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स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी कामयपिलध, २०७५ 

(केपऩरासगढी गाउॉ कामयऩालरकाफाट ऩारयत) 
 

प्रस्तािना  ्

नेऩारको सॊपिधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७५ को दपा १०२ को उऩदपा (३) 
फभोक्जभ गाउॉऩालरकारे फनाएको ऐन , लनमभ , लनदेक्शका , कामयपिलध तथा भाऩदण्ड स्थानीम याजऩत्रभा 
प्रकाशन गनय अलनिामय बएकोरे, 

ऩपहरो ऩटक स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन गने लभलत लनधाययण गनय , स्थानीम याजऩत्रभा यहने पिलबन्न 

बागहरुको व्मिस्था गनय , स्थानीम याजऩत्रको नभूना ढाॉचा स्िीकृत गनय , स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन गने 

अलधकायीको सम्फन्धभा व्मिस्था गनय , स्थानीम याजऩत्रको अलबरेख तथा भूल्म लनधाययण य पिक्री 

पितयणको प्रिन्ध गनय केपऩरासगढी गाउॉऩालरकाको प्रशासपकम कामयपिलध (लनमलभत गने) ऐन , २०७४ 

को दपा ४ फभोक्जभ केपऩरासगढी गाउॉ कामयऩालरकाको लभलत २०७५ /११/१४ भा फसेको फैठकरे 

मो कामयपिलध स्िीकृत गयी रागू गयेको छ । 
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बाग - १ 

प्रायक्म्बक 

1. कामयपिलधको नाभ : मस कामयपिलधको नाभ “स्थालनम याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी कामयपिलध , २०७५” 

यहेको छ । 

2. कामयपिलध राग ुहनु े: मो कामयपिलध केपऩरासगढी गाउॉ कामयऩालरकाफाट ऩारयत बएको लभलत देक्ख 

रागू हनुेछ । 

बाग - २ 

स्थानीम याजऩत्रको बाग य ढाॉचा 

3. स्थानीम याजऩत्रको बागहरु  : स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गने पिषमिस्तरुाई अनसूुची – १ 

फभोक्जभका बागहरुभा िगीकयण गरयएको छ । 

4. स्थानीम याजऩत्रको ढाॉचा : स्थानीम याजऩत्रको ढाॉचा अनसूुची – २ भा उल्रेख बए फभोक्जभ 

हनुेछ । 

5. खण्डको व्मिस्था  : स्थानीम याजऩत्रको खण्ड उल्रेख गदाय याजऩत्र प्रकाशन बएको िषय 

(उदाहयणका रालग २०७४ सारराई १ , २०७५ सारराई २ ), कामभ गयी त्मसऩलछ क्रभश् 

जलत िषय बमो त्मलत नै सङ्ख्मा उल्रेख गयी प्रकाशन गरयनेछ । 

6. स्थानीम याजऩत्रको सॊ्मा : (१) स्थानीम याजऩत्रको सॊ्मा कामभ गदाय क्रभश् सॊ्मा कामभ 

गरयनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्जभ सॊ्मा कामभ गदाय नेऩारी िषयराई आधाय भानी सो िषयबयी 

ऩारयत िा लनणयम बई प्रकाशन बएका पिषमभा क्रभश् सॊ्मा याखी अको िषय शरुु बएऩलछ नमाॉ 

सॊ्माफाट शरुु गरयनेछ । 
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7. स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गने साभग्री : स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन गदाय पिषमिस्तसुॉग सम्फक्न्धत 

बागको उल्रेख गयी (जस्तै ऐन बए बाग – १ उल्रेख गने ) त्मसऩलछ प्रकाशन साभग्री (ऐन, 

लनमभ, कामयपिलध, लनदेक्शका, भाऩदण्डको प्रस्तािनादेक्ख अक्न्तभसम्भ ) को सम्ऩूणय व्महोया 

जस्ताको तस्तै याखी प्रकाशन गरयनेछ । 

8. स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन गने अलधकायी : स्थानीम याजऩत्र केपऩरासगढी गाउॉऩालरकाको प्रभखु 

प्रशासपकम अलधकृतको आदेशानसुाय प्रकाशन हनुेछ । मसयी प्रकाशन गदाय याजऩत्रको अन्त्मभा 

