
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविधध, २०७९ 

 प्रमाणिकरि धमध िः 2079।02।15 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाणश  धमध िः 2079।02।24 

 

माधिका गाउँपाधिका  

म्याग्दी णजल्िा 

गण्डकी प्रदेश, नपेाि 

 

माधिका राजपत्र 

माधिका गाउँपाधिकाद्वारा प्रकाणश  

 

    खण्डिः १                     संखयािः १                    धमध िः 2079/02/31   

    
 

भाग - 2 

माधिका गाउँपाधिका  

 

 

 

माधिका राजपत्र 

माधिका गाउँपाधिकाद्वारा प्रकाणश  

 

    खण्डिः१    िर्य:१    संखयािः१    धमध िः2079।02।15 

  

 

भाग २-  

माधिका गाउँपाधिका  
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स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविधध, २०७९ 

(माधिका गाउँपाधिका, गाउँ काययपाधिका) 

प्रस् ािनािः 

नेपािको संविधान  था स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोणजम 
गाउँपाधिकािे बनाएको ऐन, धनयम, धनदेणशका, काययविधध  था मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनय अधनिायय 
भएकोिे, 

पवििो पटक स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने धमध  नविकरि गनय, स्थानीय राजपत्रमा रिने विधभन्न भागिरुको 
व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको नमूना ढाँचा स्िीकृ  गनय, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने अधधकारीको सम्बन्धमा 
व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको अधभिेख  था मूल्य धनधायरि र धबक्री वि रिको प्रबन्ध गनय माधिका 
गाउँपाधिकाको प्रशासकीय काययविधध (धनयधम  गने) ऐन, २०७९ को दफा ४ बमोणजम माधिका गाउँपाधिका, 
गाउँ काययपाधिकाको धमध  2079।02।15 मा बसेको बैठकिे यो काययविधध स्िीकृ  गरी िागू गरेको छ 
। 

 

भाग - १ 

प्रारणम्भक 

1. काययविधधको नामिः यस काययविधधको नाम स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी काययविधध, २०७९ रिेको छ । 

2. काययविधध िागू िनुिेः यो काययविधध माधिका गाउँपाधिका, गाउँ काययपाधिकाबाट पारर  भएको धमध  देणख 
िागू िनुेछ । 

 

भाग - १ 

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढाचँा 
3. स्थानीय राजपत्रको भागिरुिः स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने विर्यिस् िुाई अनसूुची - १ बमोणजमका 

भागिरुमा िगीकरि गररएको छ । 

4. स्थानीय राजपत्रको ढाचँािः स्थानीय राजपत्रको ढाँचा अनसूुची - २ मा उल्िेख भए बमोणजम िनुेछ । 

5. खण्डको व्यिस्थािः स्थानीय राजपत्रको खण्ड उल्िेख गदाय राजपत्र प्रकाशन भएको िर्य (उदािरिका िाधग 
२०७९ साििाई १, २०८० साििाई २), कायम गरी त्यसपधछ क्रमशिः जध  िर्य भयो त्यध  नै संखया 
उल्िेख गरी प्रकाशन गररनछे । 

6. स्थानीय राजपत्रको संखयािः (१) स्थानीय राजपत्रको संखया कायम गदाय क्रमशिः संखया कायम गररनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोणजम संखया कायम गदाय नेपािी िर्यिाई आधार मानी सो िर्यभरी पारर  िा धनियय 
भई प्रकाशन भएका विर्यमा क्रमशिः संखया राखी अको िर्य शरुु भएपधछ नयाँ संखयाबाट शरुु गररनेछ 
। 

7. स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने सामग्ीिः स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गदाय विर्यिस् सुँग सम्बणन्ध  भागको 
उल्िेख गरी (जस् ै ऐन भए भाग - १ उल्िेख गने) त्यसपधछ प्रकाशन सामग्ी (ऐन, धनयम, काययविधध, 
धनदेणशका, मापदण्डको प्रस् ािना देणख अणन् मसम्म) को सम्पूिय व्यिोरा जस् ाको  स् ै राखी प्रकाशन 
गररनेछ । 

8. स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने अधधकारीिः स्थानीय राजपत्र माधिका गाउँपाधिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अधधकृ को आदेशानसुार प्रकाशन िनुछे । यसरी प्रकाशन गदाय राजपत्रको अन्त्यमा "आज्ञािे", भने्न 
व्यिोरा उल्िेख गरी प्रमखु प्रशासकीय अधधकृ िे कुनै अधधकृ स् रको कमयचारीिाई अधधकार प्रत्यायोजन 
गरेको भए त्यस् ो अधधकारीको नाम र धनजको पद उल्िेख गरी प्रकाशन गररनेछ ।  

