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छेडागाड नगरपार्लका  

नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्को सूचना  
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!$ sf] pkwf/f -!_ adf]lhdsf] 5]8fuf8 gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] 

sfof{non] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] sfo{ljlw ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg 

ul/Psf] 5 . 

  ;+jt\ @)&$ ;fnsf] sfo{ljlw g+= # 

छेडागाड राजपत्र प्रकाशन गने,  अद्यावर्िक गने र वेवसाईटमा प्रकाशन गने सम्बन्िी कार्िववर्ि, 
२०७४ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!*, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ n] lbPsf] 

clwsf/ k|of]u u/L g]kfn ;/sf/ dGqL kl/ifb\af6 ldlt @)&#÷!)÷!* df :jLs[t sfo{ lj:t[tLs/0f 

k|ltj]bg ;d]tsf] clwgdf /xL 5]8fuf8 gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfn] 5]8fuf8 gu/kflnsfaf6 lgdf{0f  

ul/g] sfg"gL b:tfj]hx? tyf k|rlnt sfg"g jdf]lhd 5]8fuf8 /fhkqdf k|sflzt ul/g''kg{] k|sfzgx? छेडागाड 
राजपत्र प्रकाशन गने,  अद्यावर्िक गने र वेवसाईटमा प्रकाशन गने सम्बन्िी कार्िववर्ि, २०७४ hf/L u/]sf] 

5 .  

प्रस्तावनााः नेपालको संवविान तथा स्थानीर् सरकार सञ् चालन  न, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा -३_ 

बमोजजम छेडागाड नगरपार्लका नगरसभा तथा नगर कार्िपार्लकाबाट पाररत भइ नगर प्रमखु तथा प्रमखु 

प्रशासकीर् अर्िकृतद्वारा प्रमाणीकरण भएको  न तथा नगरपार्लकाले वनाएको तथा स्वीकृत गररएका र्नर्म, 

र्बर्नर्म, मापदण्ड, कार्िववर्ि, र्नदेजशका, आदेश एवं gu/kfर्लsf पक्ष भएका सजन्ि सम्झौताहरु तथा सरकारी 

र्नणिर् एव सूचनालाई छेडागाड राजपत्रको माध्र्मबाट प्रकाशन गरी नागररकहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्िी 

अर्िकारको उपभोग गने वातावरणको प्रत्र्ाभतु गदै र्ब.स. २०७४ साल कार्तिक ८ गते देजख छेडागाड 

gu/ sfo{kflnsfaf6 k|dfl0ft tyf k|dfl0fs/0f ldltM@)&$/)&/)* 

 /fhkqdf k|sflzt ldltM@)&$/)&/)* 

 

gu/ sfo{kflnsfaf6 kfl/t ldltM @)&$/)&/)* 
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राजपत्रलाई र्नर्र्मत र व्र्वजस्थत रुपमा प्रकाशन गरी सविसािारणहरुको बीचमा प्रकाशन तथा वेवसाईट माफि त 

परु् र्ाउन अर्नवार्ि भएको पवहलो पटक छेडागाड राजपत्र प्रकाशन गने र्मर्त र्निािरण गनुि छेडागाड राजपत्रमा 

रहने ववर्भन् न भागहरुको व्र्वस्था गनि छेडागाड राजपत्रको नमूना ढाँचा स्वीकृत गनि छेडागाड राजपत्र प्रकाशन 

गने अर्िकारीको व्र्वस्था गनि छेडागाड राजपत्रको अर्भलेख तथा मूल्र् र्निािरण र वववि ववतरणको प्रवन्ि गनि  

lgwf{/0f ug{, बान्छनीर् भएकोले छेडागाड नगरपार्लका नगर कार्िपार्लकाबाट स्वीकृत गरर र्ो कार्िर्बर्ि 

बनाएको छ ।   

भाग-४ 

प्रारजम्भक 

१=संजक्षप् त नाम र प्रारम्भाः -१_  र्स कार्िववर्िको नाम æछेडागाड राजपत्रहरुलाई प्रकाशन गने, अध्र्ावर्िक गने 

