
 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः ५                   संखयाः १           लित ः २०७९/१०/१९ 

भाग – २ 
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

 

 

 

राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविवध, २०७९ 

प्रस्तािनााः  नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा 

(३) बमोविम गाउँपावलका तथा नगरपावलकाले बनाएको ऐन, वनयम, वनदवेिका, काययविवध तथा मापदण्ड 

स्थानीय रािपत्रमा प्रकािन गनय अवनिायय भएकोले, पविलो पटक स्थानीय रािपत्र प्रकािन गने वमवत 

वनधायरण गनय, स्थानीय रािपत्रमा रिने विवभन्न भागिरुको व्यिस्था गनय, स्थानीय रािपत्रको नमनूा ढाँचा 

स्िीकृत गनय, स्थानीय रािपत्र प्रकािन गने  अवधकारीको सम्बन्धमा व्यिस्था गनय, स्थानीय रािपत्रको 



अवभलेख तथा मलू्य वनधायरण र वबक्री वितरणको प्रबन्ध गनय बान्नीगढी ियगढ गाउँपावलकाको प्रिासकीय 

काययविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७९ को दफा ४ बमोविम बान्नीगढी ियगढ गाउँपावलका काययपावलकाको 

बैठकले यो काययविवध स्िीकृत गरी लाग ूगरेको छ ।  

भाग - १ 

प्रारवम्भकाः 

1. कार्यविवधको नामाः यस काययविवधको नाम स्थानीय रािपत्र प्रकािन सम्बन्धी काययविवध, २०७९  

रिकेो छ ।  

2. कार्यविवध लागू हुन ाः यो काययविवध बान्नीगढी ियगढ गाउँकाययपावलकाबाट पाररत भएको 

वमवतदवेख लाग ूिुनेछ ।  

भाग - २ 

स्थानीर् राजपत्रको भाग र ढााँचा 

3. स्थानीर् राजपत्रको भागहराः स्थानीय रािपत्रमा प्रकािन गने विषयिस्तुलाई अनसुचूी - १ 

बमोविमका भागिरुमा िगीकरण गररएको छ ।  

4. स्थानीर् राजपत्रको ढााँचााः स्थानीय रािपत्रको ढाँचा अनसुचूी - २ मा उल्लेख भए बमोविम   

िुनेछ ।  

5. खण्डको व्र्िस्थााः स्थानीय रािपत्रको खण्ड उल्लेख गदाय रािपत्र प्रकािन भएको िषय           

(उदािरणका लावग २०७४ साललाई १, २०७५ साललाई २), कायम गरी त्यसपवछ क्रमिः िवत 

िषय भयो त्यवत नै संख्या उल्लेख गरी प्रकािन गररनेछ ।   

6. स्थानीर् राजपत्रको संखर्ााः (१) स्थानीय रािपत्रको संख्या कायम गदाय क्रमिः संख्या कायम 

गररनेछ ।   



(२) उपदफा (१) बमोविम संख्या कायम गदाय नेपाली बषयलाई आधार मानी सो बषयभरी 

पाररत िा वनणयय भई प्रकािन भएका विषयमा क्रमिः संख्या राखी अको बषय िरुु भएपवछ नयाँ 

संख्याबाट िरुु गररनेछ ।  

7. स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन गने सामग्ीाः स्थानीय रािपत्र प्रकािन गदाय वबषयिस्तसँुग 

सम्बवन्धत भागको उल्लेख गरी (िस्तै ऐन भए भाग(१ उल्लेख गने) त्यसपवछ प्रकािन सामग्री (ऐन, 

वनयम, काययविवध, वनदेविका, मापदण्डको प्रस्तािनादेवख अवन्तमसम्म) को सम्पणूय व्यिोरा िस्ताको 

तस्तै राखी प्रकािन गररनेछ ।  

8. स्थानीर् राजपत्र प्रकाशन गने अवधकारीाः स्थानीय रािपत्र बान्नीगढी ियगढ  गाउँपावलकाको 

प्रमखु प्रिासकीय अवधकृतको आदिेानसुार प्रकािन िुनेछ । यसरी प्रकािन गदाय रािपत्रको 

अन्त्यमा “आज्ञाले,” भन्ने व्यिोरा उल्लेख गरी प्रमखु प्रिासकीय अवधकृतको नाम र 

गाउँपावलकाको प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत भन्ने िाकयांि राखी िा प्रमखु प्रिासकीय अवधकृतले 

