
विरुिा गाउँपाविकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविवध, २०७४ 

(विरुिा गाउँ काययपाविकाबाट पाररत) 

 

प्रस्तािनााः  

नेपािको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा 

(३) बमोवजम गाउँपाविका तथा नगरपाविकािे बनाएको ऐन, वनयम, वनदवेशका, काययविवध 

तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनय अवनिायय भएकोिे, 

पवििो पटक स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने वमवत वनधायरण गनय, स्थानीय राजपत्रमा रिने 

विवभन्न भागिरुको व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको नमूना ढाँचा स्िीकृत गनय, स्थानीय 

राजपत्र प्रकाशन गने  अवधकारीको सम्बन्धमा व्यिस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको अवभिेख 

तथा मलू्य वनधायरण र वबक्री वितरणको प्रबन्ध गनय विरुिा गाउँ काययपाविकाको प्रशासकीय 

काययविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोवजम विरुिा गाउँ काययपाविकाको 

वमवत .............. मा बसकेो बैठकि ेयो काययविवध स्िीकृत गरी िागू गरेको छ । 

 

भाग- १ 

प्रारवम्भक 

1. काययविवधको नामाः यस काययविवधको नाम स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविवध, 

२०७४ रिकेो छ । 

2. काययविवध िाग ूहुनाेः यो काययविवध गाउँ काययपाविकाबाट पाररत भएको वमवत दवेख िागू 

हुनेछ । 

भाग - २ 

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढाचँा 

३. स्थानीय राजपत्रको भागिरुाः स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने विषयिस्तुिाई अनुसूची-

१ बमोवजमका भागिरुमा िगीकरण गररएको छ । 

४. स्थानीय राजपत्रको ढाचँााः स्थानीय राजपत्रको ढाँचा अनुसूची -२ मा उल्िखे भए 

बमोवजम   हुनेछ । 



५. खण्डको व्यिस्थााः स्थानीय राजपत्रको खण्ड उल्िेख गदाय राजपत्र प्रकाशन भएको िषय           

(उदािरणका िावग २०७४ साििाई १, २०७५ साििाई २), कायम गरी त्यसपवछ 

क्रमशाः जवत िषय भयो त्यवत नै संख्या उल्िेख गरी प्रकाशन गररनेछ ।  

६. स्थानीय राजपत्रको सखं्यााः (१) स्थानीय राजपत्रको सखं्या कायम गदाय क्रमशाः संख्या 

कायम गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम सखं्या कायम गदाय नेपािी िषयिाई आधार मानी सो िषयभरी 

पाररत िा वनणयय भई प्रकाशन भएका विषयमा क्रमशाः संख्या राखी अको िषय शुरु 

भएपवछ नयाँ संख्याबाट शुरु गररनेछ । 

७. स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गन ेसामग्ीाः स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गदाय वबषयिस्तुसँग 

सम्बवन्धत भागको उल्िखे गरी (जस्तै ऐन भए भाग-१ उल्िखे गने) त्यसपवछ प्रकाशन 

सामग्ी (ऐन, वनयम, काययविवध, वनदवेशका, मापदण्डको प्रस्तािना दवेख अवन्तमसम्म) को 

सम्पूणय व्यिोरा जस्ताको त्यस्तै राखी प्रकाशन गररनेछ । 

८. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गन ेअवधकारीाः स्थानीय राजपत्र विरुिा गाउँ काययपाविकाको 

प्रमुख प्रशासकीय अवधकृतको आदशेानुसार प्रकाशन हुनेछ । यसरी प्रकाशन गदाय 

राजपत्रको अन्त्यमा “आज्ञािे,” भन्ने व्यिोरा उल्िेख गरी प्रमुख प्रशासकीय अवधकृतको 

नाम र गाउँ काययपाविकाको प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत भन्न ेिाकयांश राखी िा प्रमखु 

प्रशासकीय अवधकृति ेकुनै अवधकृतस्तरको कमयचारीिाई अवधकार प्रत्यायोजन गरेको भए 

त्यस्तो अवधकारीको नाम र वनजको पद उल्िखे गरी प्रकाशन गररनेछ । 

 

  

भाग- ३ 

स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन, अवभिखे तथा वितरण 

९. स्थानीय राजपत्र प्रकाशनको वजम्मिेारीाः (१) काययपाविकाि ेकुनै शाखा िा इकाईिाई 

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्िन्धी कामका िावग कायय वििरण सवित वजम्मेिारी 

तोके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम तोककएको शाखा िा इकाईबाट मात्र स्थानीय राजपत्र प्रकाशन  

गररनेछ । 



१०. प्रकाशन पिूय सम्पादन गनुयपनाेः (१) प्रकाशन हुने सामग्ी गाउँ काययपाविकाको कानून 

सम्िन्धी विषय िनेे शाखा िा इकाईबाट सम्पादन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोवजमको सम्पाकदत प्रवत प्रमाणीकरण गरी राजपत्र प्रकाशन गने 

शाखा/इकाईमा पठाईनेछ । 

११. स्थानीय राजपत्रको अवभिखे व्यिस्थापनाः (१) प्रमाणीकरण भई आएका सामग्ीको 

अवभिखे दरुुस्त रावखनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम स्थानीय राजपत्रको अवभिखे व्यिस्थापनका िावग छुटै्ट 

पुवस्तका खडा गरी सोिी पुवस्तकामा प्रकाशन भएका सामग्ीको वसिवसिेिार 

संख्या खुिाई अद्यािवधक रुपमा अवभिखे रावखनेछ । 

(३) प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत िा वनजिे तोकेको अवधकृतिे उपदफा (२) बमोवजमको 

