
 

चिचिला गाउँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग - २ 

चिचिला गाउँपाचलका 

गाउँ काययपाचलकाको कायायलयको सूिना 

स्थानीय राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी काययचिचध, २०७५ 

प्रस्तािनाः  

नेपयलको संमिधयन तथय स्थयनीय सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ को दफय १०२ को ईपदफय 

(३) बमोमजम गयईँपयमलकय तथय नगरपयमलकयले बनयएको ऐन, मनयम, मनदमेिकय, कयययमिमध 

तथय मयपदण्ड स्थयनीय रयजपत्रमय प्रकयिन गनय ऄमनिययय भएकोले, 

पमहलो पटक स्थयनीय रयजपत्र प्रकयिन गने मममत मनधययरण गनय, स्थयनीय रयजपत्रमय रहने 

मिमभन्न भयगहरुको व्यिस्थय गनय, स्थयनीय रयजपत्रको नमनूय ढयँचय स्िीकृत गनय, स्थयनीय 

रयजपत्र प्रकयिन गने  ऄमधकयरीको सम्बन्धमय व्यिस्थय गनय, स्थयनीय रयजपत्रको ऄमभलेख 

तथय मलू्य मनधययरण र मबक्री मितरणको प्रबन्ध गनय स्थयनीय सरकयर सञ्चयलन ऐन  २०७४ को 

दफय १०२ को ईपदफय (३) बमोमजम मचमचलय गयईँ कयययपयमलकयको मममत २०७५/०२/२८ मय 

बसेको बैठकले यो कयययमिमध स्िीकृत गरी लयग ूगरेको छ । 

भाग- १ 

प्रारचम्भक 

१. काययचिचधको नामः यस कयययमिमधको नयम स्थयनीय रयजपत्र प्रकयिन सम्बन्धी 

कयययमिमध, २०७४ रहकेो छ । 
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२. काययचिचध लागू हुन ः यो कयययमिमध मचमचलय गयईँ कयययपयमलकयबयट पयररत भएको 

मममतदमेख लयग ूहुनेछ । 

भाग- २ 

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढाँिा 

३. स्थानीय राजपत्रको भागहरः स्थयनीय रयजपत्रमय प्रकयिन गने मिषयिस्तलुयइ ऄनसुचूी 

-१ बमोमजमकय भयगहरुमय िगीकरण गररएको छ । 

४. स्थानीय राजपत्रको ढाँिाः स्थयनीय रयजपत्रको ढयँचय ऄनसुचूी -२ मय ईल्लेख भए 

बमोमजम   हुनेछ । 

५. खण्डको व्यिस्थाः स्थयनीय रयजपत्रको खण्ड ईल्लेख गदयय रयजपत्र प्रकयिन भएको िषय 

(ईदयहरणकय लयमग २०७४ सयललयइ १, २०७५ सयललयइ २), कययम गरी त्यसपमछ 

क्रमिः जमत िषय भयो त्यमत नै संखयय ईल्लेख गरी प्रकयिन गररनेछ ।  

६. स्थानीय राजपत्रको सखंयाः (१) स्थयनीय रयजपत्रको संखयय कययम गदयय क्रमिः संखयय 

कययम गररनेछ ।  

(२) ईपदफय (१) बमोमजम संखयय कययम गदयय नेपयली बषयलयइ अधयर मयनी सो बषयभरी 

पयररत िय मनणयय भइ प्रकयिन भएकय मिषयमय क्रमिः संखयय रयखी ऄको बषय िरुु 

भएपमछ नययँ संखययबयट िरुु गररनेछ । 

७. स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गने सामग्ीः स्थयनीय रयजपत्र प्रकयिन गदयय 

मबषयिस्तसँुग सम्बमन्धत भयगको ईल्लेख गरी (जस्तै ऐन भए भयग-१ ईल्लेख गने) 

त्यसपमछ प्रकयिन सयमग्री (ऐन, मनयम, कयययमिमध, मनदमेिकय, मयपदण्डको 

प्रस्तयिनयदमेख ऄमन्तमसम्म) को सम्पणूय व्यहोरय जस्तयको तस्तै रयखी प्रकयिन गररनेछ । 

८. स्थानीय राजपत्र प्रकािन गने ऄचधकारीः स्थयनीय रयजपत्र मचमचलय गयईँपयमलकयको 

प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृतको अदिेयनसुयर प्रकयिन हुनेछ । यसरी प्रकयिन गदयय 

