
 

सिसिङवा गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः१                                                सखंयाः १                                   मिम ः २०७८।०९।१९ 

 

भाग–२ 

सिसिङ्वा गाउँपासिका 

सिसिङ्वा गाउँपासिका गाउँ कार्यपालिकाबाट पारित  

स् थानीय राजपत्र प्रकाशन सम् बन्धि काययन्िन्ि, २०७७ 

आज्ञाल,े 

सुमन न्िङ्देन (न्िम्बु) 

प्रिुख प्रशासकीय अमिकृ  
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स्थानीर् िाजपत्र प्रकाशन सम्बसधि कार्यलिलि, २०७७ 

प्रस्तािनााः  

नेपालको संमििान  था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बिोमजि 

गाउँपामलका  था नगरपामलकाले बनाएको ऐन, मनयि, मनदेमशका, काययमिमि  था िापदण्ड स्थानीय राजपत्रिा 

प्रकाशन गनय अमनिायय भएकोले, 

पमिलो पटक स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गन ेमिम  मनिायरण गनय, स्थानीय राजपत्रिा रिन ेमिमभन्न भागिरुको व्यिस्था 

गनय, स्थानीय राजपत्रको निनूा ढाँचा स्िीकृ  गनय, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गन ेअन्िकारीको सम्बन्ििा व्यिस्था गनय, 

स्थानीय राजपत्रको अमभलेख  था िूल्य मनिायरण र मबक्री मि रणको प्रबन्ि गनय न्सन्दङ्िा गाउँपामलका प्रशासकीय 

काययमिमि (मनयमि  गन)े ऐन, २०७७ को दफा ४ बिोमजि न्सन्दङ्िा गाउँ काययपामलकाको मिम  २०७७।०४।०३ िा 

बसेको बैठकले यो काययमिमि स्िीकृ  गरी लागू गरेको छ । 

 

भाग- १ 

प्रािलम्भक 

1. कार्यलिलिको नामाः यस काययमिमिको नाि स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्िी काययमिमि, २०७७ रिकेो छ । 

2. कार्यलिलि िागू हुन ाः यो काययमिमि न्सन्दङ्िा गाउँ काययपामलकाबाट पारर  भएको मिम देमख लाग ूिुनेछ । 

 

भाग- २ 

स्थानीर् िाजपत्रको भाग ि ढाँचा 

3. स्थानीर् िाजपत्रको भागहराः स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन गन े मिषयिस् ुलाई अनुसूची -१ बिोमजिका 

भागिरुिा िगीकरण गररएको छ । 

4. स्थानीर् िाजपत्रको ढाँचााः स्थानीय राजपत्रको ढाँचा अनुसूची -२ िा उल्लेख भए बिोमजि   िुनेछ । 
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5. खण्डको व्र्िस्थााः स्थानीय राजपत्रको खण्ड उल्लेख गदाय राजपत्र प्रकाशन भएको िषय (उदािरणका लामग 

२०७४ साललाई १, २०७५ साललाई २), कायि गरी त्यसपमछ क्रिशः जम  िषय भयो त्यम  न ैसंखया उल्लेख 

गरी प्रकाशन गररनेछ ।  

6. स्थानीर् िाजपत्रको संखर्ााः (१) स्थानीय राजपत्रको संखया कायि गदाय क्रिशः संखया कायि गररनछे ।  

(२) उपदफा (१) बिोमजि संखया कायि गदाय नेपाली बषयलाई आिार िानी सो बषयभरी पारर  िा 

मनणयय भई प्रकाशन भएका मिषयिा क्रिशः सखंया राखी अको बषय शुरु भएपमछ नयाँ संखयाबाट शुरु गररनेछ 

। 

7. स्थानीर् िाजपत्रमा प्रकाशन गने सामग्ीाः स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गदाय मबषयिस् ुसगँ सम्बमन्ि  भागको 

उल्लेख गरी (जस् ै ऐन भए भाग-१ उल्लेख गन)े त्यसपमछ प्रकाशन सािग्री (ऐन, मनयि, काययमिमि, मनदेमशका, 

िापदण्डको प्रस् ािनादेमख अमन् िसम्ि) को सम्पूणय व्यिोरा जस् ाको  स् ै राखी प्रकाशन गररनेछ । 

