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भाग - २ 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

सम्वि २०७८ सािको का्यववलि नं.  २ 

बदु्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन सम्बतिी का्यववलि, २०७८ 

प्रस्िावनाः  

नेपािको संवविान िथा स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को 

उपदफा (३) बिोन्जि बदु्धशान्ति गाउँपालिकािे बनाएको ऐन,  लन्ि,  लनदेन्शका,  

का्यववलि िथा िापदण्ड बदु्धशान्ति राजपत्रिा प्रकाशन गनय अलनवा्य भएकोिे, 
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पवििो पटक बदु्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन गने लिलि लनिायरण गनय,  बदु्धशान्ति राजपत्रिा 

रिने ववलभन्न भागिरुको व््वस्था गनय, बदु्धशान्ति राजपत्रको निूना ढाँचा स्वीकृि गनय,  

बदु्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन गने अलिकारीको सम्बतििा व््वस्था गनय,  बदु्धशान्ति 

राजपत्रको अलभिेख िथा िूल्् लनिायरण र लबक्री वविरणको प्रबति गनय बदु्धशान्ति 

गाउँपालिकाको प्रशासकी् का्यववलि (लन्लिि गने) ऐन, २०७८ को दफा ४ बिोन्जि 

बदु्धशान्ति गाउँ का्यपालिकाको लिलि २०७८।११।२३ िा बसेको बैठकिे ्ो 

का्यववलि स्वीकृि गरी िागू गरेको छ। 

भाग १ 

प्रारन्म्भक 

१. का्यववलिको नािः ्स का्यववलिको नाि  “बदु्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन 

सम्बतिी का्यववलि, २०७८” रिेको छ । 

२. का्यववलि िागू िनुेः ्ो का्यववलि बदु्धशान्ति गाउँ का्यपालिकाबाट पाररि 

भएको लिलिदेन्ख िागू िनुेछ। 

भाग २ 

बदु्धशान्ति राजपत्रको भाग र ढाचँा 

३. बदु्धशान्ति राजपत्रको भागिरुः बदु्धशान्ति राजपत्रिा प्रकाशन गने 

ववष्वस्ििुाई अनसूुची १ बिोन्जिका भागिरुिा वगीकरण गररएको छ । 
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४. बदु्धशान्ति राजपत्रको ढाचँाः बदु्धशान्ति राजपत्रको ढाँचा अनसूुची २ िा 

उल्िेख भए बिोन्जि िनुेछ । 

५. खण्डको व््वस्थाः बदु्धशान्ति राजपत्रको खण्ड उल्िेख गदाय राजपत्र प्रकाशन 

भएको वषय (उदािरणका िालग २०७४ साििाई १, २०७५ साििाई २), 

का्ि गरी त््सपलछ क्रिशः जलि वषय भ्ो त््लि नै संख्ा उल्िेख गरी 

प्रकाशन गररनेछ ।  

६. बदु्धशान्ति राजपत्रको संख्ाः (१) बदु्धशान्ति राजपत्रको संख्ा का्ि गदाय 

क्रिशः संख्ा का्ि गररनेछ।  

(२)  उपदफा (१) बिोन्जि संख्ा का्ि गदाय नेपािी बषयिाई आिार 

िानी सो बषयभरी पाररि वा लनणय्  भई प्रकाशन भएका ववष्िा 

क्रिशः संख्ा राखी अको बषय शरुु भएपलछ न्ाँ संख्ाबाट शरुु 

गररनेछ । 

७. बदु्धशान्ति राजपत्रिा प्रकाशन गने सािग्ीः बदु्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन गदाय 

लबष्वस्िसुँग सम्बन्तिि भागको उल्िेख गरी (जस्िै ऐन भए भाग -१ उल्िेख 

गने) त््सपलछ प्रकाशन सािग्ी (ऐन, लन्ि, का्यववलि, लनदेन्शका, िापदण्डको 

प्रस्िावनादेन्ख अन्तििसम्ि) को सम्पूणय व््िोरा जस्िाको िस्िै राखी प्रकाशन 

गररनेछ। 

८. बदु्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन गने अलिकारीः बदु्धशान्ति राजपत्र बदु्धशान्ति 

गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकी् अलिकृिको आदेशानसुार प्रकाशन िनुेछ । 
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्सरी प्रकाशन गदाय राजपत्रको अतत््िा “आज्ञािे,” भन्ने व््िोरा उल्िेख गरी 

प्रिखु प्रशासकी् अलिकृिको नाि र गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकी् 

अलिकृि भन्ने वाक्ांश राखी वा प्रिखु प्रशासकी् अलिकृििे कुनै 

अलिकृिस्िरको कियचारीिाई अलिकार प्रत््ा्ोजन गरेको भए त््स्िो 

अलिकारीको नाि र लनजको पद उल्िेख गरी प्रकाशन गररनेछ । 

भाग ३ 

बदु्धशान्ति राजपत्रको प्रकाशन, अलभिेख िथा वविरण 

९. बदु्धशान्ति राजपत्र प्रकाशनको न्जम्िेवारीः (१) का्यपालिकािे कुनै शाखा 

वा ईकाइिाई बदु्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन सम्वतिी कािका िालग का्य 

वववरण सविि न्जम्िेवारी िोकनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोन्जि िोवकएको शाखा वा ईकाइबाट िात्र 

बदु्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन गररनेछ। 

१०. प्रकाशन पूवय सम्पादन गनुयपनेः (१) प्रकाशन िनुे सािग्ी गाउँ का्यपालिकाको 

कानून सम्वतिी ववष् िेने शाखा वा ईकाइबाट सम्पादन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१ विोन्जिको सम्पाददि प्रलि प्रिाणीकरण गरी राजपत्र 

प्रकाशन गने शाखा/ईकाइिा पठाईनेछ। 

११. बदु्धशान्ति राजपत्रको अलभिेख व््वस्थापनः (१) प्रिाणीकरण भई आएका 

सािग्ीको अलभिेख दरुुस्ि रान्खनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बिोन्जि बदु्धशान्ति राजपत्रको अलभिेख 

व््वस्थापनका िालग छुटै्ट पनु्स्िका खडा गरी सोिी पनु्स्िकािा 

प्रकाशन भएका सािग्ीको लसिलसिेवार संख्ा खिुाई अद्यावलिक 

रुपिा अलभिेख रान्खनेछ । 

(३)  प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि वा लनजिे िोकेको अलिकृििे उपदफा 

(२) बिोन्जिको अलभिेख पनु्स्िकािाई प्रिान्णि गररनेछ । 

१२. लनःशलु्क रुपिा उपिब्ि गराउन ुपनेः गाउँपालिकािे बदु्धशान्ति राजपत्रको 

प्रकान्शि प्रलि देिा्का लनका्िा लनःशलु्क रुपिा उपिब्ि गराइनेछ । 

(क) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको संघी् िथा बदु्धशान्ति 

िालििा िेने ितत्राि्, 

(ख) न्जल्िा सितव् सलिलि, 

(ग)  गाउँपालिकाको सूचना िथा अलभिेख केतर, 

(घ)  गाउँपालिकाको सम्बन्तिि शाखा/ईकाइ, 

(ङ)  गाउँपालिकाका प्रत््ेक वडा का्ायि् । 

१३. वेभ साइटबाट सावयजलनक गनुयपनेः गाउँपालिकाबाट प्रकान्शि बदु्धशान्ति 

राजपत्रिाई गाउँपालिकाको वेव साइटिा छुटै्ट खण्ड (अिग पोटयि) लनिायण 

गरी सोबाट सिेि सावयजलनक गररनेछ । 
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१४. ववक्री वविरणको व््वस्था िथा लबक्री िूल््ः (१) प्रकान्शि बदु्धशान्ति राजपत्र 

गाउँपालिकाका वडािरु र गाउँपालिकाको सूचना िथा अलभिेख केतर िथा 

िोवकएको शाखा वा ईकाइिाफय ि ववक्री वविरणको व््वस्था लििाइनेछ । 

(२)  बदु्धशान्ति राजपत्रको देिा् बिोन्जिको लबक्री िूल्् लनिायरण 

गररएको छ,  

(क) बावषयक सदस्् बनाई लबक्री गदायः वडा का्ायि् वा 

गाउँपालिकाबाट बनु्िलिने गरी बावषयक सदस््िा शलु्क 

लिई लबक्री गरेिा बावषयक रु. ५९०/- (पाँच स् नब्बेिात्र) 