रयजपत्रको ऄन्त्यमय “अज्ञयल,े” भन्ने व्यहोरय ईल्लेख गरी प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृतको 
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नयम र गयईँपयमलकयको प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत भन्ने ियकययंि रयखी िय प्रमखु 

प्रियसकीय ऄमधकृतले कुनै ऄमधकृतस्तरको कमयचयरीलयइ ऄमधकयर प्रत्यययोजन गरेको 

भए त्यस्तो ऄमधकयरीको नयम र मनजको पद ईल्लेख गरी प्रकयिन गररनेछ । 

 भाग- ३ 

स्थानीय राजपत्रको प्रकािन, ऄचभल ख तथा चितरण 

९. स्थानीय राजपत्र प्रकािनको चजम्म िारीः (१) कयययपयमलकयले कुनै ियखय िय 

एकयआलयइ स्थयनीय रयजपत्र प्रकयिन सम्िन्धी कयमकय लयमग कययय मििरण समहत 

मजम्मेियरी तोकनेछ ।  

(२) ईपदफय (१) बमोमजम तोमकएको ियखय िय एकयआबयट मयत्र स्थयनीय रयजपत्र प्रकयिन 

गररनेछ । 

१०. प्रकािन पूिय सम्पादन गननयपनेः (१) प्रकयिन हुने सयमग्री गयईँ कयययपयमलकयको कयननू 

सम्िन्धी मिषय हनेे ियखय िय एकयआबयट सम्पयदन गररनेछ ।  

(२) ईपदफय (१) िमोमजमको सम्पयमदत प्रमत प्रमयणीकरण गरी रयजपत्र प्रकयिन गने 

ियखय/आकयआमय पठयइनेछ । 

११. स्थानीय राजपत्रको ऄचभल ख व्यिस्थापनः (१) प्रमयणीकरण भइ अएकय सयमग्रीको 

ऄमभलेख दरुुस्त रयमखनेछ । 

(२) ईपदफय (१) बमोमजम स्थयनीय रयजपत्रको ऄमभलेख व्यिस्थयपनकय लयमग छुटै्ट 

पमुस्तकय खडय गरी सोही पमुस्तकयमय प्रकयिन भएकय सयमग्रीको मसलमसलेियर 

संखयय खलुयइ ऄद्ययिमधक रुपमय ऄमभलेख रयमखनेछ । 

(३) प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत िय मनजले तोकेको ऄमधकृतले ईपदफय (२) बमोमजमको 

ऄमभलेख पमुस्तकयलयइ प्रमयमणत गररनेछ । 

१२. चनःिनल्क रपमा उपलब्ध गराउनन पनेः गयईँपयमलकयले स्थयनीय रयजपत्रको प्रकयमित 

प्रमत दहेययकय मनकययमय मनःिलु्क रुपमय ईपलब्ध गरयआनेछः 
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(क) नेपयल सरकयर र प्रदिे सरकयरको संघीय तथय स्थयनीय मयममलय हनेे मन्त्रयलय, 

(ख) मजल्लय समन्िय समममत, 

(ग)  गयईँपयमलकयको सचूनय तथय ऄमभलेख केन्र, 

(घ)  सम्बमन्धत स्थयनीय मिभयग/महयियखय/ियखय, र 

(ङ) गयईँपयमलकयकय प्रत्येक िडय कययययलय 

१३. ि बसाइटबाट साियजचनक गननयपनेः गयईँपयमलकयबयट प्रकयमित स्थयनीय रयजपत्रलयइ 

गयईँपयमलकयको िेबसयआटमय छुटै्ट खण्ड (ऄलग पोटयल) मनमययण गरी सोबयट समेत 

सयियजमनक गररनेछ । 

१४. चिक्री चितरणको व्यिस्था तथा चबक्री मूल्यः (१) प्रकयमित स्थयनीय रयजपत्र 

गयईँपयमलकयकय िडयहरु र स्थयनीय तहको सचूनय तथय ऄमभलेख केन्र तथय तोमकएको 

ियखय िय आकयआमयफय त मिक्री मितरणको व्यिस्थय ममलयआनेछ । 

(२) स्थयनीय रयजपत्रको दहेयय बमोमजमको मबक्री मलू्य मनधययरण गररएको छ,  

(क) बयमषयक सदस्य बनयइ मबक्री गदययः िडय कययययलय िय मचमचलय गयईँपयमलकयबयट 

बमुझमलने गरी बयमषयक सदस्यतय िलु्क मलइ मबक्री गरेमय बयमषयक रु. ५९० (पयँच सय 

नब्बेमयत्र) 

