स्थानीय राजपत्र
फेदाप गाउँपालिका द्वारा प्रकालित
खण्डः१)

फेदाप गाउँपालिका, तेह्रथुम

भाद्र १७ गते, २०७५ साि

सख्ं या १

भाग २
फे दाप गाउपालिका
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, पोक्िवाङ, तेह्रथुम
फे दाप गाउँपालिकाको सच
ू ना
फे दाप गाईँपालिकाबाट लनणणय भइ प्रमालणकरण भएका सार्णजलनक लिखतहरु सर्णसाधारणको जानकारीका िालग स्थानीय राजपत्रमा
प्रकाशन गने प्रयोजनको िालग देहाय बमोलजमको "स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बलधध कायणलर्लध, २०७५" फे दाप गाईँपालिको लमलत
२०७५।०५।११ को लनणणयबाट स्र्ीकृ त भएको हदँ ा सर्णसाधारणको जानकारीको िालग यो सचू ना प्रकालशत गररएको छ ।
सवं त २०७५ सािको काययलवलध सख्ं या - १
स्थानीय राजपत्र प्रकािन सम्बलधध काययलवलध, २०७५
प्रस्तावनाः
नेपािको संलर्धान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को ईपदफा (३) बमोलजम गाईँपालिकािे बनाएको ऐन,
लनयम, लनदेलशका, कायणलर्लध तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनण ऄलनर्ायण भएकोिे, पलहिो पटक स्थानीय राजपत्र प्रकाशन
गने लमलत लनधाणरण गनण, स्थानीय राजपत्रमा रहने लर्लभधन भागहरुको व्यर्स्था गनण, स्थानीय राजपत्रको नमनू ा ढाँचा स्र्ीकृ त गनण, स्थानीय
राजपत्र प्रकाशन गने ऄलधकारीको सम्बधधमा व्यर्स्था गनण , स्थानीय राजपत्रको ऄलभिेख तथा मल्ू य लनधाणरण र लबक्री लर्तरणको
प्रबधध गनण फे दाप गाईँपालिकाको प्रशासकीय कायणलर्लध (लनयलमत गने) ऐन , २०७५ को दफा ४ बमोलजम फे दाप गाईँकायणपालिकाको
लमलत २०७५।०५।११मा बसेको बैठकिे यो कायणलर्लध स्र्ीकृ त गरी िागू गरे को छ ।
भाग- १
प्रारलम्भक
१. सलं िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायणलर्लधको नाम "स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बधधी कायणलर्लध, २०७५" रहेको छ ।
(२) यो कायणलर्लध कायणपालिकाको र्ैठकर्ाट पाररत भएको लमलतदेखी िागू हनेछ ।
२. पररभाषाः लर्षय र्ा प्रसंगिे ऄको ऄथण निागेमा यस कायणलर्धीमा
(१) "कायणलर्धी" भधनािे "स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बलधध कायणलर्लध, २०७५" सम्झनु पनेछ ।