 

भाग - २ 

स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन, अधभिेख  था वि रि 
 

9. स्थानीय राजपत्र प्रकाशनको णजम्मेिारीिः (१) काययपाधिकािे कुनै शाखा िा एकाइिाई स्थानीय राजपत्र 
प्रकाशन सम्बन्धी कामका िाधग कायय वििरि सवि  णजम्मेिारी  ोक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम  ोवकएको शाखा िा एकाइबा मात्र स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गररनेछ । 

10. प्रकाशन पूिय सम्पादन गनुयपनेिः (१) प्रकाशन िनुे सामग्ी गाउँ काययपाधिकाको कानून सम्बन्धी विर्य 
िेने शाखा िा एकाइबाट सम्पादन गररनेछ । 

(१) उपदफा (१) बमोणजमको सम्पादद  प्रध  प्रमाणिकरि गरी राजपत्र प्रकाशन गने शाखा/एकाइमा 
पठाईनेछ । 

11. स्थानीय राजपत्रको अधभिेख व्यिस्थापनिः (१) प्रमाणिकरि भई आएका सामग्ीको अधभिेख दरुुस्  
राणखनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम स्थानीय राजपत्रको अधभिेख व्यिस्थापनका िाधग छुटै्ट पणुस् का खडा गरी 
सोिी पणुस् कामा प्रकाशन भएका सामग्ीको धसिधसिेिार संखया खिुाई अद्यािधधक रुपमा अधभिेख 
राणखनेछ । 

(३) प्रमखु प्रशासकीय अधधकृ  िा धनजिे  ोकेको अधधकृ िे उपदफा (२) बमोणजमको अधभिेख 
पणुस् कािाई प्रमाणि  गररनछे । 

12. धनशलु्क रुपमा उपिब्ध गराउनपुनेिः गाउँपाधिकाबाट स्थानीय राजपत्रको प्रकाणश  प्रध  देिायका धनकायमा 
धनशलु्क रुपमा उपिब्ध गराइनेछिः 
(क) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको संघीय  था स्थानीय माधमिा िेने मन्त्रािय  
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(ख) णजल्िा समन्िय सधमध  

(ग) माधिका गाउँपाधिकाको सूचना  था अधभिेख केन्र 

(घ) सम्बणन्ध  स्थानीय विभाग/मिाशाखा/शाखा, र  

(ङ) माधिका गाउँपाधिकाका प्रत्येक िडा कायायिय 

13. िेभ साइटबाट साियजधनक गनुयपनेिः माधिका गाउँपाधिकाबाट प्रकाणश  स्थानीय राजपत्रिाई माधिका 
गाउँपाधिकाको िेभ साइटमा छुटै्ट खण्ड (अिग पोटयि) धनमायि गरी सो बाट समे  साियजधनक गररनेछ 
। 

14. विक्री वि रिको अिस्था  था विक्री मलु्यिः (१) प्रकाणश  स्थानीय राजपत्र माधिका गाउँपाधिकाका 
िडािरु र स्थानीय  िको सूचना  था अधभिेख केन्र  था  ोवकएको शाखा िा एकाइ माफय   विक्री 
वि रिको व्यिस्था धमिाइनछे । 

(२) स्थानीय राजपत्रको देिाय बमोणजमको विक्री मलु्य धनधायरि गररएको छ, 
(क) िावर्यक सदस्य बनाई विक्री गदायिः िडा कायायिय िा माधिका गाउँपाधिकाबाट बणुिधिन ेगरी 

िावर्यक सदस्य ा शलु्क धिई विक्री गरेमा िावर्यक रु. ५९०।– (पाँच सय नब्बे मात्र) 

(ख) खरुा विक्री गदायिः स्थानीय राजपत्रको सदस्य ा नभएको कुनै व्यणि िा संघ संस्थािे स्थानीय 
राजपत्र धिन चािेमा देिाय बमोणजमको फुटकर विक्री मलु्य  ोवकएको छ । 

 १ देणख ८ पेज सम्म एक प्रध को                 रु. १०/- मात्र 

 ९ देणख २४ पेज सम्म एक प्रध को               रु. २०/- मात्र 

 २५ देणख ४० पेज सम्म एक प्रध को              रु. ३०/- मात्र 

 ४१ देणख ५६ पेज सम्म एक प्रध को              रु. ४०/- मात्र 

 ५७ देणख ७२ पेज सम्म एक प्रध को              रु. ५०/- मात्र 

 ७३ देणख ९६ पेज सम्म एक प्रध को              रु. १००/- मात्र 

 ९७ देणख बढी जध  पेज िनु्छ, त्यसमा थप प्रध  पेज ।५० पैसाका दरिे थप शलु्क 
धिईनेछ ।  

