
      

  

 

 

स्थानीय राजपत्र  

मालिकाजजुन गाईँपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्डः१                                          सखंयाः८       लमलतः २०७४।१२।१५ 

 

भाग–२ 

 

     मालिकाजजनु गाईँपालिका 

 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी कायलुिलध, २०७४ 

प्रस्तािनाः  

नपेािको सलंिधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को ईपदफा -३) 

बमोलजम गाईँपालिका तथा नगरपालिकाि े बनाएको ऐन, लनयम, लनदलेिका, कायलुिलध तथा मापदण्ड 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गन ुऄलनिाय ुभएकोि,ेपलहिो पटक स्थानीय राजपत्र प्रकािन गन ेलमलत लनधारुण 

गन,ु स्थानीय राजपत्रमा रहन ेलिलभन्न भागहरुको व्यिस्था गनु, स्थानीय राजपत्रको नमनूा ढाचँा स्िीकृत गन,ु 

कायपुालिकाबाट स्िीकृत लमलत २०७४/१२/१२ 



स्थानीय राजपत्र प्रकािन गन ेऄलधकारीको सम्बन्धमा व्यिस्था गनु, स्थानीय राजपत्रको ऄलभिखे तथा मलू्य 

लनधारुण र लबक्री लितरणको प्रबन्ध गन ु गाईँपालिकाको लमलत २०७४।१२।१२ मा बसकेो बठैकि े यो 

कायलुिलध स्िीकृत गरी िाग ूगरेको छ । 

 

भाग १ 
प्रारलम्भक 

१. कायलुिलधको नामः यस कायुलिलधको नाम स्थानीय राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी कायुलिलध, २०७४ 

रहकेो छ । 

२. कायलुिलध िाग ूहुनःे यो कायुलिलध मालिकाजजुन गाईँकायुपालिकाबाट पाररत भएको लमलत दलेख िागू 

हुनेछ । 

भाग २ 

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढाचँा 

३. स्थानीय राजपत्रको भागहरुः स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गन े लिषयिस्तजिाइ ऄनजसूची -१ 

बमोलजमका भागहरुमा िगीकरण गररएको छ । 

४. स्थानीय राजपत्रको ढाचँाः स्थानीय राजपत्रको ढाँचा ऄनजसूची -२ मा ईल्िेख भए बमोलजम   हुनेछ । 

छ।  

५. खण्डको व्यिस्थाः स्थानीय राजपत्रको खण्ड ईल्िेख गदा ु राजपत्र प्रकािन भएको िषु(ईदाहरणका 

िालग २०७४ साििाइ १, २०७५ साििाइ २), कायम गरी त्यसपलछ क्रमिः जलत िषु भयो त्यलत न ै

संखया ईल्िेख गरी प्रकािन गररनेछ ।  

६. स्थानीय राजपत्रको सखंयाः (१) स्थानीय राजपत्रको संखया कायम गदाु क्रमिः संखया कायम गररनेछ ।    

(२) ईपदफा (१) बमोलजम संखया कायम गदाु नेपािी बषुिाइ अधार मानी सो बषुभरी पाररत िा 

लनणुय भइ प्रकािन भएका लिषयमा क्रमिः संखया राखी ऄको बषु िजरु भएपलछ नयाँ संखयाबाट िजरु 

गररनेछ । 

७. स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गन े सामग्ीः स्थानीय राजपत्र प्रकािन गदाु लबषयिस्तजसँग सम्बलन्धत 

भागको ईल्िेख गरी -जस्तै ऐन भए भाग-१ ईल्िेख गने) त्यसपलछ प्रकािन सामग्ी -ऐन, लनयम, 

कायुलिलध, लनदलेिका, मापदण्डको प्रस्तािनादलेख ऄलन्तमसम्म) को सम्पूणु व्यहोरा जस्ताको तस्त ै

राखी प्रकािन गररनेछ । 

८. स्थानीय राजपत्र प्रकािन गन े ऄलधकारीः स्थानीय राजपत्र मालिकाजजुन गाईँपालिकाको प्रमजख 

प्रिासकीय ऄलधकृतको अदिेानजसार प्रकािन हुनेछ । यसरी प्रकािन गदाु राजपत्रको ऄन्त्यमा 

