
 

 

 

नौगाड गाउॉऩालरका 
स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन कामयविलध¸ २०७९ 

 

 

नौगाड गाॉउऩालरका  

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

होऩयीगाड,दार् चयरा 
सचदचयऩश्चिभ प्रदेश¸ नऩेार 

 



 

 

 
 

नौगाड गाउँपालिका 

स्थानीय  राजपत्र 

खण्ड–१                       सॊखमा् १                  लभलत् २०७९।०४।२४ गते 

 

बाग – २ 

नौगाड गाउॉऩालरका 
स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी कामयविलध¸  २०७९ 

कामयऩालरकाफाट ऩारयत लभलत् २०७९।०४।२४ 

प्रभाणीकयण लभलत् २०७९।०४।२४ 

स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाश्चशत लभलत् २०७९।०४।२४ 

प्रस्तािना् 

नेऩारको सॊविधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन¸  २०७४  को दपा  १०२ 
को उऩदपा ३ फभोश्चजभ गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे फनाएको  ऐन¸ लनमभ¸ 
लनदेश्चशका¸ कामयविलध तथा भाऩदण्ड स्थानीम याजऩत्रभा  प्रकाशन गनय अलनिामय 
बएकोरे¸ 

ऩवहरो ऩटक स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन गने लभलत लनधाययण गनय̧  स्थालनम याजऩत्रभा  
यहने विलबन्न बागहरुको व्मिस्था गनय̧ स्थानीम याजऩत्रको नभूना ढाॉर्ा स्िीकृत गनय̧  
स्थानीम  याजऩत्र प्रकाशन गने अलधकायीको सम्फन्धभा व्मिस्था  गनय̧  स्थानीम  
याजऩत्रको अलबरेख तथा  भूल्म लनधाययण य लफक्री वितयणको प्रफन्ध गनय नौगाड 
गाउॉऩालरकाको लभलत २०७९।०४।२४ गते फसेको फैठकरे मो कामयविलध स्िीकृत 
गयी रागू गयेको छ । 



 

 

बाग –१ 

प्रायश्चम्बक 

१. कामयविलधको नाभ् मो कामयविलधको नाभ स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन  सम्फन्धी 
कामयविलध¸  २०७९ यहेको छ । 

२. कामयविलध  रागू हचने्  मो  कामयविलध  नौगाड गाउॉऩालरकाफाट  ऩारयत  बएको 
लभलत देश्चख रागू हचनेछ । 

बाग –२ 

स्थानीम याजऩत्रको बाग य ढाॉर्ा 
३. स्थानीम  याजऩत्रको बागहरु् स्थानीम  याजऩत्रभा प्रकाशन गने  विषमिस्तचराई 

अनचसूर्ी – १ फभोश्चजभका बागहरुभा िगीकयण गरयएको छ । 

४.  स्थानीम  याजऩत्रको ढाॉर्ा् स्थानीम याजऩत्रको ढाॉर्ा  अनचसूर्ी – २ भा उल्रेख 
बए फभोश्चजभ हचनेछ । 

५. खण्डको  व्मिस्था्  स्थानीम  याजऩत्रको खण्ड उल्रेख गदाय याजऩत्र प्रकाशन 
बएको िषय  (उदाहयणका रालग २०७९ सार राई १¸ २०८०  सार  राई  २)¸  
कामभ गयी  त्मसऩलछ क्रभश् जलत िषय  बमो त्मलत नै सॊखमा उल्रेख गयी 
प्रकाशन गरयनेछ । 

६. स्थानीम याजऩत्रको सॊखमा् (१)  स्थानीम याजऩत्रको सॊखमा  कामभ गदाय क्रभश् 
सॊखमा कामभ गरयनेछ । 

(२)  उऩदपा (१)  फभोश्चजभ सॊखमा कामभ गदाय नेऩारी िषयराई  आधाय  भानी 
सो  िषयबयी  ऩारयत िा लनणयम बई प्रकाशन बएका विषमभा क्रभश् सॊखमा 
याखी अको िषय शचरु बएऩलछ नमाॉ सॊखमाफाट  शचरु गरयनेछ । 

७. स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन  गने साभग्ी् स्थानीम याजऩत्र  प्रकाशन गदाय विषम 
िस्तचसॉग सम्फश्चन्धत बागको उल्रेख गयी  (जस्तै ऐन बए  बाग– १  उल्रेख 
गने) त्मसऩलछ प्रकाशन साभग्ी (ऐन¸ लनमभ¸  कामयविलध¸ लनदेश्चशका¸ भाऩदण्डको 
प्रस्तािनादेश्चख अश्चन्तभसम्भ) को सम्ऩूणय  व्महोया  जस्ताको तस्तै याखी प्रकाशन 
गरयनेछ । 