(ख) खरुय मबक्री गदययः स्थयनीय रयजपत्रको सदस्य नभएको कुनै व्यमि िय संघ संस्थयले 

स्थयनीय रयजपत्र मलन चयहमेय दहेयय बमोमजमको फुटकर मबक्री मूल्य तोमकएको छ । 

 १ दमेख ८ पेज सम्म एक प्रमतको                     रु.५ मयत्र 

 ९ दमेख २४ पेज सम्म एक प्रमतको                   रु.१० मयत्र 

 २५ दमेख ४० पेज सम्म एक प्रमतको                  रु.१५ मयत्र 

 ४१ दमेख ५६ पेज सम्म एक प्रमतको                  रु.२० मयत्र 

 ५७  दमेख ७२ सम्म एक  प्रमतको                    रु.२५ मयत्र 
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 ७३  दमेख ९६ सम्म एक प्रमतको                      रु.५० मयत्र 

 ९७ दमेख बढी जमत पेज हुन्छ, त्यसमय थप प्रमत पेज २८ पैसयकय दरले थप 

िलु्क मलआनेछ । 

रष्टब्यः मयमथ ईल्लेमखत दर कययम गदयय नेपयल रयजपत्रको प्रचमलत मबक्री दरलयइ अधयर 

मलआएको छ । स्थयनीय सभयले ईल्लेमखत दरमय औमचत्य र अिश्यकतयकय अधयरमय 

पररमयजयन गनय सकनेछ ।  

१५. चबक्रीबाट प्राप्त रकम सचचित कोषमा जम्मा गनेः स्थयनीय रयजपत्र मबक्री बयपत प्रयप्त 

रयजश्व गयईँपयमलकयको समञ्चत कोषमय जम्मय गररनेछ । 

१६. काययचिचधको व्याखयाः यस कयययमिमधको कययययन्ियन गने क्रममय कुनै मिमिधय ईत्पत्र 

भएमय गयईँ कयययपयमलकयले गरेको व्ययखयय ऄमन्तम हुनेछ । 

१७. बिाऊः यो कयययमिमध लयग ू हुनभुन्दय ऄगयिै गयईँपयमलकयले पयररत गरी लयग ू गरेकय 

कयननु, ऐन, मनयम, मनदमेिकय, कयययमिमध िय मयपदण्ड यसै कयययमिमध बमोमजम प्रकयिन 

भएको मयमननेछ । 
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ऄननसिूी - १ 

(दफा ३ सगँ सम्बचन्धत) 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गने चिषयिस्तन र भागहर 

भाग - १ 

यस भयगमय स्थयनीय सभयबयट पयररत भइ सभयको ऄध्यक्षबयट प्रमयणीकरण भएकय ऐन 

तथय सभयकय मनयमहरु प्रकयिन गररनेछ । 

भाग -२ 

यस भयगमय गयईँ÷नगर कयययपयमलकयबयट जयरी मनयमयिली, मनदमेिकय, कयययमिमध, 

मयपदण्ड तथय नेपयल सरकयर, प्रदिे सरकयर तथय ऄको स्थयनीय तहसँग भएको 

सम्झौतयको व्यहोरय प्रकयिन गररनेछ । 
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ऄनसुचूी -२  

(दफय ४ तथय ऄनसुचूी - १ को भयग - १ सँग सम्बमन्धत) 

 

मचमचलय गयईँपयमलकय 

स्थयनीय रयजपत्र 

खण्डः                                             सङ्खययः                                             मममतः 

भाग - १ 

चिचिला गाउँपाचलका 

 

ऐन तथय सभयले बनयएको मनयमको सम्पणूय व्यहोरय 

 

अज्ञयले  

नयम 

प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत 
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ऄननसिूी - २ 

(दफय ४ तथय ऄनसुचूी - १ को भयग -२ सँग सम्बमन्धत) 

 

मचमचलय गयईँपयमलकय 

स्थयनीय रयजपत्र 

खण्डः                                               सङ्खययः                                          मममतः 

भाग - २ 

चिचिला गाउँपाचलका 

कयययपयमलकयबयट जयरी मनयमयिली  मनदमेिकय  कयययमिमध  मयपदण्ड तथय नेपयल सरकयर  

प्रदिे सरकयर िय ऄको स्थयनीय तहसँग भएको सम्झौतयको व्यहोरय 

 

अज्ञयले  

नयम 

प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत 
 

अज्ञयले  

रेम्ब ुचयमम्लङ रयइ 

 प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत 

 

गाउँ काययपाचलकाको कायायलयबाट मनचित । मूल्य र ५।- 

प्रमाणीकरण चमचतः२०७५/०२/२९ 

 