“अज्ञाि,े” भने्न व्यहोरा ईल्िेख गरी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको नाम र गाईँपालिकाको प्रमजख 



प्रिासकीय ऄलधकृत भने्न िाकयांि राखी िा प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे कज न ै ऄलधकृतस्तरको 

कमुचारीिाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गरेको भए त्यस्तो ऄलधकारीको नाम र लनजको पद ईल्िेख गरी 

प्रकािन गररनेछ । 

 

भाग- ३ 

स्थानीय राजपत्रको प्रकािन, ऄलभिखे तथा लितरण 

९. स्थानीय राजपत्र प्रकािनको लजम्मिेारीः (१) कायुपालिकािे कज नै िाखा िा एकाआिाइ स्थानीय  

राजपत्र प्रकािन सम्िन्धी कामका िालग कायु लििरण सलहत लजम्मेिारी तोके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोककएको िाखा िा एकाआबाट मात्र स्थानीय राजपत्र प्रकािन  गररनेछ । 

  १०. प्रकािन पिू ुसम्पादन गनजपुनःे (१) प्रकािन हुने सामग्ी गाईँकायुपालिकाको कानून सम्िन्धी     

           लिषय हने ेिाखा िा एकाआबाट सम्पादन गररनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) िमोलजमको सम्पाकदत प्रलत प्रमाणीकरण गरी राजपत्र प्रकािन गने िाखाएकाआमा 

पठाइनेछ । 

        ११. स्थानीय राजपत्रको ऄलभिखे व्यिस्थापनः (१) प्रमाणीकरण भइ अएका सामग्ीको ऄलभिेख दजरुस्त  

रालखनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम स्थानीय राजपत्रको ऄलभिेख व्यिस्थापनका िालग छटै्ट पजलस्तका खडा गरी 

सोही पजलस्तकामा प्रकािन भएका सामग्ीको लसिलसिेिार संखया खजिाइ ऄद्यािलधक रुपमा ऄलभिेख 

रालखनेछ । 

(३) प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत िा लनजिे तोकेको ऄलधकृतिे ईपदफा (२) बमोलजमको ऄलभिेख  

   पजलस्तकािाइ प्रमालणत गररनेछ । 

१२.   लनःिजल्क रुपमा ईपिब्ध गराईनज पन-े गाईँपालिकािे स्थानीय राजपत्रको प्रकालित प्रलत  

दहेायका लनकायमा लनःिजल्क रुपमा ईपिब्ध गराआनेछः 

(क) नेपाि सरकार र प्रदिे सरकारको संघीय तथा स्थानीय मालमिा हनेे मन्त्रािय, 

(ख) लजल्िा समन्िय सलमलत, 

(ग) गाईँपालिकाको सूचना तथा ऄलभिेख केन्र, 

(घ) सम्बलन्धत स्थानीय लिभाग/महािाखा/िाखा, र 



(ङ) गाईँपालिका प्रत्येक िडा कायाुिय 

 

१३. िभे साआटबाट सािजुलनक गनजपुनःे गाईँपालिकाबाट प्रकालित स्थानीय राजपत्रिाइ गाईँपालिकाको िेभ 

साआटमा छज टै्ट खण्ड (ऄिग पोटुि) लनमाुण गरी सोबाट समेत सािुजलनक गररनेछ । 

१४. लिक्री लितरणको व्यिस्था तथा लबक्री मलू्यः (१) प्रकालित स्थानीय राजपत्र गाईँपालिकाका िडाहरु र 

स्थानीय तहको सूचना तथा ऄलभिेख केन्र तथा तोककएको िाखा िा एकाआमाफुत लिक्री लितरणको व्यिस्था 

लमिाआनेछ । 

(२) स्थानीय राजपत्रको  दहेाय बमोलजमको लबक्री मूल्य लनधाुरण गररएको छ,  

(क) बार्षषक सदस्य बनाइ लबक्री गदाुः िडा कायाुिय िा गाईँपालिकाबाट बजलझलिने गरी 

बार्षषक सदस्यता िजल्क लिइ लबक्री गरेमा बार्षषक रु. ५९०।-पाँच सय नब्बेमात्र) 

