विधेयक सं खययाः=================
नगरसभयबयट पयररत मिमताः

िेलम्ची नगरपयमलकयको सयिवजमनक मलखत प्रियणीकरण र प्रकयशन (कययवविमध) को सम्बन्धिय व्यिस्थय गनव
बनेको विधेयक¸ २०७५

िेलम्ची नगरपयमलकयको नगरसभय
िेलम्ची मसन्धुपयल्चोक

िेलम्ची नगरपयमलकयको सयिवजमनक मलखत प्रियणीकरण र प्रकयशन (कययवविमध) को सम्बन्धिय व्यिस्थय गनव
बनेको विधेयक¸ २०७५

प्रस्तयिनय:
िेलम्ची नगरपयमलकयको नगरसभय¸ कययवपयमलकय र न्ययवयक समिमतबयट पयररत प्रस्तयि¸ मनणवय िय आदे श
लगययतकय अन्य सयिवजमनक मलखतहरुलयई प्रियणीकरण गने विमध र प्रविययलयई व्यिस्स्थत गनव ियञ्छनीय
भएकोले नेपयलको

सं विधयनको

धयरय

२२६

तथय

स्थयनीय सरकयर सञ्चयलन ऐन¸ २०७४ को दफय

१०२ को उपदफय (१) बिोस्जि िेलम्ची नगरपयमलकयको नगरसभयले यो ऐन बनयएको छ ।
१.

२.

सं स्िप्त नयि र प्रयरम्भ : (१) यस ऐनको नयि “िेलम्ची नगरपयमलकयको सयिवजमनक मलखत
प्रियणीकरण र प्रकयशन (कययवविमध) ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रयरम्भ हुनेछ।

पररभयषय : विषय िय प्रसं गले अको अथव नलयगेिय यस ऐनिय,—
(क)

“अध्यि” भन्नयले सभयको बैठकको अध्यितय गने व्यस्ि सम्झनु पछव।

(ग)

“कयययवलय” भन्नयले िेलम्ची नगर कययवपयमलकयको कयययवलय सम्झनुपछव।

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)
(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

“कययवपयमलकय” भन्नयले िेलम्ची नगरकययवपयमलकय सम्झनुपछव।
“नगरपयमलकय” भन्नयले िेलम्ची नगरपयमलकय सम्झनुपछव।
“प्रिुख” भन्नयले नगरपयमलकयको प्रिुख सम्झनु पछव।

“प्रिुख प्रशयसवकय अमधकृत” भन्नयले नगर कययवपयमलकयको प्रिुख प्रशयसकीय अमधकृत
सम्झनुपछव ।

“प्रयियस्णत प्रमत” भन्नयले सयिवजमनक मलखत प्रियस्णत गने अमधकयरीको हस्तयिर भएको
सक्कल प्रमत सम्झनु पछव।

"रयजपत्र" भन्नयले िेलम्ची नगरपयमलकयको स्थयनीय रयजपत्र सम्झनु पछव ।
“सभय” भन्नयले नगरसभयलयई सम्झनुपछव।

“सं विधयन” भन्नयले नेपयलको सं विधयन सम्झनुपछव ।

“सयिवजमनक मलखत” भन्नयले दे हययकय मलखत सम्झनुपछव :(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

सभयले बनयएको ऐन,

सं विधयन बिोस्जि कययवपयमलकयले बनयएको कययवसम्पयदन तथय कययवविभयजन
मनयियिली,

सभयले बनयएको ऐनले ददएको प्रत्यययोस्जत अमधकयर अन्तगवत कययवपयमलकयले
बनयएको मनयि, मनदे स्शकय, कययवविमध र ियपदण्ड,

सं घीय तथय प्रदे श कयनून बिोस्जि कययवपयमलकयले बनयएको मनयि, मनदे स्शकय,
कययवविमध र ियपदण्ड,

कययवपयमलकयले जयरी गरे को आदे श, अमधकयरपत्र, सूचनय तथय मसजवनय गरे को
तथ्ययङ्क िय अमभलेख सम्बन्धी अन्य मलखत िय कयगजयत,
सभयबयट पयररत प्रस्तयि,

कययवपयमलकयको प्रस्तयि र मनणवय,
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(८)
३.

