
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 

प्रस्तावना 

नेऩारको सॊववधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को 
उऩदपा (३) फभोजजभ गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे फनाएको ऐन, लनमभ, लनदेजिका, 
कामयववलध तथा भाऩदण्ड स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन गनय अलनवामय बएकोरे, ऩवहरो ऩटक 
स्थानीम याजऩत्र प्रकािन गने लभलत लनधाययण गनय, स्थानीम याजऩत्रभा यहने ववलबन्न 
बागहरुको व्मवस्था गनय, स्थानीम याजऩत्रको नभूना ढाॉचा स्वीकृत गनय, स्थानीम याजऩत्र 
प्रकािन गने अलधकायीको सम्फन्धभा व्मवस्था गनय, स्थानीम याजऩत्रको अलबरेख तथा 
भूल्म लनधाययण य लफक्री ववतयणको प्रफन्ध गनय कनकाई नगयऩालरकाको प्रिासकीम 
कार्रमयववलध लनमलभत गने ऐन २०७४ रे ददईएको अलधकाय प्रमोग गयी  नगयकामयऩालरकाको 

 

कनकाई नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 

कनकाई  राजपत्र 
खण्डः १  सङ्ख्ाः १९   प्रकािन लिलतः २०७६/१२/२८ 

          का्यपालिकावाट स्वीकृत लिलत २०७५/०५/०७ 

                        

                        भाग - २ 

स्थानीम याजऩत्र प्रकािन सम्फन्धी 
कामयववलध, २०७५ 
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लभलत2075/05/07 भा फसेको कामयऩालरका फैठकरे मो कामयववलध स्वीकृत गयी रागू 
गयेको छ । 

 

बाग १ 

प्रायजम्बक 

१. कामयववलधको नाभ् मस कामयववलधको नाभस्थानीम याजऩत्र प्रकािन सम्फन्धी 
कामयववलध, २०७५ यहेको छ । 

२. कामयववलध रागू हनुे्मो कामयववलध कामयऩालरका फैठकफाट ऩारयत बएको लभलतदेजख 
रागू हनुेछ । 

 

बाग२ 

स्थानीम याजऩत्रको बाग य ढाॉचा 
३. स्थानीम याजऩत्रको बागहरु्स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन गने ववषमवस्तरुाई 

अनसूुची (१ फभोजजभका बागहरुभा वगीकयण गरयएको छ। 

४. स्थानीम याजऩत्रको ढाॉचा्स्थानीम याजऩत्रको ढाॉचा अनसूुची (२ भा उल्रेख बए 
फभोजजभ हनुेछ । 

५. खण्डको व्मवस्था् स्थानीम याजऩत्रको खण्ड उल्रेख गदाय याजऩत्र प्रकािन 
बएको वषय ( उदाहयणका रालग २०७४ सारराई १, २०७५ सारराई २), 
कामभ गयी त्मसऩलछ क्रभि् जलत वषय बमो त्मलत नै सॊख्मा उल्रेख गयी 
प्रकािन गरयनेछ । 

६. स्थानीम याजऩत्रको सॊख्मा् (१) स्थानीम याजऩत्रको सॊख्मा कामभ गदाय क्रभि् 
सॊख्मा कामभ गरयनेछ ।  

       (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सॊख्मा कामभ गदाय नेऩारी फषयराई आधाय भानी सो  
        फषयबयी ऩारयत वा लनणयम बई  प्रकािन बएका ववषमभा क्रभि् सॊख्मा याखी  
        अको फषय िरुु बएऩलछ नमाॉ सॊख्माफाट िरुु गरयनेछ । 

७. स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन गने साभग्ी्स्थानीम याजऩत्र प्रकािन गदाय 
लफषमवस्तसुॉग सम्फजन्धत बागको उल्रेख गयी (जस्तै ऐन बए बाग(१ उल्रेख 
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गने) त्मसऩलछ प्रकािन साभग्ी ( ऐन, लनमभ, कामयववलध, लनदेजिका, भाऩदण्डको 
प्रस्तावनादेजख अजन्तभसम्भ) को सम्ऩूणय व्महोया जस्ताको तस्तै याखी प्रकािन 
गरयनेछ । 