“आऻारे,” बने्न व्महोया उल्रेख गयी प्रभखु प्रशासपकम अलधकृतको नाभ य गाउॉऩालरकाको प्रभखु 

प्रशासपकम अलधकृत बने्न िासमाॊश याखी िा प्रभखु प्रशासपकम अलधकृतरे कुनै अलधकृतस्तयको 

कभयचायीराई अलधकाय प्रत्मामोजन गयेको बए त्मस्तो अलधकायीको नाभ य लनजको ऩद उल्रेख 

गयी प्रकाशन गरयनेछ । 

बाग - ३ 

स्थानीम याजऩत्रको प्रकाशन, अलबरेख तथा पितयण 

9. स्थानीम याजऩत्र प्रकाशनको क्जम्भेिायी : (१) कामयऩालरकारे कुनै शाखा िा एकाइराई  स्थानीम 

याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी काभका रालग कामय पिियण सपहत क्जम्भेिायी तोसनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्जभ तोपकएको शाखा िा एकाइफाट भात्र स्थानीम याजऩत्र 

प्रकाशन गरयनेछ । 

10. प्रकाशनऩूिय सम्ऩादन गनुयऩने : (१) प्रकाशन हनुे साभग्री गाउॉ कामयऩालरकाको काननु सम्फन्धी 

पिषम हेने शाखा िा एकाइफाट सम्ऩादन गरयनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्जभको सम्ऩाददत प्रलत प्रभाणीकयण गयी याजऩत्र प्रकाशन गने 

शाखा/एकाइभा ऩठाईनेछ । 
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11. स्थानीम याजऩत्रको अलबरेख व्मिस्थाऩन  : (१) प्रभाणीकयण बई आएका साभग्रीको अलबरेख 

दरुुस्त याक्खनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्जभ स्थानीम याजऩत्रको अलबरेख व्मिस्थाऩनका रालग छुटै्ट 

ऩकु्स्तका खडा गयी सोही ऩकु्स्तकाभा प्रकाशन बएका साभग्रीको लसरलसरेिाय सॊ्मा खरुाई 

अद्यािलधक रुऩभा अलबरेख याक्खनेछ । 

(३) प्रभखु प्रशासपकम अलधकृत िा लनजरे तोकेको अलधकृतरे उऩदपा (२) फभोक्जभको 

अलबरेख ऩकु्स्तकाराई प्रभाक्णत गरयनेछ । 

12. लनशलु्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउन ुऩने : गाउॉऩालरकारे स्थानीम याजऩत्रको प्रकाक्शत प्रलत देहामका 

लनकामभा लनशलु्क रुऩभा उऩरब्ध गयाइनेछ् 

(क) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको सॊघीम तथा स्थानीम भालभरा हेने 
भन्त्रारम, 

(ख) क्जल्रा सभन्िम सलभलत,  

(ग) गाउॉऩालरकाको सूचना तथा अलबरेख केन्र,  

(घ) सम्फक्न्धत स्थानीम पिबाग /भहाशाखा/शाखा, य 

(ङ) गाउॉऩालरकाका प्रत्मेक िडा कामायरम  

13. िेबसाइटफाट साियजलनक गनुयऩने : गाउॉऩालरकाफाट प्रकाक्शत स्थानीम याजऩत्रराई गाउॉऩालरकाको 

िेबसाइटभा छुटै्ट खण्ड (अरग ऩोटयर) लनभायण गयी सोफाट सभेत साियजलनक गरयनेछ । 

14. पिक्री पितयणको व्मिस्था तथा पिक्री भूल्म  : (१) प्रकाक्शत स्थानीम याजऩत्र गाउॉऩालरकाका 

िडाहरु य स्थानीम तहको सूचना तथा अलबरेख केन्र तथा तोपकएको शाखा िा एकाइ भापय त 

पिक्री पितयणको व्मिस्था लभराइनेछ । 

(२) स्थानीम याजऩत्रको देहाम फभोक्जभको पिक्री भूल्म लनधाययण गरयएको छ,  
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(क) िापषयक सदस्म फनाई पिक्री गदाय : िडा कामायरम िा केपऩरासगढी गाउॉऩालरकाफाट 

फकु्झलरने गयी िापषयक सदस्मता शलु्क लरई पिक्री गयेभा िापषयक रु .५९०/- (ऩाॉच 

सम नब्फेभात्र) 