कुनै अवधकृतस्तरको कमयचारीलाई अवधकार प्रत्यायोिन गरेको भए त्यस्तो अवधकारीको नाम र 

वनिको पद उल्लेख गरी प्रकािन गररनेछ ।  

भाग - ३ 

स्थानीर् राजपत्रको प्रकाशन, अवभल ख तथा वितरण 

9. स्थानीर् राजपत्र प्रकाशनको वजम्म िारीाः (१) काययपावलकाले कुनै िाखा िा एकाइलाई 

स्थानीय रािपत्र प्रकािन सम्िन्धी कामका लावग कायय वििरण सवित विम्मेिारी तोकनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोविम तोवकएको िाखा िा एकाइबाट मात्र स्थानीय रािपत्र प्रकािन  

गररनेछ ।  

10. प्रकाशन पूिय सम्पादन गनयपनेाः (१) प्रकािन िुने सामग्री गाउँकाययपावलकाको काननू सम्िन्धी 

विषय िनेे िाखा िा एकाइबाट सम्पादन गररनेछ ।   

(२) उपदफा (१) िमोविमको सम्पावदत प्रवत प्रमाणीकरण गरी रािपत्र प्रकािन गने 

िाखा/एकाइमा पठाईनेछ ।  



11. स्थानीर् राजपत्रको अवभल ख व्र्िस्थापनाः (१) प्रमाणीकरण भई आएका सामग्रीको अवभलेख 

दरुुस्त रावखनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम स्थानीय रािपत्रको अवभलेख व्यिस्थापनका लावग छुटै्ट पवुस्तका 

खडा गरी सोिी पवुस्तकामा प्रकािन भएका सामग्रीको वसलवसलेिार संख्या खलुाई अद्यािवधक 

रुपमा अवभलेख रावखनेछ ।  

(३) प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत िा वनिले तोकेको अवधकृतले उपदफा (२) बमोविमको 

अवभलेख पवुस्तकालाई प्रमावणत गररनेछ ।  

12. वनाःशुल्क रपमा उपलब्ध गराउनु पनेाः गाउँपावलकाले स्थानीय रािपत्रको प्रकावित प्रवत 

दिेायका वनकायमा वनःिलु्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछः  

(क) नेपाल सरकार र प्रदिे सरकारको संघीय तथा स्थानीय मावमला िनेे मन्त्रालय,  

(ख) विल्ला समन्िय सवमवत,  

(ग) गाउँपावलकाको सचूना तथा अवभलेख केन्र,  

(घ) सम्बवन्धत स्थानीय विभाग/मिािाखा/िाखा, र  

(ङ) गाउँपावलकाका प्रत्येक िडा कायायलय  

13. ि भ साइटबाट साियजवनक गनुयपनेाः गाउँपावलकाबाट प्रकावित स्थानीय रािपत्रलाई 

गाउँपावलकाको िेभ साइटमा छुटै्ट खण्ड (अलग पोटयल) वनमायण गरी सोबाट समेत साियिवनक 

गररनेछ ।  

14. विक्री वितरणको व्र्िस्था तथा वबक्री मूल्र्ाः (१) प्रकावित स्थानीय रािपत्र गाउँपावलकाका 

िडािरु र स्थानीय तिको सचूना तथा अवभलेख केन्र तथा तोवकएको िाखा िा एकाइ माफय त विक्री 

वितरणको व्यिस्था वमलाइनेछ ।  

(२) स्थानीय रािपत्रको देिाय बमोविमको वबक्री मलू्य वनधायरण गररएको छ,   

(क) बावषयक सदस्र् बनाई वबक्री गदायाः िडा कायायलय िा गाउँपावलकाबाट बवुिवलने 

गरी बावषयक सदस्यता िलु्क वलई वबक्री गरेमा बावषयक रु. ५९०/-(पाँच सय नब्बेमात्र)  