(२) "गाईँपालिका" भधनािे "फे दाप गाईँपालिका" सझं नु पदणछ ।
(३) "कायणपालिका" भधनािे फे दाप गाईँपालिकाको कायणपालिका संझनु पदणछ ।
(४) "प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त" भधनािे गाईँपालिकाको प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त संझनु पदणछ ।
भाग-२
स्थानीय राजपत्रको भाग र ढाँचा
३. स्थानीय राजपत्रको भागहरः स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने लर्षयर्स्तुिाइ ऄनसु चू ी -१ बमोलजमका भागहरुमा र्गीकरण
गररएको छ।
४. स्थानीय राजपत्रको ढाँचाः स्थानीय राजपत्रको ढाँचा ऄनसु चू ी -२ र ऄनसु चु ी ३ मा ईल्िेख भए बमोलजम हनेछ ।
५. खण्डको व्यवस्थाःस्थानीय राजपत्रको खण्ड ईल्िेख गदाण राजपत्र प्रकाशन भएको र्षण ईदाहरणका िालग २०७५ साििाइ १ ,
२०७६ साििाइ २, कायम गरी त्यसपलछ क्रमशः जलत र्षण भयो त्यलत नै संख्या ईल्िेख गरी प्रकाशन गररनेछ ।
६. स्थानीय राजपत्रको सख्ं याः
(१) स्थानीय राजपत्रको सख्ं या कायम गदाण क्रमशः सख्ं या कायम गररनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम संख्या कायम गदाण नेपािी बषणिाइ अधार मानी सो बषणभरी पाररत र्ा लनणणय भइ प्रकाशन भएका लर्षयमा
क्रमशः संख्या राखी ऄको बषण शरुु भएपलछ नयाँ संख्याबाट शरुु गररनेछ ।
७. स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गने सामग्ीःस्थानीय राजपत्र प्रकाशन गदाण लबषयर्स्तुसँग सम्बलधधत भागको ईल्िेख गरी (जस्तै
ऐन भए भाग-१ ईल्िेख गने) त्यसपलछ प्रकाशन सामग्री (ऐन
, लनयम, कायणलर्लध, लनदेलशका, मापदण्डको प्रस्तार्नादेलख
ऄलधतमसम्म) को सम्पणू ण व्यहोरा जस्ताको त्यस्तै राखी प्रकाशन गररनेछ ।
८. स्थानीय राजपत्र प्रकािन गने ऄलधकारीः स्थानीय राजपत्र गाईँपालिकाको प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ तको अदेशानसु ार
प्रकाशन हनेछ । यसरी प्रकाशन गदाण राजपत्रको ऄधत्यमा “अज्ञािे” भधने व्यहोरा ईल्िेख गरी प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ तको नाम
र प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त भधने र्ाकयांश राखी प्रकाशन गररनेछ ।
भाग-३
स्थानीय राजपत्रको प्रकािन, ऄलभिेख तथा लवतरण
९. स्थानीय राजपत्र प्रकािनको लजम्मेवारीः
(१) कायणपालिकािे कुनै शाखा र्ा एकाआिाइ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्र्धधी कामका िालग कायण लर्र्रण सलहत लजम्मेर्ारी
तोकनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोलकएको शाखा र्ा एकाआबाट मात्र स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गररनेछ ।
१०. प्रकािनपूवय सम्पादन गनयपु नेः
(१) प्रकाशन हने सामाग्री गाईँकायणपालिकाको काननू सम्र्धधी लर्षय हेने शाखा र्ा एकाआबाट सम्पादनगररनेछ ।
(२) ईपदफा (१) र्मोलजमको सम्पालदत प्रलत प्रमाणीकरण गरी राजपत्र प्रकाशन गने शाखा/एकाआमा पठाइनेछ ।
११. स्थानीय राजपत्रको ऄलभिेख व्यवस्थापनः
(१) प्रमाणीकरण भइ अएका सामग्रीको ऄलभिेख दरुु स्त रालखनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम स्थानीय राजपत्रको ऄलभिेख व्यर्स्थापनका िालग छट्टै पलु स्तका खडा गरी सोही पलु स्तकामा प्रकाशन
भएका सामग्रीको लसिलसिेर्ार संख्या खि
ु ाइ ऄद्यार्लधक रुपमा ऄलभिेख रालखनेछ ।
(३) प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ तिे ईपदफा (२) बमोलजमको ऄलभिेख पलु स्तका िाइ प्रमालणत गनणु पनेछ ।