र वेवसाईटमा प्रकाशन गने सम्बन्िी कार्िववर्ि, २०७४æ रहेको छ । 

 -@_  र्ो कार्िववर्ि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
२. पररभाषााः ववषर् र प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा र्स कार्िववर्िमााः- 
 क. "उपशाखा" भन्नाले छेडागाड नगरपार्लका नगर कार्िपर्लकाको मरुण ण उपशाखालाई सम्झन ुपदिछ। 

 ख. "वेवसाईट" भन्नाले छेडागाड नगरपार्लकाको वेवसाईट: www.chhedagadmun.gov.np 

सम्झन ुपछि । 

ग. "अध्र्ावर्िक गने कार्ि" भन्नाले नगरपार्लकाको वेवसाईटमा प्रकाशन गररने छेडागाड राजपत्र 
सम्बन्िी ववद्यतुीर् स्वरुपमा तर्ार गरी नगरपार्लकाको वेवसाईटमा समावेश गने कार्ि सम्झन ुपछि र 
सो शव्दले त्र्सरी समावेश गनुि अगाडी गररने प्रफु ररर्डङ सम्पादन गने कार्ि समेतलाई जनाउनेछ । 

घ= "नगरपार्लका" भन् नाले छेडागाड नगरपार्लका सम्झनपुछि ।  
ङ= "राजपत्र" भन् नाले छेडागाड राजपत्र सम्झनपुछि ।  

भाग-२ 

राजपत्रको भाग, ढाचँा,  प्रकाशन, अर्भलेख र ववतरण 

३. छेडागाड राजपत्रको ववितुीर् प्रकाशन गनेाः  -१_ छेडागाड राजपत्रहरु प्रचर्लत काननुको अर्िनमा रवह 
र्नम्न ववषर्हरुको प्रकाशन गनि तथा वविरु्तर् प्रकाशन गनि सक्ने छ  । 

नगर सभा तथा नगर कार्िपार्लका र नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्बाट जारी गररने सम्पूणि सूचना, 
 न, र्नर्म, अध्र्ादेश तथा सरकारी र्नणिर्हरु । 

http://www.nalgadmun.gov.np/
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4. राजपत्रका भाग तथा ववषर्वस्त ुर ढाचँााः -१_ नगरपार्लकाको कार्ािलर्बाट प्रकाशन हनुे राजपत्रहरुमा 
देहार् बमोजजमका भागहरुमा देहार् बमोजजमका ववषर् वस्तहुरु प्रकाशन गररनेछ ।  
 -२_ उपदफा -१_ बमोजजमका सूचनाहरु प्रकाशन गनि बािा पने छैन । 

-क_ भाग १ -नगर सभाबाट पाररत भै नगर प्रमखुबाट प्रमाणीकरण गररएका  न तथा र्नर्महरु। 

-ख_ भाग २  -  नगर कार्िपार्लकाबाट पाररत र्नर्मावली तथा नगर कार्िपार्लकाले जारी गरेका 
आदेशहरु तथा र्नणिर्हरु । 

-ग_ भाग ३  -  न अनत्रगतका र्नर्जुक्त तथा सूचनाहरु ।  
-घ_ भाग ४  - नगर कार्िपार्लकाबाट पाररत ववर्नर्मावली मापदण्ड कार्िववर्ि र्नदेजशका । 

-ङ_ भाग ५  -  न र्नर्म वा आदेश अनत्रगत वा नगर कार्िपार्लकाको र्नणिर् बमोजजम राजपत्रमा 
प्रकाशन गनुिपने भर्न उल्लेख भएका सूचनाहरु । 

-च_ भाग ६  - छेडागाड नगरपार्लका पक्ष भएका सजन्ि तथा संझौताहरु । 

-३_ छेडागाड राजपत्रको ढाँचा अनसूुची १ बमोजजम हनुछे ।  
5. राजपत्रको ववद्यतुीर् अर्भलेजखकरणको व्र्वस्थापन  -१_ राजपत्रको वविरु्तर् अर्भलेजखकरणको कार्ि 
मरुण ण उपशाखाबाट सम्पन्न हनुेछ  । 

-२_ राजपत्रको वविरु्तर् प्रकाशन कार्िको लार्ग मरुण ण उपशाखाबाट वप्रजन्टङ कार्िको लार्ग छपाई 
सामाग्री पेश भए पश्चत उक्त सामग्रीको वविरु्तर् प्रर्त नगर सूचना तथा अर्भलेख केन्रण मा उपलब्ि 
गराउन ुपने छ । 