(ख) खुद्रा वबक्री गदायाः स्थानीर् राजपत्रको सदस्र् नभएको कुनै व्र्वि िा संघ 

संस्थाल  स्थानीर् राजपत्र वलन चाह मा द हार् बमोवजमको फुटकर वबक्री मूल्र् 

तोवकएको    छ ।  

▪ १ दवेख ८ पेि सम्म एक प्रवतको                     रु.५ मात्र  

▪ ९ दवेख २४ पेि सम्म एक प्रवतको                   रु.१० मात्र  

▪ २५ दवेख ४० पेि सम्म एक प्रवतको                 रु.१५ मात्र  

▪ ४१ दवेख ५६ पेि सम्म एक प्रवतको                 रु.२० मात्र  

▪ ५७  दवेख ७२ सम्म एक  प्रवतको                    रु.२५ मात्र  

▪ ७३  दवेख ९६ सम्म एक प्रवतको                     रु.५० मात्र  

▪ ९७ दवेख बढी िवत पेि िुन्छ, त्यसमा थप प्रवत पेि २८ पैसाका दरले थप िलु्क 

वलइनेछ ।  

द्रष्टब्र्ाः मावथ उल्लेवखत दर कायम गदाय नेपाल रािपत्रको प्रचवलत वबक्री दरलाई आधार वलइएको छ । 

स्थानीय सभाले उल्लेवखत दरमा औवचत्य र आिश्यकताका आधारमा पररमाियन गनय सकनेछ ।   

15. वबक्रीबाट प्राप्त रकम सवचिचत कोषमा जम्मा गनेाः स्थानीय रािपत्र वबक्री बापत प्राप्त रािश्व 

गाउँपावलकाको सवञ्चत कोषमा िम्मा गररनेछ ।  

16. कार्यविवधको व्र्ाखर्ााः यस काययविवधको कायायन्ियन गने क्रममा कुनै विविधा उत्पत्र भएमा गाउँ 

काययपावलकाले गरेको व्याख्या अवन्तम िुनेछ ।  

17.  बचाऊाः यो काययविवध लाग ूिुनभुन्दा अगािै गाउँपावलकाले पाररत गरी लाग ूगरेका काननु, ऐन, 

वनयम, वनदवेिका, काययविवध िा मापदण्ड यसै काययविवध बमोविम प्रकािन भएको मावननेछ ।  

 

 

 



 

 

अनुसूची - १ 

(दफा ३ सँग सम्बवन्धत) 

स्थानीय रािपत्रमा प्रकािन गने विषयिस्त ुर भागिरु 

भाग - १ 

यस भागमा स्थानीय सभाबाट पाररत भई सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएका ऐन तथा सभाका वनयमिरु 

प्रकािन गररनेछ ।  

 

भाग - २ 

यस भागमा नगर काययपावलकाबाट िारी वनयमािली, वनदवेिका, काययविवध, मापदण्ड तथा नेपाल सरकार, 

प्रदिे सरकार तथा अको स्थानीय तिसँग भएको सम्िौताको व्यिोरा प्रकािन गररनेछ ।  

  

  



अनसुचूी - २ 

(दफा ४ तथा अनसचूी - १ को भाग - १ सँग सम्बवन्धत) 

 

 

 

 

बान्नीगढी जर्गढ गाउाँपावलका 

 

स्थानीर् राजपत्र 

खण्डाः …                                    संखर्ााः …                              वमवत: …………… 

   

भाग -१ 

बान्नीगढी जर्गढ गाउाँपावलका 

 
 

ऐन तथा सभाल  बनाएको वनर्मको सम्पूणय व्र्होरा 

 

आज्ञाले,  

प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत  

 



अनसुचूी २ 

(दफा ४ तथा अनसचूी - १ को भाग - २ सँग सम्बवन्धत)  

 

 

 

 

बान्नीगढी जर्गढ गाउाँपावलका 

 

 स्थानीर् राजपत्र 

 

खण्डाः …                                    संखर्ााः …                              वमवत: …………… 
   

 

भाग -२ 

बान्नीगढी जर्गढ गाउाँपावलका 

 
 

काययपावलकाबाट िारी वनयमािली, वनदेविका, काययविवध, मापदण्ड तथा नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार िा 

अको स्थानीय तिसँग भएको सम्िौताको व्यिोरा  

आज्ञाले,  

 प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत 

 

     आज्ञािे, 
   झनक रेग्मी  

                                                 नन. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

 