८. स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन  गने अलधकायी्  स्थानीम याजऩत्र  नौगाड 
गाउॉऩालरकाको  प्रभचख प्रशासकीम  अलधकृतको आदेशानचसाय प्रकाशन हचनेछ ।  
मसयी  प्रकाशन गदाय याजऩत्रको अन्त्मभा “आऻारे”  बने्न व्महोया उल्रेख  गयी 
प्रभचख प्रशासकीम अलधकृतको नाभ य गाउॉऩालरकाको प्रभचख प्रशासकीम अलधकृत 



 

 

बने्न िाकमाॊश याखी  िा प्रभचख प्रशासकीम अलधकृत कच नै  अलधकृतस्तयको 
कभयर्ायीराई   अलधकाय प्रत्मामोजन  गयेको बए त्मस्तो अलधकायीको नाभ य 
लनजको ऩद उल्रेख  गयी प्रकाशन गरयनेछ । 

बाग – ३ 

स्थानीम याजऩत्रको प्रकाशन¸ अलबरेख तथा वितयण 
९. स्थानीम याजऩत्र प्रकाशनको श्चजम्भेिायी् (१)  कामयऩालरकारे कच नै शाखा  िा 

एकाइराई स्थानीम  याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी काभका रालग कामय   विियण  
सवहत श्चजम्भेिायी तोकनेछ । 

(२) उऩदपा (१)  फभोश्चजभ तोवकएको शाखा िा एकाइफाट भात्र स्थानीम 
याजऩत्र प्रकाशन गने शाखा/एकाइभा ऩठाईनेछ । 

१०. प्रकाशनऩूिय  सम्ऩादन गनचयऩने् (१) प्रकाशन  हचने साभग्ी गाउॉ  कामयऩालरकाको 
कानून  सम्फन्धी  विषम हेने शाखा िा एकाइफाट सम्ऩादन गरयनेछ । 

(२)  उऩदपा १  फभोश्चजभको  सम्ऩाददत प्रलत प्रभाश्चणकयण गयी  याजऩत्र 
प्रकाशन गने शाखा/एकाइभा  ऩठाईनेछ । 

११. स्थानीम  याजऩत्रको अलबरेख व्मिस्थाऩन् (१)  प्रभाणीकयण बई आएका 
साभग्ीको अलबरेख दचरुस्त याश्चखनेछ । 

(२)  उऩदपा  (१) फभोश्चजभ स्थानीम याजऩत्रको अलबरेख व्मिस्थाऩनका रालग 
छच टै्ट ऩ चश्चस्तका खडा  गयी सोही  ऩ चश्चस्तकाभा  प्रकाशन बएका साभग्ीको 
लसरलसरेिाय सॊखमा खचराई अद्यािलधक रुऩभा  अलबरेख याश्चखनेछ । 

(३)  प्रभचख प्रशासकीम अलधकृत िा लनजरे तोकेको अलधकृतरे उऩदपा (२)  

फभोश्चजभको अलबरेख  ऩचश्चस्तकाराई प्रभाश्चणत गनेछ । 
१२. लन्शचल्क रुऩभा  उऩरब्ध गयाउनच ऩने्  गाउॉऩालरकारे स्थानीम  याजऩत्रको 

प्रकाश्चशत प्रलत देहामका लनकामभा लन्शचल्क रुऩभा  उऩरब्ध गयाउनेछ् 
(क)  नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको सॊघीम तथा स्थानीम भालभरा हेने भन्त्रारम¸ 
(ख)  श्चजल्रा सभन्िम सलभलत¸ 
(ग)  गाउॉऩालरकाको सूर्ना तथा  अलबरेख केन्र 

(घ)  सम्फश्चन्धत  स्थानीम विबाग¸ भहाशाखा¸ शाखा ¸ य 

(ङ)  गाउॉऩालरकाका प्रत्मेक िडा कामायरम  । 

१३. िेफसाइटफाट साियजलनक गनचयऩने् गाउॉऩालरकाफाट प्रकाश्चशत स्थानीम  
याजऩत्रराई गाउॉऩालरकाको िेफसाइटभा छच टै्ट खण्ड (अरग   ऩोटयर)  लनभायण 
गयी  सोफाट सभेत  साियजलनक गरयनेछ । 



 

 

१४. लफक्री वितयणको व्मिस्था तथा लफक्री भूल्म् (१)  प्रकाश्चशत स्थानीम याजऩत्र 
गाउॉऩालरकाका  िडाहरु य स्थानीम तहको सूर्ना तथा अलबरेख केन्र तथा 
तोवकएको शाखा िा ईकाइ भापय त  लफवक्र  वितयणको व्मिस्था लभराईनेछ । 

(२)  स्थानीम याजऩत्रको  देहाम फभोश्चजभको लफक्री  भूल्म लनधाययण गरयएको  छ¸ 
(क) िावषयक  सदस्म  फनाई लफक्री  गदाय िडा कामायरम  िा नौगाड 
गाउॉऩालरकाफाट फचश्चझलरने गयी िावषयक  सदस्मता शचल्क लरई लफक्री गयेभा 
िावषयक रु. ६०० (अऺयेऩी छ सम भात्र) 