6. आर्िकाररकता प्रमाजणत -१_ राजपत्रको वविरु्तर् प्रकाशन वेव माफि त र्लइएको  न, र्नर्म तथा 
सूचनाहरुको प्रर्तर्लवपले काननुी मान्र्ता प्राप्त गनि सक्ने छैन। 

-१_ राजपत्रको आर्िकारीकता प्रमाजणतको लार्ग नगरपार्लकामा सवािर्िकार रहनेछ । नगरपार्लकाको 
प्रमखु प्रशासवकर् अर्िकृतलाई आर्िकारीकता प्रमाजणतको अर्िकार रहनेछ । 

 

7. राजपत्रहरुको सूजच प्राप्त भएपर्छ वेवमा राख् न ेसमर्ाः  -१_ उपशाखाले राजपत्रहरुको प्रकाशन पश्चात 
राजपत्र प्रकाशन हनुभुन्दा अगाडी प्रमाजणत भएका एन र्नर्मावली र्नदेजशका मापदण्ड सूचनाहरु पूणि वा आजशक 
रुपमा राजपत्रहरु वेवसाइटमा राख् न सवकनेछ । 

8. राजपत्रहरुको वेवसाईटमा प्रकाशन -अपलोड_ गने सम्बन्िी व्र्वस्था M  -१_  उपशाखाले कुनैपर्न 
राजपत्रहरु वेवसाईटमा अपलोड गनुि अगाडी  प्रमखु प्रशाकीर् अर्िकृतवाट स्वीकृत भए पश्चात मात्र वेवसाईटमा 
अपलोड वा प्रकाशन गररने छ । 

9.  पानी छाप -jf6/ dfs{_ /flvg] M  उपशाखाले वेवसाईट माफि त प्रकाशन गने छेडागाड राजपत्रमा 
उपशाखाको नाम उल्लेख भएको पानी छाप प्रर्ोग गररन ेछ । 

10. वेवसाईट व्र्वस्थापन सर्मर्त M  -१_  नगरपार्लकाले राजपत्रहरुको वेवसाईटमा अपलोड गने कार्िलाई 
व्र्वजस्थत, अध्र्ावर्िक र दरुुस्त बनाइ राख्न ेप्रर्ोजनको लार्ग एक वेव व्र्वस्थापन तथा अनगुमन सर्मर्त गठन 
गनि सक्ने छ । 
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 -२_ उपदफा -१_ बमोजजम सर्मर्तले वेव साईटमा रहेका सामग्रीहरुलाई व्र्वजस्थत गरी उक्त 
सामग्रीहरुलाई अध्र्ावर्िक र त्रवुटरवहत बनाउने सम्बन्िमा आवश्र्क सझुाव सल्लाह र समन्वर्को कार्ि    गने 
छ । 

11. प्रकाशन सम्बन्िमा नगरपार्लकाले र्नणिर् गनि सक्न ेM -१_  र्स कार्िववर्िमा जनु सकैु कुरा लेजखएको 
भएतापर्न ववभागका अन्र् दस्तावेज वा अन्र् सामग्रीहरुलाई वेवमा प्रकाशन गनि उपर्कु्त छ भने्न लागेमा  
नगरपार्लकाले आवश्र्क र्नणिर् गनि सक्ने छ । 

12. खण्डको व्र्वस्थााः -१_ छ ]डागाड राजपत्रको खण्ड उल्लेख गदाि राजपत्र प्रकाशन भएको वषि कार्म 
गरी त्र्सपर्छ िमश जर्त वषि भर्ो त्र्र्त नै संख्र्ा उल्लेख गरी प्रकाशन गररनेछ ।  
13. छेडागाड राजपत्रको संख्र्ा तथा अर्तररक्ताङ्काः -१_ छेडागाड राजपत्रको संख्र्ा तथा अर्तररक्ताङ्क कार्म 
गदाि िमश संख्र्ा कार्म गररनेछ  
-२_ उपदफा -१_ बमोजजम संख्र्ा तथा अर्तररक्ताङ्क कार्म गदाि नेपाली बषिलाई आिार मानी सो वषि भरी 
पाररत वा र्नणिर् भइ प्रकाशन भएका ववषर्मा िमश संख्र्ा राखी अको वषि शरुु भए पर्छ नर्ाँ संख्र्ा तथा 
अर्तररक्ताङ्क शरुु गररनछे । 