8. स्थानीर् िाजपत्र प्रकाशन गने अलिकािीाः स्थानीय राजपत्र न्सन्दङ्िा गाउँपामलका प्रिुख प्रशासकीय 

अमिकृ को आदेशानुसार प्रकाशन िनुेछ । यसरी प्रकाशन गदाय राजपत्रको अन्त्यिा “आज्ञाले,”भन्ने व्यिोरा 

उल्लेख गरी प्रिुख प्रशासकीय अमिकृ को नाि र गाउँपामलकाको प्रिुख प्रशासकीय अमिकृ  भन्न ेिाकयांश 

राखी िा प्रिुख प्रशासकीय अमिकृ ले कुन ैअमिकृ स् रको कियचारीलाई अमिकार प्रत्यायोजन गरेको भए 

त्यस् ो अमिकारीको नाि र मनजको पद उल्लेख गरी प्रकाशन गररनेछ । 
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भाग- ३ 

स्थानीर् िाजपत्रको प्रकाशन, अलभि ख तथा लितिण 

9. स्थानीर् िाजपत्र प्रकाशनको लजम्म िािीाः (१) काययपामलकाले कुन ैशाखा िा एकाइलाई स्थानीय राजपत्र 

प्रकाशन सम्िन्िी कािका लामग कायय मििरण समि  मजम्िेिारी  ोकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोमजि  ोमकएको शाखा िा एकाइबाट िात्र स्थानीय राजपत्र प्रकाशन  गररनेछ । 

10. प्रकाशन पूिय सम्पादन गर्नुपनेाः (१) प्रकाशन िनुे सािग्री गाउँ काययपामलकाको काननू सम्िन्िी मिषय िने े

शाखा िा एकाइबाट सम्पादन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१ ििोमजिको सम्पामद  प्रम  प्रिाणीकरण गरी राजपत्र प्रकाशन गन ेशाखा/एकाइिा पठाईनेछ 

। 

11. स्थानीर् िाजपत्रको अलभि ख व्र्िस्थापनाः (१) प्रिाणीकरण भई आएका सािग्रीको अमभलेख दरुुस्  

रामखनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि स्थानीय राजपत्रको अमभलेख व्यिस्थापनका लामग छुट्ट ैपुमस् का खडा 

गरी सोिी पुमस् कािा प्रकाशन भएका सािग्रीको मसलमसलेिार संखया खुलाई अद्यािमिक रुपिा अमभलेख 

रामखनेछ । 

(३) प्रिुख प्रशासकीय अमिकृ  िा मनजले  ोकेको अमिकृ ले उपदफा (२) बिोमजिको अमभलेख 

पुमस् कालाई प्रिामण  गररनेछ । 

12. लनाःशुल्क रपमा उपिब्ि गिाउनु पर्नेः गाउँपामलकाले स्थानीय राजपत्रको प्रकामश  प्रम  देिायका मनकायिा 

मनःशुल्क रुपिा उपलब्ि गराइनेछः 

(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको संघीय  था स्थानीय िामिला िने ेिन्त्रालय, 

(ख) मजल्ला सिन्िय समिम , 

(ग)  गाउँपामलकाको सूचना  था अमभलेख केन्र, 
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(घ)  सम्बमन्ि  स्थानीय मिभाग/ििाशाखा/शाखा, र 

(ङ)  गाउँपामलकाका प्रत्येक िडा कायायलय 

13. ि भ साइटबाट साियजलनक गनुयपनेाः गाउँपामलकाबाट प्रकामश  स्थानीय राजपत्रलाई गाउँपामलकाको िेभ 

साइटिा छुट्टै खण्ड (अलग पोटयल) मनिायण गरी सोबाट सिे  साियजमनक गररनेछ । 

14. लिक्री लितिणको व्र्िस्था तथा लबक्री मूल्र्ाः (१) प्रकामश  स्थानीय राजपत्र गाउँपामलकाका िडािरु र 

स्थानीय  िको सूचना  था अमभलेख केन्र  था  ोमकएको शाखा िा एकाइिाफय   मिक्री मि रणको व्यिस्था 

मिलाइनेछ । 

(२) स्थानीय राजपत्रको  देिाय बिोमजिको मबक्री िूल्य मनिायरण गररएको छ,  

(क) बालषयक सदस्र् बनाई लबक्री गदायाः िडा कायायलय िा न्सन्दङ्िा गाउँपामलका बुमिमलने गरी 