(ख) खचरा  लफक्री गदाय स्थानीम याजऩत्रको सदस्मता  नलरएको कच नै व्मश्चि िा 
सॊघ सॊस्थारे स्थानीम याजऩत्र लरन र्ाहेभा देहाम फभोश्चजभको पच टकय लफक्री 
भूल्म तोवकएको  छ  । 

 १ देश्चख ८ ऩाना सम्भ एक प्रलतको रु.  ५ 

 ९ देश्चख  २४ ऩाना सम्भ एक  प्रलतको रु. १० 

 २५ देश्चख  ४०  ऩाना सम्भ एक प्रलतको रु.   १५ 

 ४१ देश्चख ५६  ऩाना सम्भ एक प्रलतको रु. २० 

 ५७  देश्चख  ७२ ऩाना सम्भ  एक प्रलतको रु. २५ 

 ७३ देश्चख ९६  ऩाना सम्भ एक प्रलतको रु. ५० 

 ९७ देश्चख फढी जलत ऩेज हचन्छ¸ त्मसभा थऩ प्रलत ऩाना २८ ऩैसाका दयरे 
थऩ शचल्क लरईनेछ 

रष्टब्म् भालथ उल्रेश्चखत दय कामभ गदाय नेऩार याजऩत्रको प्रर्लरत लफक्री 
दयराई आधाय लरईएको छ । स्थानीम सबारे उल्रेश्चखत दयभा औश्चर्त्म 
य आिश्मकताका आधायभा ऩरयभाजयन गनय  सकनेछ । 

१५. लफक्रीफाट  प्राप्त यकभ आन्तरयक याजस्ि खाताभा जम्भा गने् स्थानीम  याजऩत्र 
लफक्री  फापत प्राप्त याजश्व गाउॉऩालरकाको  याजस्ि  खाताभा जम्भा गरयनेछ । 

१६. कामयविलधको व्माखमा्  मस  कामयविलधको कामायन्मिन गने  क्रभभा कच नै 
दिविधा उत्ऩन बएभा गाउॉ कामयऩालरकारे गयेको व्माखमा अश्चन्तभ हचनेछ  । 

१७. फर्ाऊ्  मो कामयविलध रागू   हचन चबन्दा अगािै गाउॉऩालरकारे ऩारयत गयी  
रागू  गयेका कानून¸ ऐन¸ लनमभ¸ लनदेश्चशका¸ कामयविलध िा भाऩदण्ड मसै 
कामयविलध फभोश्चजभ प्रकाशन बएको भालननेछ । 



 

 

अनचसूर्ी – १ 

(दपा ३  सॉग  सम्फश्चन्धत) 

स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गने विषमिस्तच य बागहरु 

 

बाग –  १ 

मस  बागभा  स्थानीम  सबाफाट ऩारयत  बई सबाको  अध्मऺफाट 
प्रभाणीकयण बएका  ऐन तथा सबाका लनमभहरु  प्रकाशन गरयनेछ । 

बाग – २ 

मस बागभा स्थानीम गाउॉ कामयऩालरकाफाट जायी लनमभािरी¸  लनदेश्चशका¸  
कामयविलध¸  भाऩदण्ड तथा नेऩार सयकाय¸ प्रदेश सयकाय तथा अन्म  स्थानीम 
तहसॉग  बएको सम्झौताको व्महोया प्रकाशन गरयनेछ । 

  



 

 

अनचसूर्ी  – २ 

(दपा ४ तथा अनचसूर्ी–१ को बाग – १ सॉग सम्फश्चन्धत) 

 

 

नौगाड गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड  …………..           सॊखमा् ……………     लभलत् …………/… /……. 

 

बाग – १ 

नौगाड गाउॉऩालरका 

ऐन  तथा सबारे फनाएका  लनमभको सम्ऩूणय व्महोया 

आऻारे,              

नाभ्                

प्रभचख प्रशासकीम अलधकृत /  लनजरे तोकेको अलधकृत 
 



 

 

अनचसूर्ी –३ 

(दपा  ४ तथा अनचसूर्ी – १  को बाग  – १  सॉग सम्फश्चन्धत) 

 

 

नौगाड गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड  ………..        सॊखमा् ……………          लभलत् ……/………/……. 

 

बाग –२ 

नौगाड गाउॉऩालरका 

कामयऩालरकाफाट जायी लनमभािरी¸  लनदेश्चशका¸ कामयविलध¸ भाऩदण्ड  तथा नेऩार  
सयकाय¸ प्रदेश सयकाय िा अन्म स्थानीम तहसॉग बएको सम्झौताको  व्महोया 

 

 

आऻारे,              

नाभ्                

प्रभचख प्रशासकीम अलधकृत /  लनजरे तोकेको अलधकृत 
 

 

प्रभाणीकयण                   

   ऩचष्कय लसह धाभी                 

प्रभचख प्रशासकीम अलधकृत            

प्रभाणीकयण लभलत् २०७९ सार श्रािण २४ गते  भॊगरफाय 

 


