसाइटिा छुटै्ट खण्ड (अिग पोटयि) लनिायण गरी सोबाट सिेत 

साियजलनक गररनेछ । 

१४. विक्री वितरणको व्यिस्था तथा लबक्री िूल्यिः (१) प्रकान्ित स्थानीय राजपत्र नगरपालिकाका 

िडािरु र स्थानीय तिको सूचना तथा अलभिेखकेधर तथा तोवकएको िाखा िा एकाइ िाफय त 

विक्री वितरणको व्यिस्था लििाइनेछ । 

(२) स्थानीय राजपत्रको  देिाय बिोन्जिको लबक्री िूल्य लनिायरण गररएको छ,  

(क) बावषयक सदस्य बनाई लबक्री गदायिः िडा कायायिय िा भीरकोट नगरपालिकाबाट 

बनु्िलिने गरी बावषयक सदस्यता िलु्क लिई लबक्री गरेिा बावषयक रु. १००/- (एक 

सय िात्र) 
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(ख) खरुा लबक्री गदायिः स्थानीय राजपत्रको सदस्य नभएको कुनै व्यन्ि िा संघ 

संस्थािे स्थानीय राजपत्र लिन चािेिा देिाय बिोन्जिको फुटकर लबक्री िूल्य 

तोवकएको छ । 

 १ देन्ख ८ पेज सम्ि एक प्रलतको                    रु.५ िात्र 

 ९ देन्ख २४ पेज सम्ि एक प्रलतको                  रु.१० िात्र 

 २५ देन्ख ४० पेज सम्ि एक प्रलतको                 रु.१५ िात्र 

 ४१ देन्ख ५६ पेज सम्ि एक प्रलतको                 रु.२० िात्र 

 ५७  देन्ख ७२ सम्ि एक  प्रलतको                   रु.२५ िात्र 

 ७३  देन्ख ९६ सम्ि एक प्रलतको                     रु.५० िात्र 

 ९७ देन्ख बढी जलत पेज िधुछ, त्यसिा थप प्रलत पेज २८ पैसाका दरिे थप 

िलु्क लिइनेछ । 

रष्टब्यिः िालथ उल्िेन्खत दर कायि गदाय नेपाि राजपत्रको प्रचलित लबक्री दरिाई आिार लिइएको 

छ। स्थानीय सभािे उल्िेन्खत दरिा औन्चत्य र आिश्यकताका आिारिा पररिाजयन गनय सकनेछ ।  

१५. लबक्रीबाट प्राप्त रकि सन्ञ्चत कोषिा जम्िा गनेिः (१) स्थानीय राजपत्र लबक्री बापत प्राप्त राजश्व 

नगरपालिकाको सन्ञ्चत कोषिा जम्िा गररनेछ । 

१६. काययविलिको व्याख्यािः(१) यस काययविलिको कायायधियन गने क्रििा कुनै दिवििा उत्पत्र भएिा 

नगर काययपालिकािे गरेको व्याख्या अन्धति िनुेछ । 

१७. बचाऊिः(१) यो काययविलि िागू िनुभुधदा अगािै नगरपालिकािे पाररत गरी िागू गरेका काननु, 

ऐन, लनयि, लनदेन्िका, काययविलि िा िापदण्ड यसै काययविलि बिोन्जि प्रकािन भएको िालननेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा ३ सँग सम्बन्धित) 

 

स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन गने विषयिस्त ुर भागिरु 

 

भाग-१ 

यस भागिा स्थानीय सभाबाट पाररत भई सभाको अध्यक्षबाट प्रिाणीकरण भएका ऐन तथा 

सभाका लनयििरु प्रकािन गररनेछ । 

 

भाग-२ 

यस भागिा भीरकोट नगर काययपालिकाबाट जारी लनयिाििी, लनदेन्िका, काययविलि, िापदण्ड तथा 

नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार तथा अको स्थानीय तिसँग भएको सम्िौताको व्यिोरा प्रकािन 

गररनेछ ।
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अनसूुची-२ 

- दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बन्धित _ 

 

भीरकोट राजपत्र 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड....... संख्या......... लिलतिः ......../......./...... 

भाग-१ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

ऐन तथा सभािे बनाएको लनयिको सम्पूणय व्यिोरा 

 

आज्ञािे, 
         नाििः   

प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत 
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अनसुचुी २ 

(दफा ४ तथा अनसूुची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित) 

 

भीरकोट नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड....... संख्या......... लिलतिः ......../......./...... 

भाग-२ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

काययपालिकाबाट जारी लनयिाििी, लनदेन्िका, काययविलि, िापदण्ड तथा नेपाि सरकार, प्रदेि 

सरकार िा अको स्थानीय तिसँग भएको सम्िौताको व्यिोरा 
 

आज्ञािे, 

         नाििः   

प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत 

 

         आज्ञािे, 
  नाििः ििय राज ढंुगाना 

   प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत 