(ख) खरुा पिक्री गदाय : स्थानीम याजऩत्रको सदस्म नबएको कुनै व्मक्ती िा सॊघ सॊस्थारे 

स्थानीम याजऩत्र लरन चाहेभा देहाम फभोक्जभको पुटकय पिक्री भूल्म तोपकएकि 

छ । 

 १ देक्ख ८ ऩेजसम्भ एक प्रलतको   रु .५ भात्र 

 ९ देक्ख २४ ऩेजसम्भ एक प्रलतको   रु .१० भात्र 

 २५ देक्ख ४० ऩेजसम्भ एक प्रलतको   रु .१५ भात्र 

 ४१ देक्ख ५६ ऩेजसम्भ एक प्रलतको   रु .२० भात्र 

 ५७ देक्ख ७२ ऩेजसम्भ एक प्रलतको   रु .२५ भात्र 

 ७३ देक्ख ९६ ऩेजसम्भ एक प्रलतको   रु .५० भात्र 

 ९७ देक्ख फढी जलत ऩेज हनु्छ , त्मसभा थऩ प्रलत ऩेज २८ ऩैसाका दयरे थऩ 
शलु्क लरइनेछ । 

रष्टव्म् भालथ उल्रेक्खत दय कामभ गदाय नेऩार याजऩत्रको प्रचलरत पिक्री दयराई आधाय लरइएको छ 

। स्थानीम सबारे उल्रेक्खत दयभा औक्चत्म य आिश्मकताका आधायभा ऩरयभाजयन गनय ससनेछ ।  

15. पिक्रीफाट प्राप्त यकभ सक्ञ्चत कोषभा जम्भा गने  : स्थानीम याजऩत्र पिक्री फाऩत प्राप्त याजश्व 

गाउॉऩालरकाको सक्ञ्चत कोषभा जम्भा गरयनेछ । 

16. कामयपिलधको व्मा्मा : मस कामयपिलधको कामायन्िमन गने क्रभभा कुनै दिपिधा उत्ऩन्न बएभा 

गाउॉ कामयऩालरकारे गयेको व्मा्मा अक्न्तभ हनुेछ । 

17. फचाउ : मो कामयपिलध रागू हनुबुन्दा अगािै गाउॉऩालरकारे ऩारयत गयेका काननु ऐन लनमभ 

लनदेक्शका कामयपिलध िा भाऩदण्ड मसै कामयपिलध फभोक्जभ प्रकाशन बएको भालननेछ ।  
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अनसूुची - १ 

(दपा ३ सॉग सम्फक्न्धत) 
 

स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गने पिषमिस्त ुय बागहरु 

 

बाग - १ 

        मस बागभा स्थानीम सबाफाट ऩारयत बई सबाको अध्मऺफाट प्रभाक्णकयण बएका ऐन 

तथा सबाका लनमभहरु प्रकाशन गरयनेछ । 

 

बाग - २ 

         मस बागभा गाउॉ कामयऩालरकाफाट जायी लनमभािरी, लनदेक्शका, कामयपिलध, भाऩदण्ड तथा 

नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा अको स्थानीम तहसॉग बएको सम्झौताको व्महोया प्रकाशन 

गरयनेछ । 
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अनसूुची - २ 
(दपा ४ तथा अनसूुची – १ को बाग – १ सॉग सम्फक्न्धत) 

 
केपऩरासगढी गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड्...... सॊ्मा्...... लभलत्....../....../..... 

 

बाग – १ 

केपऩरासगढी गाउॉऩालरका 
 

ऐन तथा सबारे फनाएको लनमभको सम्ऩूणय व्महोया 
 

आऻारे, 

नाभ 

प्रभखु प्रशासपकम अलधकृत 
 

  



 

9 
 

अनसूुची - २ 
(दपा ४ तथा अनसूुची – १ को बाग २ सॉग सम्फक्न्धत) 

 
केपऩरासगढी गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 
खण्ड्...... सॊ्मा्...... लभलत्....../....../..... 

 

बाग – २ 

केपऩरासगढी गाउॉऩालरका 
 

कामयऩालरकाफाट जायी लनमभािरी, लनदेक्शका, कामयपिलध, भाऩदण्ड तथा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय 

िा अको स्थानीम तहसॉग बएको सम्झौताको व्महोया । 

 

आऻारे, 

नाभ 

प्रभखु प्रशासपकम अलधकृत 
 

 