रष्टब्यिः माधथ उल्िेणख  दर कायम गदाय नेपाि राजपत्रको प्रचधि  विक्री दरिाई आधार धिइएको छ । 
स्थानीय सभािे उल्िेणख  दरमा औणचत्य र आिश्यक ाका आधारमा पररमाजयन गनय सक्नेछ । 

15.  धबक्रीबाट प्राप्त रकम संणच  कोर्मा जम्मा गनेिः स्थानीय राजपत्र धबक्री बाप  प्राप्त राजस्ि माधिका 
गाउँपाधिकाको संणच  कोर्मा जम्मा गररनेछ । 

16. काययविधधको व्याखयािः यस काययविधधको कायायन्ियन गने क्रममा कुनै दद्वविधा उत्पन्न भएमा माधिका 
गाउँपाधिका, गाउँ काययपाधिकािे गरेको व्याखया अणन् म िनुेछ । 

17. बचाऊिः यो काययविधध िागू िनुभुन्दा अगािै माधिका गाउँपाधिकािे पारर  गरर िागू गरेका काननु, ऐन, 
धनयम, धनदेणशका, काययविधध िा मापदण्ड यसै काययविधध बमोणजम प्रकाशन भएको माधननेछ । 
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अनसूुची - १ 

(दफा ३ सँग सम्बणन्ध ) 

 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने विर्यिस्  ुर भागिरु 

 

 

भाग - १ 

यस भागमा स्थानीय सभाबाट पारर  भई सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणिकरि भएका ऐन  था सभाका धनयमिरु 
प्रकाशन गररनेछ । 

भाग - २  

यस भागमा माधिका गाउँपाधिका, गाउँ काययपाधिकाबाट जारी धनयमाििी, धनदेणशका, काययविधध, मापदण्डिरु 
प्रकाशन गररनेछ । 

भाग - ३  

यस भागमा गाउँपाधिका  था नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार  था अको स्थानीय  िसँग भएको सम्िौ ाको 
व्यिोरा प्रकाशन गररनेछ । 

 

भाग - ४  

यस भागमा गाउँसभा, गाउँ काययपाधिकाका धनिययिरु, गाउँपाधिकाबाट जारी गररने सूचनािरु प्रकाशन 
गररनेछ । 
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अनसूुची - 2 

(दफा 4  था अनसूुची 1 को भाग - 2 सँग सम्बणन्ध ) 
 

  

 

माधिका राजपत्र 

माधिका गाउँपाधिका द्वारा प्रकाणश  

 

खण्डिः ......            िर्य:.....          संखयािः .....            धमध िः ...../...../.... 

 

भाग - 2 

माधिका गाउँपाधिका  

 

 

ऐन  था सभािे बनाएको धनयम सम्पूिय व्यिोरा 

 

                                                          आज्ञािे, 

                                                  नामिः िेमराज काफ्िे 

                                                   प्रमखु प्रशासकीय अधधकृ  
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अनसूुची - २ 

(दफा ४  था अनसूुची १ को भाग - २ सँग सम्बणन्ध ) 
 

  

 

माधिका राजपत्र 

माधिका गाउँपाधिका द्वारा प्रकाणश  

 

खण्डिः ......            िर्य:.....          संखयािः .....            धमध िः ...../...../.... 

 

भाग - 2 

माधिका गाउँपाधिका  

 

 

काययपाधिकाबाट जारी धनयमाििी, धनदेणशका, काययविधध, मापदण्ड  था नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा 
अको स्थानीय  िसँग भएको सम्िौ ाको व्यिोरा 

 

                                                          आज्ञािे, 

                                        नामिः 

                                                   प्रमखु प्रशासकीय अधधकृ  
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अनसूुची - २ 

(दफा ४  था अनसूुची १ को भाग - ३ सँग सम्बणन्ध ) 
 

 

 

माधिका राजपत्र 

माधिका गाउँपाधिका द्वारा प्रकाणश  

 

खण्डिः ......            िर्य:.....          संखयािः .....            धमध िः ...../...../.... 

 

भाग - ३ 

माधिका गाउँपाधिका  

 

 

गाउँपाधिका  था नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार  था अको स्थानीय  िसँग भएको सम्िौ ाको व्यिोरा 

 

 

                                                          आज्ञािे, 

                                        नामिः 

                                                   प्रमखु प्रशासकीय अधधकृ  

 