सं घीय,

प्रदे श

िय नगरपयमलकयको

प्रियणीकरण गनुप
व ने अन्य मलखत ।

कयनून

बिोस्जि

नगरपयमलकयस्तरिय

ऐनको प्रियणीकरण कययवविमध : (१) सभयबयट विधेयक पयररत भएपमछ कयययवलयले त्यस्तो विधेयक
नेपयली कयगजिय तीन प्रमत तययर गरी प्रियणीकरणको लयमग अध्यि सिि पेश गनुव पनेछ।

(२) उपदफय (१) बिोस्जि पेश गररने विधेयककय प्रमतहरुिय अध्यिले सभयबयट विधेयक

पयररत भएको मिमत उल्लेख गरी हस्तयिर गनुव पनेछ।

(३) उपदफय (१) बिोस्जि पेश भएकय विधेयककय प्रमतहरुिय अध्यिले मिमत उल्ले ख गरी

हस्तयिर गरे पमछ त्यस्तो विधेयक प्रियणीकरण हुनेछ र ऐन बन्नेछ ।

(४) उपदफय (३) बिोस्जिकय प्रियस्णक प्रमतहरु िध्ये एक प्रमत कयययवलयिय रयखी अन्य

४.

एक प्रमत प्रदे श सरकयर र एक प्रमत नेपयल सरकयरिय पठयउनु पनेछ ।

सभयबयट पयररत प्रस्तयिको प्रियणीकरण : (१) सं विधयन, सं घीय कयनून, प्रदे श कयनून तथय
नगरपयमलकयको कयनून बिोस्जि सभयद्वयरय पयररत प्रस्तयिको प्रियणीकरण अध्यिको हस्तयिर बयट
हुनेछ।

५.

(२) उपदफय (१) बिोस्जिको प्रियस्णक प्रमतको आधयरिय प्रिुख प्रशयसकीय अमधकृत िय

मनजले तोकेको अमधकृतले सो प्रस्तयि कयययवन्ियन गने िय गरयउनेछ।

मनयि, मनदे स्शकय, कययवविमध र ियपदण्डको प्रियणीकरण गने : दे हययकय सयिवजमनक मलखतहरु जयरी
गने सम्बन्धिय कययवपयमलकयले मनणवय गरे पमछ सोको आधयरिय प्रिुख प्रशयसकीय अमधकृतले त्यस्तो

मलखतकय तीन प्रमतिय हस्तयिर गरी प्रियणीकरण गनेछ र सोको एक प्रमत कयययवलयिय रयखी अको
एक प्रमत प्रदे श सरकयर तथय एक प्रमत नेपयल सरकयरलयई पठयउनु पनेछ :–
(क)

सभयले बनयएको ऐनले ददएको प्रत्यययोस्जत अमधकयर अन्तगवत कययवपयमलकयले बनयएको

(ख)

सं घीय तथय प्रदे श कयनून बिोस्जि कययवपयमलकयले बनयएको मनयि, मनदे स्शकय,

(ग)
६.

मनयि, मनदे स्शकय, कययवविमध र ियपदण्ड,
कययवविमध र ियपदण्ड,
सं विधयन

बिोस्जि

मनयियिली ।

कययवपयमलकयले

बनयएको

कययवसम्पयदन

तथय

कययवविभयजन

मनणवय िय आदे श तथय अमधकयरपत्रको प्रियणीकरण गने : दे हययकय सयिवजमनक मलखतहरु जयरी गने

सम्बन्धिय कययवपयमलकयले मनणवय गरे पमछ सोको आधयरिय प्रिुख प्रशयसकीय अमधकृतले त्यस्तो
मलखतकय दुई प्रमतिय हस्तयिर गरी प्रियणीकरण गनेछ र सोको एक प्रमत कयययवलयिय रयखी अको

एक प्रमत नगरपयमलकयको सम्बस्न्धत शयखय िय नगरपयमलकयको सम्बस्न्धत कयययवलयलयई पठयउनु
पनेछाः–

(क)

कययवपयमलकयले जयरी गरे को कुनै आदे श,,

(ग)

सं घीय, प्रदे श िय स्थयनीय कयनून बिोस्जि कययवपयमलकयले गनुप
व ने मनणवय,, र

(ख)
(घ)
७.

कययवपयमलकयले जयरी गरे को अमधकयरपत्र,,

कययवपयमलकयले जयरी गरे को सूचनय तथय मसजवनय गरे को तथ्ययङ्क िय अमभलेख सम्बन्धी
अन्य मलखत िय कयगजयत ।

स्थयनीय रयजपत्रिय प्रकयशन गनेाः (१) यस ऐन बिोस्जि प्रियणीकरण भएकय दे हययकय सयिवजमनक
मलखतहरु सिवसयधयरणको जयनकयरीको लयमग रयजपत्रको दे हययको भयगिय प्रकयशन गनुव पनेछाः–
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(क)
(ख)

सभयले बनयएको ऐन, भयग–१

सं विधयन बिोस्जि नगर कययवपयमलकयले बनयएको कययवसम्पयदन तथय कययव
विभयजन मनयियिली,

सभयले बनयएको ऐनले ददएको प्रत्यययोस्जत अमधकयर

अन्तगवत नगर कययवपयमलकयले बनयएको मनयि, मनदे स्शकय, कययवविमध र

ियपदण्ड तथय सं घीय एिं प्रदे श कयनून बिोस्जि कययवपयमलकयले बनयएको
(ग)