बामषयक सदस्य ा शुल्क मलई मबक्री गरेिा बामषयक रु. ५९०/- (पाचँ सय नब्बेिात्र) 

(ख) खुद्रा लबक्री गिाुेः स्थानीय राजपत्रको सदस्य नभएको कुन ैव्यमि िा संघ ससं्थाले स्थानीय 

राजपत्र मलन चाििेा देिाय बिोमजिको फुटकर मबक्री िूल्य  ोमकएको    छ । 

▪ १ देमख ८ पेज सम्ि एक प्रम को                    रु.५ िात्र 

▪ ९ देमख २४ पेज सम्ि एक प्रम को                  रु.१० िात्र 

▪ २५ देमख ४० पेज सम्ि एक प्रम को                 रु.१५ िात्र 

▪ ४१ देमख ५६ पेज सम्ि एक प्रम को                 रु.२० िात्र 

▪ ५७  देमख ७२ सम्ि एक  प्रम को                   रु.२५ िात्र 

▪ ७३  देमख ९६ सम्ि एक प्रम को                     रु.५० िात्र 

▪ ९७ देमख बढी जम  पेज िुन्छ, त्यसिा थप प्रम  पेज २८ पैसाका दरले थप शुल्क मलइनेछ । 
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द्रष्टब्र्ाः िामथ उल्लेमख  दर कायि गदाय नेपाल राजपत्रको प्रचमल  मबक्री दरलाई आिार मलइएको छ । स्थानीय 

सभाले उल्लेमख  दरिा औमचत्य र आिश्यक ाका आिारिा पररिाजयन गनय सकनेछ ।  

15. लबक्रीबाट प्राप्त िकम सलचत कोषमा जम्मा गर्नेः स्थानीय राजपत्र मबक्री बाप  प्राप्  राजश्ि 

गाउँपामलकाको समञ्च  कोषिा जम्िा गररनेछ । 

16.  कार्यलिलिको व्र्ाखर्ााः यस काययमिमिको कायायन्ियन गने क्रििा कुनै मिमििा उत्पन्न भएिा गाउँ 

काययपामलकाले गरेको व्याखया अमन् ि िुनेछ । 

17. बचाऊाः यो काययमिमि लाग ू िनुुभन्दा अगािै गाउँपामलकाले पारर  गरी लाग ू गरेका कानुन, ऐन, मनयि, 

मनदेमशका, काययमिमि िा िापदण्ड यसै काययमिमि बिोमजि प्रकाशन भएको िामननेछ । 
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अनुसूची- १ 

(दफा ३ सगँ सम्बमन्ि ) 

 

स्थानीर् िाजपत्रमा प्रकाशन गने लिषर्िस्तु ि भागहर 

 

भाग-१ 

यस भागिा स्थानीय सभाबाट पारर  भई सभाको अध्यक्षबाट प्रिाणीकरण भएका ऐन  था सभाका मनयििरु 

प्रकाशन गररनेछ । 

 

भाग-२ 

यस भागिा गाउँ काययपामलकाबाट जारी मनयिािली, मनदेमशका, काययमिमि, िापदण्ड  था नेपाल सरकार, 

प्रदेश सरकार  था अको स्थानीय  िसँग भएको सम्िौ ाको व्यिोरा प्रकाशन गररनेछ । 
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अनुसूची- २ 

(दफा ४  था अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बमन्ि ) 

 

न्सन्दङ्िा गाउँपामलका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः...                      संखयाः...                मिम ः ..../../.. 

 

भाग–१ 

सिसिङ्वा गाउँपासिका  

 

ऐन  था सभाले बनाएको मनयिको सम्पूणय व्यिोरा 

 

आज्ञाले, 

नाि 

प्रिुख प्रशासकीय अमिकृ  
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अनुसूची २ 

(दफा ४  था अनसूची-१ को भाग-२ सगँ सम्बमन्ि ) 

 

न्सन्दङिा गाउँपामलका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः...                      संखयाः...                मिम ः ..../../.. 

 

भाग–२ 

सिसिङ्वा गाउँपासिका 

 

काययपामलकाबाट जारी मनयिािली, मनदेमशका, काययमिमि, िापदण्ड  था नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा अको स्थानीय 

 िसँग भएको सम्िौ ाको व्यिोरा 

 

आज्ञाले, 

नाि 

प्रिुख प्रशासकीय अमिकृ  

 

 