८. स्थानीम याजऩत्र प्रकािन गने अलधकायी्स्थानीम याजऩत्र कनकाई 
नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको आदेिानसुाय प्रकािन हनुेछ । 
मसयी प्रकािन गदाय याजऩत्रको अन्त्मभा “आऻारे,” बन्ने व्महोया उल्रेख गयी 
प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको नाभ य नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 
बन्न े वाकमाॊि याखी वा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे कुनै अलधकृतस्तयको 
कभयचायीराईअलधकाय प्रत्मामोजन गयेको बए त्मस्तो अलधकायीको नाभ य लनजको 
ऩद उल्रेख गयी प्रकािन गरयनेछ । 

 
  

 

बाग ३ 

स्थानीम याजऩत्रको प्रकािन, अलबरेख तथा ववतयण 

९. स्थानीम याजऩत्र प्रकािनको जजम्भेवायी्(१) कामयऩालरकारे कुनै िाखा वा एकाइराई 
स्थानीम याजऩत्र प्रकािन सम्वन्धी काभका रालग कामय वववयण सवहत जजम्भेवायी तोकनेछ 
।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तोवकएको िाखा वा एकाइफाट भात्र स्थानीम याजऩत्र 
प्रकािन गरयनेछ । 

१०. प्रकािनऩूवय सम्ऩादन गनुयऩने्(१) प्रकािन हनुे साभग्ी नगय कामयऩालरकाको कानून 
सम्वन्धी ववषम हेने िाखा वा एकाइफाट सम्ऩादनगरयनेछ ।  

(२) उऩदपा (१ वभोजजभको सम्ऩाददत प्रलत प्रभाणीकयण गयी याजऩत्र प्रकािन गने 
िाखा/एकाइभा ऩठाईनेछ । 

११.स्थानीम याजऩत्रको अलबरेख व्मवस्थाऩन्(१) प्रभाणीकयण बई आएकासाभग्ीको 
अलबरेखदरुुस्त याजखनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभस्थानीम याजऩत्रको अलबरेख व्मवस्थाऩनका रालग छटै्ट ऩजुस्तका 
खडा गयी सोही ऩजुस्तकाभा प्रकािन बएका साभग्ीको लसरलसरेवाय सॊख्मा खरुाई 
अद्यावलधक रुऩभा अलबरेख याजखनेछ । 

(३) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृतरे उऩदपा (२) फभोजजभको 
अलबरेख ऩजुस्तकाराई प्रभाजणत गरयनेछ । 

१२. लन्िलु्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउन ुऩने् नगयऩालरकारे स्थानीम याजऩत्रको प्रकाजित 
प्रलत देहामका लनकामभा लन्िलु्क रुऩभा उऩरब्ध गयाइनेछ् 
(क) नेऩार सयकाय य प्रदेि सयकायको सॊघीम तथा स्थानीम भालभरा हेने भन्त्रारम, 

(ख) जजल्रा सभन्वम सलभलत, 

(ग)  नगयऩालरकाको सूचना तथा अलबरेख केन्र, 

(घ)  सम्फजन्धत स्थानीम ववबाग/ भहािाखा/िाखा,य 

(ङ)  नगयऩालरकाका प्रत्मेक वडा कामायरम 

 

१३. वेब साइटफाट सावयजलनक गनुयऩने् नगयऩालरकाफाट प्रकाजित स्थानीम याजऩत्रराई 
नगयऩालरकाको वेबसाइटभा छुटै्ट खण्ड (अरग ऩोटयर) लनभायण गयी सोफाट सभेत 
सावयजलनक गरयनेछ । 

 

१४. ववक्री  ववतयणको व्मवस्था तथा लफक्री भूल्म्(१) प्रकाजित स्थानीम याजऩत्र 
नगयऩालरकाका वडाहरु य स्थानीम तहको सूचना तथा अलबरेखकेन्र तथा तोवकएको 
िाखा वा एकाइभापय त ववक्री ववतयणको व्मवस्था लभराइनेछ । 

(२) स्थानीम याजऩत्रको  देहाम फभोजजभकोलफक्री भूल्म लनधाययण गरयएको छ,  

(क) फावषयक सदस्म फनाई लफक्री गदाय्वडा कामायरम वा नगयऩालरकाफाट फजुझलरने गयी 
फावषयक सदस्मतािलु्क लरई लफक्री गयेभा फावषयक रु. ५९०।- (ऩाॉच सम नब्फेभात्र) 
(ख) खरुा लफक्री गदाय् स्थानीम याजऩत्रको सदस्म नबएको कुनै व्मजि वा सॊघ सॊस्थारे 
स्थानीम याजऩत्र लरन चाहेभा देहाम फभोजजभको पुटकय लफक्री भूल्म तोवकएको छ । 