-३_ सोमवार प्रकाजशत भएमा संख्र्ा मार्ननछे र अन्र् ददनमा प्रकाजशत भएमा अर्तररक्ताङ्क मार्ननेछ ।  
14. छेडागाड राजपत्र छेडागाड नगरपार्लकाको प्रमखु प्रशाकीर् अर्िकृतको आदेशानसुार प्रकाशन हनुछे । 
र्सरी प्रकाशन गदाि राजपत्रको अन्त्र्मा आज्ञाले भन् न ेव्र्होरा उल्लेख गरी प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृतको नाम 
र नगरपार्लकाको प्रमखु प्रशाकीर् अर्िकृत भन् ने वाक्र्ाँश राखी वा प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृतले कुनै 
अर्िकृतस्तरको कमिचारीलाई अर्िकार प्रत्र्ार्ोजना गरेको भए त्र्स्तो अर्िकृतको नाम र र्नजको पद उल्लेख 
गरी प्रकाशन गररनेछ ।  
15. र्नशलु्क रुपमा उपलब्ि गराउनपुनेाः -१_ नगरपार्लकाले छेडागाड राजपत्रको प्रकाजशत प्रर्त देहार्का 
र्नकार्मा र्नशलु्क रुपमा उपलब्ि गराइनेछ ।  
क नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारो संघीर् तथा स्थानीर् मार्मला हेने मन्त्रालर् 
ख जजल्ला समन्वर् सर्मर्त 
ग नगरपार्लकाको सूचना तथा अर्भलेख केन्रण   
घ सम्बजन्ित ववभाग महाशाखा शाखा इकाइ सेवा केन्रण  
ङ नगरपार्लकाका प्रत्रे्क वडा कार्ािलर् 
16. वववि ववतरणको व्र्वस्था तथा वववि मूल्र्ाः -१_ प्रकाजशत राजपत्र वडा कार्ािलर्हरु र सूचना तथा 
अर्भलेख केन्रण  तथा तोवकएको शाखा वा एकाइ माफि त वविी ववतरणको व्र्वस्था र्मलाइनेछ ।  

-२_ राजपत्रको देहार् वमोजजम वविी मूल्र् र्निािरण गररएको छ ।  
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

-क_ वावषिक सदस्र् बनाई र्बिी गदािाः -१_ वडा कार्ािलर् वा नगरपार्लकाबाट बजुझर्लने गरी वावषिक 
सदस्र्ता शलु्क र्लई वविी गरेमा वावषिक ६००। -छ सर् मात्र_ 

-ख_ खरुण ा वविी गदािाः -१_ स्थानीर् राजपत्रको सदस्र् नभएको कुनै व्र्जक्त वा संघ संस्थाले राजपत्र 
र्लन चाहेमा देहार् बमोजजम फुटकर र्बिी मूल्र् तोवकएको छ ।  

 १ देजख ८ पेज सम्म एक प्रर्तको    रु ५ मात्र  

 ९ देजख २४ पेज सम्म एक प्रर्तको    रु १० मात्र 

 २५ देजख ४० पेज सम्म एक प्रर्तको    रु १५ मात्र 

 ४१ देजख ५६ पेज सम्म एक प्रर्तको    रु २० मात्र  

 ५७ देजख ७२ पेज सम्म एक प्रर्तको    रु २५ मात्र  

 ७३ देजख ९६ पेज सम्म एक प्रर्तको    रु ५० मात्र 

 ९७ देजख  देजख बढी जर्त पेज हनु्छ त्र्समा थप प्रर्त पेज २८ पैसा दरले थप 

शलु्क र्लइनेछ ।  

17. वविी बाट प्राप् त रकम सजञ् चत कोषमा जम्मा गनेाः -१_ राजपत्र वविी बापत प्राप्त राजश् व नगरपार्लकाको 

सजञ् चत कोषमा जम्मा गररनछे । 

18. कार्िववर्िको व्र्ाख्र्ााः -१_ र्स कार्िववर्िको कार्िन्वर्न गने िममा कुनै विवविा उत् पन् न भएमा 

