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थानीय राजप  काशन स ी 
कायिविध, २०७५ 

ावनाः  नेपालको संिवधान तथा थानीय सरकार स ालन ऐन, 

२०७५ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोिजम नगरपािलकाले 

बनाएको ऐन, िनयम, िनदिशका, कायिविध तथा मापद  थानीय 
राजप मा काशन गन अिनवाय भएकोले, 

पिहलो पटक थानीय राजप  काशन गन िमित िनधारण गन, 

थानीय राजप मा रहने िविभ  भागह को व था गन, थानीय 
राजप को नमूना ढाँचा ीकृत गन, थानीय राजप  काशन गन  
अिधकारीको स मा व था गन, थानीय राजप को अिभलेख 
तथा मू  िनधारण र िब ी िवतरणको ब  गन मादी 
नगरपािलकाको शासकीय कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७५ 

को दफा ४ बमोिजम मादी नगरकायपािलकाको िमित 
२०७५।०४।१८मा बसेको बैठकले यो कायिविध ीकृत गरी लागू 
गरेको छ । 
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भाग–१ 

ार क 
१. कायिविधको नामः  यस कायिविधको नाम थानीय राजप  

काशन स ी कायिविध, २०७५ रहेको छ। 

२. कायिविध लागू नेः  यो कायिविध मादी नगर 

कायपािलकाबाट पा रत भएको िमितदे ख लागू नेछ । 

भाग–२ 

थानीय राजप को भाग र ढाँचा 
३. थानीय राजप को भागह ः  थानीय राजप मा 

काशन गन िवषयव ुलाई अनुसूची (१) बमोिजमका 

भागह मा वग करण ग रएको छ। 

४. थानीय राजप को ढाँचाः  थानीय राजप को ढाँचा 

अनुसूची (२) मा उ ेख भए बमोिजम नेछ । 

५. ख को व थाः  थानीय राजप को ख  उ ेख गदा 

राजप  काशन भएको वष (उदाहरणका लािग २०७५ 

साललाई १, २०७६ साललाई २), कायम गरी सपिछ 

मशः  जित वष भयो ित नै सं ा उ ेख गरी काशन 
ग रनेछ । 

६. थानीय राजप को सं ाः   

(१)  थानीय राजप को सं ा कायम गदा मशः  सं ा 
कायम ग रनेछ ।  
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(२)  उपदफा (१) बमोिजम सं ा कायम गदा नेपाली बषलाई 

आधार मानी सो बषभरी पा रत वा िनणय भई काशन 
भएका िवषयमा मशः  सं ा राखी अक  बष शु  
भएपिछ नयाँ सं ाबाट शु  ग रनेछ । 

७. थानीय राजप मा काशन गन साम ीः  थानीय 

राजप  काशन गदा िबषयव ुसँग स त भागको 
उ ेख गरी (ज ै ऐन भए भाग(१) उ ेख गन) सपिछ 

काशन साम ी (ऐन, िनयम, कायिविध, िनदिशका, 

मापद को ावनादे ख अ मस ) को स ूण 

होरा ज ाको त ै राखी काशन ग रनेछ । 

८. थानीय राजप  काशन गन अिधकारीः  थानीय 

राजप  मादी नगरपािलकाको मुख शासकीय 
अिधकृतको आदेशानुसार काशन नेछ । यसरी काशन 
गदा राजप को अ मा “आ ाले,” भ े होरा उ ेख 
गरी मुख शासकीय अिधकृतको नाम र नगरपािलकाको 

मुख शासकीय अिधकृत भ े वा ांश राखी वा मुख 
शासकीय अिधकृतले कुनै अिधकृत रको कमचारीलाई 

अिधकार ायोजन गरेको भए ो अिधकारीको नाम र 
िनजको पद उ ेख गरी काशन ग रनेछ । 

भाग(३ 

थानीय राजप को काशन, अिभलेख तथा िवतरण 
९. थानीय राजप  काशनको िज ेवारीः   
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(१)  कायपािलकाले कुनै शाखा वा एकाइलाई थानीय राजप  

काशन स ी कामका लािग काय िववरण सिहत 
िज ेवारी तो ेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको शाखा वा एकाइबाट मा  

थानीय राजप  काशन ग रनेछ । 

१०. काशनपूव स ादन गनुपनः  

(१)  काशन ने साम ी मादी नगर कायपािलकाको कानून 
स ी िवषय हेन शाखा वा एकाइबाट स ादनग रनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) वमोिजमको स ािदत ित माणीकरण गरी 

राजप  काशन गन शाखा÷एकाइमा पठाईनेछ । 

११. थानीय राजप को अिभलेख व थापनः  
(१)  माणीकरण भई आएकासाम ीको अिभलेखदु  

रा खनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम थानीय राजप को अिभलेख 
व थापनका लािग छ ै  पु का खडा गरी सोही 