मनयि, मनदे स्शकय, कययवविमध र ियपदण्ड¸ भयग–२

कययवपयमलकयको मनणवय बिोस्जि नगरपयमलकयको रयजपत्रिय प्रकयशन गनुव पने
अन्य मलखत¸ भयग–३

(२) उपदफय (१) बिोस्जिको सूचनय रयजपत्रिय प्रकयशन गदयव प्रिुख प्रशयसकीय अमधकृतको

नयि रयखी मनजको हस्तयिर सवहत रयजपत्रिय प्रकयशन गनुव पनेछ ।

(३) उपदफय (१) बिोस्जि स्थयनीय रयजपत्र िुद्रण गने मनकयय नगर कययवपयमलकयले तोके

बिोस्जि हुनेछ ।

(४) उपदफय (१) को खण्ड (क) र खण्ड (ख) बिोस्जिको सूचनय रयजपत्रिय प्रकयशन

भएपमछ नगरपयमलकयले सं घीय र प्रदे शको स्थयनीय तह हेने िन्त्रयलयिय पठयउनु पनेछ।
प्रकयस्शत

(५) उपदफय (१) को खण्ड (क), खण्ड (ख) र खण्ड (ग) बिोस्जिको स्थयनीय रयजपत्रिय
सूचनय

नगरपयमलकयको

िडय कयययवलय

र नगरपयमलकयको

अन्य कयययवलयिय

पठयई

सिवसयधयरणको जयनकयरीको लयमग नगरपयमलकयको िेभ सयईटिय प्रकयशन गने िय नगरपयमलकयको
सूचनय पयटीिय टयाँस गनुव पनेछ ।

(६) यस ऐनिय अन्यत्र जुनसुकै कुरय ले स्खएको भए तयपमन स्थयनीय रयजपत्रिय प्रकयशन विनय

नै कयययवन्ियन गनव सवकने विषयको आदे श िय मनणवयलयई रयजपत्रिय प्रकयशन गररने छै न।

(७) कुनै सूचनय स्थयनीय रयजपत्रिय प्रकयशन गनुव पने िय नपने भन्ने विषयिय दद्वविधय उत्पन्न

भएिय सो विषयिय कयनून शयखयको परयिशविय प्रिुखले मनणवय गरे बिोस्जि हुनछ
े ।

(८) उपदफय (१) बिोस्जि प्रकयस्शत गररएको स्थयनीय रयजपत्रहरु दे हयय बिोस्जि वितरण

गरीने छ ।

मनशुल्करुपिय उपलब्ध गरयउनेाः
(क) नेपयल सरकयर र प्रदे श सरकयरको स्थयनीय तह हेने िन्त्रयलय
(ख) सम्बस्न्धत स्जल्लय सिन्िय समिमत

(ग) नगरपयमलकयको सूचनय तथय अमभलेख केन्द्र

(घ) नगरपयमलकयको सम्बस्न्धत विषयगत कयययवलय¸ शयखय¸ उपशयखय र िडय कयययवलयहररु।
सशुल्क विविवितरण गनेाः






१ दे स्ख १० पेज सम्ि एक प्रमतको

रु= १० ियत्र

२६ दे स्ख ५० पेज सम्ि एक प्रमतको

रु= ३० ियत्र

११ दे स्ख २५ पेज सम्ि एक प्रमतको
५१ दे स्ख ७० पेज सम्ि एक प्रमतको
७१ दे स्ख ९० पेज सम्ि एक प्रमतको
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रु= २० ियत्र
रु= ३५ ियत्र

रु= ४० ियत्र


८.

९१ पेजदे स्ख ियमथ रु= ४० िय प्रमत पेज पचयस पैसय थप शुल्क मलईनेछ ।

स्थयनीय रयजपत्रको अमतररियङ्क सम्बन्धी व्यिस्थयाः (१) स्थयनीय रयजपत्रिय प्रकयस्शत हुन ु भन्दय
अस्घको मिमतबयट लयगू

भएकय कयनून,

आदे श,

िय सूचनय अमतररियङ्कको रुपिय प्रकयस्शत हुनछ
े ।

(२) अमतररियङ्कको ढयंचय, खण्ड, सं खयय र सयियग्रीको उल्ले ख गदयव दफय दफय ७ को

९.

आधयरिय हुनेछ ।

स्थयनीय रयजपत्रको खण्ड तथय सं खयय सम्बन्धी व्यिस्थयाः (१) स्थयनीय रयजपत्रको खण्ड उल्लेख गदयव

रयजपत्र प्रकयशन भएको िषव (उदयहरणको लयमग २०७४ सयललयई १¸ २०७५ सयललयई २) कययि
गरी त्यसपमछ ििशाः सं खयय कययि गरीनेछ ।

(२) उपदफय १ बिोस्जि सं खयय कययि गदयव नेपयली िषवलयई आधयर ियनी सो िषवभरी पयरीत

िय मनणवय भई प्रकयशन भएकय विषयिय ििशाः सं खयय रयखी अको िषव सुरु भए पछी नययं सं खययियट
१०.