 १ देजख ८ ऩेज सम्भ एक प्रलतको                    रु.५ भात्र 

 ९ देजख २४ ऩेज सम्भ एक प्रलतको                  रु.१० भात्र 
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 २५ देजख ४० ऩेज सम्भ एक प्रलतको                 रु.१५ भात्र 

 ४१ देजख ५६ ऩेज सम्भ एक प्रलतको                 रु.२० भात्र 

 ५७  देजख ७२ सम्भ एक  प्रलतको                   रु.२५ भात्र 

 ७३  देजख ९६ सम्भ एक प्रलतको                     रु.५० भात्र 

 ९७ देजख फढी जलत ऩेज हनु्छ, त्मसभा थऩ प्रलत ऩेज २८ ऩैसाका दयरे थऩ 
िलु्क लरइनेछ । 

 

रष्टब्म् भालथ उल्रेजखत दय कामभ गदाय नेऩार याजऩत्रको प्रचलरत लफक्री दयराई आधाय 
लरइएको छ । स्थानीम सबारे उल्रेजखत दयभा औजचत्म य आवश्मकताका आधायभा 
ऩरयभाजयन गनय सकनेछ ।  

१५. लफक्रीफाट प्राप्त यकभ सजञ्चत कोषभा जम्भा गने् स्थानीम याजऩत्र लफक्री फाऩत प्राप्त 
याजश्व  नगयऩालरकाको सजञ्चत कोषभा जम्भा गरयनेछ । 

 

१६. कामयववलधको व्माख्मा् मस कामयववलधको कामायन्वमन गने क्रभभा कुनै दिववधा उत्ऩत्र 
बएभा नगय कामयऩालरकारे गयेको व्माख्मा अजन्तभ हनुेछ । 

 

१७.फचाऊ् मो कामयववलध रागू हनुबुन्दा अगावै नगयऩालरकारे ऩारयत गयी रागू गयेका 
काननु, ऐन, लनमभ, लनदेजिका, कामयववलध वा भाऩदण्ड मसै कामयववलध फभोजजभ प्रकािन 
बएको भालननेछ । 
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अनसूुची १ 

( दपा ३ सॉग सम्फजन्धत) 
 

 

 

             स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन गने ववषमवस्त ुय बागहरु 

 

बाग- १ 

मस बागभा स्थानीम सबाफाट ऩारयत बई सबाको अध्मऺफाट प्रभाणीकयण बएका 
ऐन तथा सबाका लनमभहरु प्रकािन गरयनेछ । 

 

बाग-२ 

मस बागभा गाउॉ÷नगय कामयऩालरकाफाट जायी लनमभावरी,लनदेजिका, 
कामयववलध,भाऩदण्ड तथा नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय तथा अको स्थानीम तहसॉग 
बएको सम्झौताको व्महोया प्रकािन गरयनेछ । 
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अनसूुची २ 

(दपा ४तथा अनसूची–१ को बाग–१ सॉग सम्फजन्धत) 
 

 

 

 

== 

 

 

 

 

 

 

=  

                   कनकाई नगयऩालरका 

कनकाई याजऩत्र 

खण्ड...................  सॊख्मा ...................  लभलत ................... 
बाग १ 

कनकाई नगयऩालरका  
 

   

आऻारे, 

नाभ 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 

ऐन तथा सबारे फनाएको लनमभको सम्ऩूणय व्महोया 
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अनसूुची २ 

(दपा ४तथा अनसूची–१ को बाग–२ सॉग सम्फजन्धत) 

 

 

आऻारे 

रुरप्रसाद न्मौऩाने 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 

== 

 

 

 

 

 

 

=  

                कनकाई नगयऩालरका 

  कनकाई याजऩत्र 

खण्ड...................  सॊख्मा ...................  लभलत ................... 
बाग २ 

कनकाई नगयऩालरका  

कामयऩालरकावाट जायी बएका लनमभावरी, लनदेजिका, कामयववलध भाऩदण्ड तथा नेऩार 
सयकाय , प्रदेि सयकाय वा अको स्थानीम तह सॊग बएको सम्झौताको व्महोया  

आऻारे, 

नाभ 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 