(ख) खजरा लबक्री गदाुः स्थानीय राजपत्रको सदस्य नभएको कज न ैव्यलि िा संघ संस्थािे स्थानीय 

राजपत्र लिन चाहमेा दहेाय बमोलजमको फज टकर लबक्री मूल्य तोककएको    छ । 

 १ दलेख ८ पेज सम्म एक प्रलतको                    रु.५ मात्र 

 ९ दलेख २४ पेज सम्म एक प्रलतको                  रु.१० मात्र 

 २५ दलेख ४० पेज सम्म एक प्रलतको                 रु.१५ मात्र 

 ४१ दलेख ५६ पेज सम्म एक प्रलतको                 रु.२० मात्र 

 ५७  दलेख ७२ सम्म एक  प्रलतको                   रु.२५ मात्र 

 ७३  दलेख ९६ सम्म एक प्रलतको                     रु.५० मात्र 

 ९७ दलेख बढी जलत पेज हुन्छ, त्यसमा थप प्रलत पेज २८ पैसाका दरिे थप िजल्क  

लिआनेछ । 

 

१५.  लबक्रीबाट प्राप्त रकम सलञ्चत कोषमा जम्मा गनःे स्थानीय राजपत्र लबक्री बापत प्राप्त राजश्व  

           गाईँपालिकाको सलञ्चत कोषमा जम्मा गररनेछ । 

१६.  कायलुिलधको व्याखयाः यस कायुलिलधको कायाुन्ियन गन ेक्रममा कज नै लद्वलिधा ईत्पत्र भएमा गाईँ  

           कायुपालिकािे गरेको व्याखया ऄलन्तम हुनेछ । 

१७. बचाउः यो कायुलिलध िागू हुनजभन्दा ऄगािै गाईँपालिकािे पाररत गरी िागू गरेका कानजन, ऐन,  

           लनयम, लनदलेिका, कायुलिलध िा मापदण्ड यसै कायुलिलध बमोलजम प्रकािन भएको मालननेछ । 

ऄनजसचूी- १ 



(दफा ३ सगँ सम्बलन्धत) 

 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गन ेलिषयिस्तज र भागहरु 

भाग-१ 

यस भागमा स्थानीय सभाबाट पाररत भइ सभाको ऄध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएका ऐन तथा सभाका लनयमहरु 

प्रकािन गररनेछ । 

भाग-२ 

यस भागमा गाईँकायुपालिकाबाट जारी लनयमाििी, लनदलेिका, कायुलिलध, मापदण्ड तथा नेपाि सरकार, 

प्रदिे सरकार तथा ऄको स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताको व्यहोरा प्रकािन गररनेछ । 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनजसचूी- २ 



(दफा ४ तथा ऄनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बलन्धत) 

  

 

 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः...                    संखयाः...                लमलतः ......../....../.... 

 

भाग–१ 

मालिकाजजनु गाईँपालिका 

 

ऐन तथा सभािे बनाएको लनयमको सम्पूणु व्यहोरा 

 

अज्ञाि,े 

नाम 

प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

  

 

 



ऄनजसचूी- २ 

(दफा ४ तथा ऄनसूची–१ को भाग–२ सँग सम्बलन्धत) 

  

 

 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः...                    संखयाः...                लमलतः ......../....../.... 

 

भाग–२ 

मालिकाजजनु गाईँपालिका 

 

कायुपालिकाबाट जारी लनयमाििी, लनदलेिका, कायुलिलध, मापदण्ड तथा नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार िा 

ऄको स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताको व्यहोरा 

 

अज्ञाि,े 

नाम 

प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

 

 



ऄनजसचूी ३ 

(दफा ११ ईपदफा ३ संग सम्बन्धीत) 

मालिकाजजुन गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकािनको ऄलभिेख ककताब 

  

क्र.स. प्रकािन लमलत 
प्रकालित 

दस्तािजेको नाम 
िष ु ऄकं भाग प्रमालणत गन ेप्र.प्र.ऄ. 

१       

२       

३       

 

 

अज्ञाि,े 

सन्तोष कज मार भट्ट 

प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

 