११.
१२.

सुरु गररनेछ ।

अन्य प्रचमलत नगरपयमलकयको कयनून बिोस्जि प्रियणीकरण हुने विषयिय असर नपने: कुनै सयिवजमनक

मलखत प्रियणीकरण सम्बन्धिय प्रचमलत नगरपयमलकयको कयनूनिय छु ट्टै व्यिस्थय भएकोिय त्यस्तो
विषयिय यस ऐनिय ले स्खएको कुनै कुरयले असर पयने छै न ।

स्थयनीय रयजपत्रको ढयाँचय : (१) यस ऐन बिोस्जि प्रकयशन गररने रयजपत्रको ढयाँचय अनुसूची–१
बिोस्जि हुनेछ ।

अमभलेख व्यिस्स्थत गरी रयख्नु पने : (१) यस ऐन बिोस्जि प्रियणीकरण गररएकय सयिवजमनक
मलखतको अमभले ख कयययवलयलले व्यिस्स्थत तथय सुरस्ित रूपिय रयख्नु पनेछ ।
(२)

१३.

१४.
१५.
१६=

उपदफय (१) बिोस्जि अमभले ख रयस्खएकय सयिवजमनक मलखतको विद्युतीय प्रमतको

सिेत सु रिय तथय सं रिण गनुव पनेछ ।

सयिवजमनक गनुप
व ने : यस ऐनिय अन्यत्र जुनसुकै कुरय ले स्खएको भए तयपमन प्रचमलत कयनूनले गोप्य
रयख्नु पने भनी तोवकए बयहेककय मलखत िय कयगजयत सिवसयधयरणको जयनकयरीको लयमग नगरपयमलकयले
सयिवजयमनक गनुव पनेछ ।

सं घीय कयनून बिोस्जि हुने : सयिवजमनक मलखतको प्रियणीकरण सम्बन्धिय यस ऐनिय लेस्खएकय
विषयिय यस ऐन बिोस्जि र अन्य विषयिय सं घीय कयनून बिोस्जि प्रियणीकरण गनुव पनेछ ।

मनयि तथय कययवविमध बनयउने अमधकयर: यस ऐनको उद्देश्य कयययवन्ियन गनवकय लयमग नगर
कययवपयमलकयले आिश्यक मनयि तथय कययवविमध बनयउन सक्नेछ ।

दण्ड सजययाः कसैले यस ऐनको दफय ५ र ६ िय उल्लेस्खत मलखतहरुको वकते गरे िय¸ नभए गरे कय
कुरय प्रियस्णकीरण िय प्रियस्णत गरे िय िय यस ऐन बिोस्जि प्रियस्णकीरण भएकय सयिवजयमनक
मलखतहरुलयई केरिेट गरे िय त्यस्तो कसुर गनेलयई प्रचमलत सं घीय कयनून बिोस्जि दण्ड सजययं

१७.
१८.

हुनेछ ।

सरकयरियदी हुनेाः यस ऐन अन्तगवतकय िुद्दय सरकयरी िुद्दय सम्बन्धी ऐन¸ २०४९ को अनुसूची–१ िय
सियिेश भएको ियमननेछ ।

खयरे जी र बचयऊ: (१) िेलम्ची नगर कययवपयमलकयको मनणवय िय आदे श र अमधकयरपत्रको
प्रियणीकरण (कययवविमध) मनयियिली¸ २०७४ खयरे ज गररएको छ ।
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अनुसूची –१
दफय ११ साँग सम्बस्न्धत
स्थयनीय रयजपत्रको ढयाँचय

स्थयनीय रयजपत्र
िेलम्ची नगरपयमलकयद्वयरय प्रकयस्शत

खण्ड …….

संखयय

………

२०७….. सयल ……………. गते

भयग – =======
िेलम्ची नगरसभय÷नगर कययवपयमलकय
िेलम्ची नगरपयमलकयको मिमत ===============================================================को ======================================ियट
पयररत एिं मिमत=========================================िय प्रियस्णत भइ प्रयरम्भ हुने तल लेस्खए बिोस्जिको
“==================================================================================================================================ऐन/मनयियिली /मनदे स्शकय/
मापदण्ड एवं सच
ू ना” सिवसयधयरणको जयनकयरीको लयमग प्रकयशन गररएको छ ।

प्रियणीकरण मिमत
...िवहनय.... गते...., सयल
आज्ञयले ,

प्रिुख प्रशयसवकय अमधकृत
िेलम्ची नगरपयमलकय
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