नगरपार्लकाले गरेको व्र्ाख्र्ा अजन्तर्म हनुेछ ।  

19. बचाउाः -१_ र्ो कार्िववर्िमा लेजखए जर्त कुरामा सोही बमोजजम र अरुमा प्रचर्लत काननु बमोजजम 

हनुेछ -२_ र्ो कार्िववर्ि लागू हनुभुन्दा अगावै नगरपार्लकाले पाररत गरी लागू गरेका कानूनहरु र्सै कार्िववर्ि 

बमोजजम प्रकाशन भएको मार्ननेछ । 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची -१ 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -क_ सँग सम्वजन्ित_ 

छेडागाड नगरपार्लका 

छेडागाड राजपत्र 

खण्डM=== संख्र्ाM===र्मर्तM ====÷==÷== 

 

भाग–१ 

छेडागाड नगरपार्लका 

 

नगर सभाबाट पाररत भै नगर प्रमखुबाट प्रमाणीकरण गररएका  न तथा र्नर्महरुको सम्पूणि व्र्होरा 

 

आज्ञाले], 

नाम 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृत 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची -१ 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -ख_ सँग सम्वजन्ित_ 

छेडागाड नगरपार्लका 

छेडागाड राजपत्र 

खण्डM=== संख्र्ाM===र्मर्तM ====÷==÷== 

 

भाग–२ 

छेडागाड नगरपार्लका 

 

नगर कार्िपार्लकाबाट पाररत र्नर्मावली तथा नगर कार्िपार्लकाले जारी गरेका आदेशहरु तथा र्नणिर्हरुको सम्पूणि 
व्र्होरा 

 

आज्ञाले], 

नाम 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृत 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची- - १ 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -ग_ सँग सम्वजन्ित_ 

छेडागाड नगरपार्लका 

छेडागाड राजपत्र 

खण्डM=== संख्र्ाM===र्मर्तM ====÷==÷== 

 

भाग–३ 

छेडागाड नगरपार्लका 

 

 न अन्तरगतका र्नर्जुक्त तथा सूचनाहरुको सम्पूणि व्र्होरा 

 

आज्ञाले], 

नाम 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृत 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची - १ 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -घ_ सँग सम्वजन्ित_ 

छेडागाड नगरपार्लका 

छेडागाड राजपत्र 

खण्डM=== संख्र्ाM===र्मर्तM ====÷==÷== 

 

भाग–४ 

छेडागाड नगरपार्लका 

 

नगर कार्िपार्लकाबाट पाररत ववर्नर्मावली मापदण्ड कार्िववर्ि र्नदेजशकाहरुको सम्पूणि व्र्होरा 

 

आज्ञाले], 

नाम 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृत 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची -१ 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -ङ_ सँग सम्वजन्ित_ 

छेडागाड नगरपार्लका 

छेडागाड राजपत्र 

खण्डM=== संख्र्ाM===र्मर्तM ====÷==÷== 

 

भाग–५ 

छेडागाड नगरपार्लका 

 

 न र्नर्म वा आदेश अन्तरगत वा नगर कार्िपार्लकाको र्नणिर् बमोजजम राजपत्रमा प्रकाशन गनुिपने भर्न 
उल्लेख भएका सूचनाहरुको सम्पूणि व्र्होरा 

 

आज्ञाले], 

नाम 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृत 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची - १ 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -च_ सँग सम्वजन्ित_ 

छेडागाड नगरपार्लका 

छेडागाड राजपत्र 

खण्डM=== संख्र्ाM===र्मर्तM ====÷==÷== 

 

भाग–६ 

छेडागाड नगरपार्लका 

 

नगरपार्लका पक्ष भएका सजन्ि तथा संझौताहरुको सम्पूणि व्र्होरा 

 

आज्ञाले], 

नाम 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृत 

 आज्ञाले 

सविदल शाही 
र्नर्मत्त 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृत 

 

छेडागाड नगरपार्लका नगर कार्िपार्लका मरुण ण उपशाखा काकीगाउँ जाजरकोटमा मदुरण त । मूल्र् रु १० 

गो ह ुद नं  

प्रमाणीकरण र्मर्ताः २०७४।०७।०८ 