१२. लनःिुल्क रपमा उपिब्ध गराउनु पने : गाईँपालिकािे स्थानीय राजपत्रको प्रकालशत प्रलत देहायका लनकायमा लनःशल्ु क रुपमा
ईपिब्ध गराईनेछः
(क) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको संघीय तथा स्थानीय मालमिा हेने मधत्रािय,
(ख) लजल्िा समधर्य सलमलत,
(ग) गाईँपालिकाको सचू ना तथा ऄलभिेख के धर,
(घ) गाईँपालिकाको शाखा/एकाइ
(ङ) गाईँपालिकाको प्रत्येक र्डा कायाणिय
१३. वेभ साइटबाट सावयजलनक गनयपु नेः गाईँपालिकाबाट प्रकालशत स्थानीय राजपत्रिाइ गाईँपालिकाको र्ेभसाआटमा छुट्टै खण्ड
(ऄिग पोटणि) लनमाणण गरी सोबाट समेत सार्णजलनक गररनेछ ।
१४. लवक्री लवतरणको व्यवस्था तथा लबक्री मूल्यः
(१) प्रकालशत स्थानीय राजपत्र गाईँपालिकाका र्डाहरु र गाईँपालिकाको सचू ना तथा ऄलभिेख के धर तथा तोलकएको शाखा र्ा एकाआ
माफण त लर्क्री लर्तरणको व्यर्स्था लमिाआनेछ ।
(२) स्थानीय राजपत्रको देहाय बमोलजमको लबक्री मल्ू य लनधाणरण गररएको छ ।
(क) बालषणक सदस्य बनाइ लबक्री गदाणःर्डा कायाणिय र्ा गाईँपालिकािे बलु झलिने गरी बालषणक सदस्यता शल्ु क लिइ लबक्री गरे मा
बालषणक रु. ५९०(पाँच सय नब्बेमात्र)
(ख) खरु ा लबक्री गदाण :स्थानीय राजपत्रको सदस्य नभएको कुनै व्यलि र्ा संघ संस्थािे स्थानीय राजपत्र लिन चाहेमा देहाय बमोलजमको
फुटकर लबक्री मल्ू य तोलकएको छ ।
 १ देलख ८ पेज सम्म एक प्रलतको - रु.५ मात्र
 ९ देलख २४ पेज सम्म एक प्रलतको - रु.१० मात्र
 २५ देलख ४० पेज सम्म एक प्रलतको - रु.१५ मात्र
 ४१ देलख ५६ पेज सम्म एक प्रलतको - रु.२० मात्र
 ५७ देलख ७२ सम्म एक प्रलतको - रु.२५ मात्र
 ७३ देलख ९६ सम्म एक प्रलतको - रु.५० मात्र
 ९७ देलख बढी जलत पेज हधछ, त्यसमा थप प्रलत पेज २८ पैसाका दरिे थप शल्ु क लिआनेछ ।
१५. लबक्रीबाट प्राप्त रकम सलचचत कोषमा जम्मा गने : स्थानीय राजपत्र लबक्री बापत प्राप्त राजश्व गाईँपालिकाको सलञ्चत कोषमा
जम्मा गररनेछ ।
१६. काययलवलधको व्याख्याः यस कायणलर्लधको कायाणधर्यन गने क्रममा कुनै लिलर्धा ईत्पत्र भएमा गाईँ कायणपालिकािे गरे को
व्याख्या ऄलधतम हनेछ ।
१७. बचाऊः यो कायणलर्लध िागू हनभु धदा ऄगार्ै गाईँपालिकािे पाररत गरी िागू गरे का काननु , ऐन, लनयम, लनदेलशका, कायणलर्लध र्ा
मापदण्ड यसै कायणलर्लध बमोलजम प्रकाशन भएको मालननेछ ।

ऄनस
ु च
ू ी-१
(दफा ३ सँग सम्बलधधत)
स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गने लवषयवस्तु र भागहर
भाग-१
यस भागमा गाईँपालिकाको सभाबाट पाररत भइ सभाको ऄध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएका ऐन तथा सभाका लनयमहरु
प्रकाशन गररनेछ ।

भाग-२
यस भागमा गाईँकायणपालिकाबाट जारी लनयमार्िी, लनदेलशका, कायणलर्लध, मापदण्ड तथा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा
ऄको स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताको व्यहोरा प्रकाशन गररनेछ ।

ऄनस
ु च
ू ी- २
(दफा ४ तथा ऄनसच
ू ी–१ को भाग–१ सँग सम्बलधधत)

स्थानीय राजपत्र
फे दाप गाउँपालिका द्वारा प्रकालित
खण्डः... फे दाप गाईँपालिका, तेह्रथमु

लमलतः .............../....../.....

संख्या.......

भाग–१
फे दाप गाउँपालिका
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, पोक्िाबाङ, तेह्रथुम
ऐन तथा सभािे बनाएको लनयमको सम्पणू ण व्यहोरा

अज्ञािे,
नाम
प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त

ऄनस
ु च
ू ी३
(दफा ४ तथा ऄनसच
ू ी-१ को भाग-२ सँग सम्बलधधत)

स्थानीय राजपत्र
फे दाप गाउँपालिका द्वारा प्रकालित
खण्डः... फे दाप गाईँपालिका, तेह्रथमु

लमलतः............./....../.......

सख्ं याः...

भाग–२
फे दाप गाउँपालिका
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, पोक्िाबाङ, तेह्रथुम

कायणपालिकार्ाट जारी लनयमार्िी, लनदेलशका, कायणलर्लध, मापदण्ड तथा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र्ा ऄधय स्थानीय तहसंग
भएको संझौताको व्यहोरा

अज्ञािे,
नाम
प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त