(ख)  खरुा लबक्री गदायः बदु्धशान्ति राजपत्रको सदस्् नभएको 

कुनै व््न्ि वा संघ संस्थािे बदु्धशान्ति राजपत्र लिन 

चािेिा देिा् बिोन्जिको फुटकर लबक्री िूल्् िोवकएको 

छ । 

• १ देन्ख ८ पेज सम्ि एक प्रलिको रु. ५ िात्र 

• ९ देन्ख २४ पेज सम्ि एक प्रलिको रु. १० 

िात्र 

• २५ देन्ख ४० पेज सम्ि एक प्रलिको रु. १५ 

िात्र 
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• ४१ देन्ख ५६ पेज सम्ि एक प्रलिको रु. २० 

िात्र 

• ५७ देन्ख ७२ सम्ि एक प्रलिको रु. २५ िात्र 

• ७३ देन्ख ९६ सम्ि एक प्रलिको रु. ५० िात्र 

• ९७ देन्ख बढी जलि पेज ितुछ, त््सिा थप प्रलि 

पेज २८ पैसाका दरिे थप शलु्क लिइनेछ । 

रष्टब््ः िालथ उल्िेन्खि दर का्ि गदाय नेपाि राजपत्रको प्रचलिि 

लबक्री दरिाई आिार लिइएको छ । गाउँसभािे उल्िेन्खि दरिा औन्चत्् 

र आवश््किाका आिारिा पररिाजयन गनय सकनेछ ।  

१५. लबक्रीबाट प्राप्त रकि सन्ञ्चि कोषिा जम्िा गनेः बदु्धशान्ति राजपत्र लबक्री 

बापि प्राप्त राजश्व गाउँपालिकाको सन्ञ्चि कोषिा जम्िा गररनेछ । 

१६. का्यववलिको व््ाख्ाः ्स का्यववलिको का्ायतव्न गने क्रििा कुनै दद्ववविा 

उत्पन्न भएिा गाउँ का्यपालिकािे गरेको व््ाख्ा अन्तिि िनुेछ । 

१७. बचाऊः ्ो का्यववलि िागू िनुभुतदा अगावै गाउँपालिकािे पाररि गरी िागू 

गरेका काननु, ऐन, लन्ि, लनदेन्शका, का्यववलि वा िापदण्ड ्सै का्यववलि 

बिोन्जि प्रकाशन भएको िालननेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ३ सँग सम्बन्तिि) 

 

बदु्धशान्ति राजपत्रिा प्रकाशन गने ववष्वस्ि ुर भागिरु 

भाग -१ 

्स भागिा गाउँसभाबाट पाररि भई सभाको अध््क्षबाट प्रिाणीकरण 

भएका ऐन िथा सभाका लन्ििरु प्रकाशन गररनेछ । 

भाग -२ 

्स भागिा गाउँ का्यपालिकाबाट जारी लन्िाविी, लनदेन्शका, का्यववलि, 

िापदण्ड िथा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िथा अको स्थानी् ििसँग 

भएको सम्िौिाको व््िोरा प्रकाशन गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

अनसूुची - २ 

-दफा - ४ िथा अनसूुची - १ को भाग - १ सँग सम्बन्तिि_ 

 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

बदु्धशान्ति राजपत्र 

खण्ड…. संख्ा…. लिलिः………………… 

भाग -१ 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

ऐन िथा गाउँसभािे बनाएको लन्िको सम्पूणय व््िोरा 

                                     आज्ञािे, 

                                     नाि 

प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि 
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अनसूुची - २ 

-दफा - ४ िथा अनसूुची - १ को भाग - २ सँग सम्बन्तिि_ 

 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

बदु्धशान्ति राजपत्र 

खण्ड…. संख्ा…. लिलिः………………… 

भाग -२ 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

गाउँ का्यपालिकाबाट जारी लन्िाविी, लनदेन्शका, का्यववलि, िापदण्ड 
िथा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िथा अको स्थानी् ििसँग भएको 

सम्िौिाको व््िोरा 

                                            आज्ञािे, 

                                     नाि 

प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि 

 

  आज्ञािे, 

    नाि 

प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि 