अवभिखे पुवस्तकािाई प्रमावणत गररनेछ । 

१२. वनाःशलु्क रुपमा उपिब्ध गराउन ुपनाेः गाउँपाविकािे स्थानीय राजपत्रको प्रकावशत 

प्रवत दिेायका वनकायमा वनाःशुल्क रुपमा उपिब्ध गराइनेछाः 

(क) नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारको संघीय तथा स्थानीय मावमिा िनेे मन्त्रािय, 

(ख) वजल्िा समन्िय सवमवत, 

(ग)  गाउँपाविकाको सूचना तथा अवभिखे केन्र, 

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

(ङ)  गाउँपाविकाका प्रत्येक िडा कायायिय 

१३. िभे साइटबाट साियजवनक गनुयपनेाः गाउँपाविकाबाट प्रकावशत स्थानीय राजपत्रिाई 

गाउँपाविकाको िेभ साइटमा छुटै्ट खण्ड (अिग पोटयि) वनमायण गरी सोबाट समेत 

साियजवनक गररनेछ । 

१४. विक्री वितरणको व्यिस्था तथा वबक्री मलू्याः (१) प्रकावशत स्थानीय राजपत्र 

गाउँपाविकाका िडािरु र स्थानीय तिको सूचना तथा अवभिेख केन्र तथा तोककएको 

शाखा िा इकाईमाफय त विक्री वितरणको व्यिस्था वमिाइनेछ । 

(२) स्थानीय राजपत्रको  दिेाय बमोवजमको वबक्री मूल्य वनधायरण गररएको छ,  



(क) बार्षयक सदस्य बनाई वबक्री गदायाः िडा कायायिय िा गाउँ काययपाविकाको 

कायायियबाट बुविविने गरी बार्षयक सदस्यता शुल्क विई वबक्री गरेमा बार्षयक रु. 

५९० (रुपैया पाँच सय नब्बेमात्र) 

(ख) खुरा वबक्री गदायाः स्थानीय राजपत्रको सदस्य नभएको कुनै व्यवि िा संघ संस्थाि े

स्थानीय राजपत्र विन चािमेा दिेाय बमोवजमको फुटकर वबक्री मलू्य तोककएको    

छ । 

 १ दवेख ८ पेज सम्म एक प्रवतको                    रु.५ मात्र 

 ९ दवेख २४ पेज सम्म एक प्रवतको                  रु.१० मात्र 

 २५ दवेख ४० पेज सम्म एक प्रवतको                 रु.१५ मात्र 

 ४१ दवेख ५६ पेज 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 जवत पेज हुन्छ, त्यसमा थप प्रवत पेज २८ पसैाका दरि ेथप शलु्क 

विइनेछ । 

रष्टब्याः मावथ उल्िेवखत दर कायम गदाय नेपाि राजपत्रको प्रचवित वबक्री दरिाई आधार 

विइएको छ । स्थानीय सभाि े उल्िेवखत दरमा औवचत्य र आिश्यकताका 

आधारमा पररमाजयन गनय सके्नछ ।  

१५. वबक्रीबाट प्राप्त रकम सवञ्चत कोषमा जम्मा गनेाः स्थानीय राजपत्र वबक्री बापत प्राप्त 

राजश्व गाउँपाविकाको सवञ्चत कोषमा जम्मा गररनेछ । 

१६. काययविवधको व्याख्यााः यस काययविवधको कायायन्ियन गने क्रममा कुनै विविधा उत्पन्न 

भएमा गाउँ काययपाविकािे गरेको व्याख्या अवन्तम हुनेछ । 

१७. बचाऊाः यो काययविवध िागू हुनभुन्दा अगािै गाउँपाविकािे पाररत गरी िागू गरेका 

कानुन, ऐन, वनयम, वनदवेशका, काययविवध िा मापदण्ड यस ैकाययविवध बमोवजम प्रकाशन 

भएको मावननेछ । 

  



अनुसूची- १ 

(दफा ३ सँग सम्बवन्धत) 

 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गन ेविषयिस्त ुर भागिरु 

 

भाग-१ 

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

सभाका वनयमिरु प्रकाशन गररनेछ । 

 

भाग-२ 

यस भागमा गाउँ काययपाविकाबाट जारी वनयमाििी, वनदवेशका, काययविवध, मापदण्ड तथा 

नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार तथा अको स्थानीय तिसँग भएको सम्िौताको व्यिोरा प्रकाशन 

गररनेछ । 

 

  

  



अनुसूची- २ 

(दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बवन्धत) 

  

 

 

विरुिा गाउँपाविका 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

खण्डाः...                  सखं्यााः...             वमवताः ..../../.. 

 

भाग–१ 

विरुिा गाउँपाविका 

 

ऐन तथा सभाि ेबनाएको वनयमको सम्पूणय व्यिोरा 

 

आज्ञािे, 

नाम 

प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 

 

  

  



अनुसूची- २ 

(दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–२ सँग सम्बवन्धत) 

  

 

 

विरुिा गाउँपाविका 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

खण्डाः...                  सखं्यााः...             वमवताः ..../../.. 

 

भाग–२ 

विरुिा गाउँपाविका 

 

काययपाविकाबाट जारी वनयमाििी, वनदवेशका, काययविवध, मापदण्ड तथा नेपाि सरकार, 

प्रदशे सरकार िा अको स्थानीय तिसँग भएको सम्िौताको व्यिोरा 

 

 

आज्ञािे, 

नाम 

प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 