पु कामा काशन भएका साम ीको िसलिसलेवार सं ा 
खुलाई अ ाविधक पमा अिभलेख रा खनेछ । 

(३)  मुख शासकीय अिधकृत वा िनजले तोकेको अिधकृतले 

उपदफा (२) बमोिजमको अिभलेख पु कालाइ मािणत 

गरनछ । 

१२. िनः शु  पमा उपल  गराउनु पन : नगरपािलकाले 

थानीय राजप को कािशत ित देहायका िनकायमा 
िनः शु  पमा उपल  गराउनेछः  
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(क) नेपाल सरकार र देश सरकारको संघीय तथा थानीय 
मािमला हेन म ालय, 

(ख) िज ा सम य सिमित, 

(ग)  मादी नगरपािलकाको सूचना तथा अिभलेख के , 

(घ)  स त थानीय िवभाग÷महाशाखा÷शाखा,र 

(ङ)  नगरपािलकाका ेक वडा कायालय 

१३. वेभ साइटबाट सावजिनक गनुपनः  नगरपािलकाबाट 
कािशत थानीय राजप लाई नगरपािलकाको वेभसाइटमा 

छु ै  ख  (अलग पोटल) िनमाण गरी सोबाट समेत 
सावजिनक ग रनेछ । 

१४. िव ी िवतरणको व था तथा िब ी मू ः  
(१)  कािशत थानीय राजप नगरपािलकाका वडाह  र 

थानीय तहको सूचना तथा अिभलेखके  तथा तोिकएको 
शाखा वा एकाइमाफत िव ी िवतरणको व था 
िमलाइनेछ । 

(२)  थानीय राजप को देहाय बमोिजमकोिब ी मू  िनधारण 
ग रएको छ,  

(क) बािषक सद  बनाई िब ी गदाः  वडा कायालय वा मादी 
नगरपािलकाबाट बुिझिलने गरीबािषक सद ताशु  िलई 
िब ी गरेमा बािषक . ५९०/(पाँच सय न ेमा ) 

(ख)  खु ा िब ी गदा : थानीय राजप को सद  नभएको 
कुनै  वा संघ सं थाले थानीय राजप  िलन चाहेमा 
देहाय बमोिजमको फुटकर िब ी मू  तोिकएको छ । 

* १   दे ख  ८  पेज  स   एक  ितको . ५ मा  

* ९  दे ख  २४  पेज स  एक ितको .१० मा  

* २५  दे ख  ४०  पेज  स   एक  ितको .१५ मा  
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* ४१  दे ख  ५६  पेज  स   एक  ितको .२० मा  

* ५७  दे ख  ७२  स   एक  ितको .२५ मा  

* ७३  दे ख  ९६  स   एक  ितको .५० मा  

* ९७ दे ख बढी जित पेज छ, समा थप ित पेज २८ 
पैसाका दरले थप शु  िलइनेछ । 

१५. िब ीबाट ा  रकम सि त कोषमा ज ा गन : 
थानीय राजप  िब ी बापत ा  राज  नगरपािलकाको 

सि त कोषमा ज ा ग रनेछ । 

१६ कायिविधको ा ाः  यस कायिविधको काया यन गन 
ममा कुनै ि िवधा उ  भएमा नगर कायपािलकाले 

गरेको ा ा अ म नेछ । 

१७ बचाऊः  यो कायिविध लागू नुभ ा अगावै नगरपािलकाले 
पा रत गरी लागू गरेका कानुन, ऐन, िनयम, िनदिशका, 
कायिविध वा मापद  यसै कायिविध बमोिजम काशन 
भएको मािननेछ । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ३ सँग स त) 
थानीय राजप मा काशन गन िवषयव ु र 

भागह  
 

भाग-१ 
यस भागमा थानीय सभाबाट पा रत भई सभाको अ बाट 

माणीकरण भएका ऐन तथा सभाका िनयमह  काशन ग रनेछ । 
 

भाग-२ 

यस भागमा मादी नगर कायपािलकाबाट जारी 
िनयमावली,िनदिशका, कायिविध,मापद  तथा नेपाल सरकार, 

देश सरकार तथा अक  थानीय तहसँग भएको स झौताको होरा 
काशन ग रनेछ । 
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अनुसूची–२ 

(दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग स त) 
  
 

 

 

मादी नगरपािलका 

थानीय राजप  

ख ः ... सं ाः ...िमितः  ..../..../.... 

भाग–१ 
मादी नगरपािलका 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ऐन तथा सभाले बनाएको िनयमको स ूण होरा 

आ ाले, 
नाम:  

मुख शासकीय अिधकृत 
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 (दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–२ सँग स त) 
  

 

 

 

मादी नगरपािलका 

थानीय राजप  

ख ः ...सं ाः ...िमितः  ..../..../.... 

भाग–२ 
मादी नगरपािलका 

 

कायपािलकाबाट जारी िनयमावली, िनदिशका, कायिविध, मापद  
तथा नेपाल सरकार, देश सरकार वा अक  थानीय तहसँग भएको 
स झौताको होरा 
 

आ ाले, 
नाम:  

मुख शासकीय अिधकृत 
 
आ ाले, 
नाम: आन  राज पोखरेल  

मुख शासकीय अिधकृत  


