
 

 

वारागुङ मुक्तिक्षते्र गाईँपाक्तिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–२ 

 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययक्तवक्तध, २०७७ 

 
 

प्रस्तावना 

नेपािको संक्तवधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को ईपदफा (३) बमोक्तजम 

गाईँपाक्तिकािे बनाएको ऐन, क्तनयम, क्तनदके्तशका, काययक्तवक्तध तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनय 

ऄक्तनवायय भएकोि,े 

पक्तहिो पटक स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने क्तमक्तत क्तनधायरण गनय, स्थानीय राजपत्रमा रहने क्तवक्तभन्न भागहरुको 

व्यवस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको नमूना ढाँचा स्वीकृत गनय, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने ऄक्तधकारीको 

सम्बन्धमा व्यवस्था गनय, स्थानीय राजपत्रको ऄक्तभिेख तथा मूल्य क्तनधायरण र क्तबक्री क्तवतरणको प्रबन्ध गनय 

गाईँपाक्तिकाको प्रशासकीय काययक्तवक्तध (क्तनयक्तमत गने) ऐन, २०७४ को दफा २ को ईपदफा १ बमोक्तजम वारागुङ 

मुक्तिक्षेत्र गाईँ काययपाक्तिकाको क्तमक्तत २०७७/०२/२० मा बसेको बैठकिे यो काययक्तवक्तध स्वीकृत गरी िागू गरेको 

छ । 
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भाग (१) 

प्रारक्तम्भक 

 

१. काययक्तवक्तधको नाम : यस काययक्तवक्तधको नाम “स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययक्तवक्तध, २०७७” 

रहकेो छ । 

२. काययक्तवक्तध िागू हुने : यो काययक्तवक्तध वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँ काययपाक्तिकाबाट पाररत भएको क्तमक्ततदके्तख 

िागू हुनेछ । 
 

 

भाग (२) 

स्थानीय राजपत्रको भाग र ढाँचा 
 

३. स्थानीय राजपत्रको भागहरु : स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने क्तवषयवस्तुिाइ ऄनुसूची (१) 

बमोक्तजमका भागहरुमा वगीकरण गररएको छ । 

४. स्थानीय राजपत्रको ढाँचा : स्थानीय राजपत्रको ढाँचा ऄनसुूची-२ मा ईल्िेख भए बमोक्तजम हुनेछ । 

५. खण्डको व्यवस्था : स्थानीय राजपत्रको खण्ड ईल्िेख गदाय पक्तहिो पटक राजपत्र प्रकाशन भएको वषय 

(ईदाहरणका िाक्तग २०७७ साििाइ १, २०७८ साििाइ २) िाइ १ कायम गरी त्यसपक्तछ क्रमशः 

जक्तत वषय भयो त्यक्तत नै संख्या ईल्िेख गरी प्रकाशन गररनछे ।  

६. स्थानीय राजपत्रको संख्या : (१) स्थानीय राजपत्रको संख्या कायम गदाय क्रमशः प्रकाशन भएको 

संख्याको अधारमा संख्या कायम गररनेछ ।  

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम संख्या कायम गदाय नेपािी बषयिाइ अधार मानी सो बषयभरी 

पाररत वा क्तनणयय भइ प्रकाशन भएका क्तवषयमा क्रमशः संख्या राखी ऄको बषय शुरु भएपक्तछ नयाँ 

संख्याबाट शुरु गररनेछ । 

७. स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने सामग्री : स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गदाय क्तबषयवस्तुसँग सम्बक्तन्धत 

भागको ईल्िेख गरी (जस्तै ऐन भए भाग-१ ईल्िेख गने) त्यसपक्तछ प्रकाशन सामग्री (ऐन, क्तनयम, 

काययक्तवक्तध, क्तनदके्तशका, मापदण्डको प्रस्तावनादके्तख ऄक्तन्तमसम्म) को सम्पूणय व्यहोरा जस्ताको तस्त ै

राखी प्रकाशन गररनेछ । 

८. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गने ऄक्तधकारी : स्थानीय राजपत्र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकाको प्रमुख 

प्रशासकीय ऄक्तधकृतको अदशेानुसार प्रकाशन हुनेछ । यसरी प्रकाशन गदाय राजपत्रको ऄन्त्यमा 

“अज्ञाि”े भने्न व्यहोरा ईल्िेख गरी प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृतको नाम र गाईँपाक्तिकाको प्रमुख 

प्रशासकीय ऄक्तधकृत भने्न वाकयांश राखी वा प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृतिे कुन ै ऄक्तधकृतस्तरको 

कमयचारीिाइ ऄक्तधकार प्रत्यायोजन गरेको भए त्यस्तो ऄक्तधकारीको नाम र क्तनजको पद ईल्िेख गरी 

प्रकाशन गररनेछ । 
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भाग (३) 

स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन, ऄक्तभिेख तथा क्तवतरण 

 

९. स्थानीय राजपत्र प्रकाशनको क्तजम्मेवारी : (१) काययपाक्तिकािे कुनै शाखा वा एकाआिाइ स्थानीय 

राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कामका िाक्तग कायय क्तववरण सक्तहत क्तजम्मेवारी तोके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोक्तजम तोककएको शाखा वा एकाआबाट मात्र स्थानीय राजपत्र प्रकाशन 

गररनेछ । 

१०. प्रकाशन पूवय सम्पादन गनुयपने : (१) प्रकाशन हुने सामग्री गाईँ काययपाक्तिकाको काननू सम्वन्धी क्तवषय 

हनेे शाखा वा एकाआबाट सम्पादन गररनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) वमोक्तजमको सम्पाकदत प्रक्तत प्रमाणीकरण गरी राजपत्र प्रकाशन गन े

शाखा/एकाआमा पठाइनेछ । 

११. स्थानीय राजपत्रको ऄक्तभिखे व्यवस्थापन : (१) प्रमाणीकरण भइ अएका सामग्रीको ऄक्तभिेख 

ऄनुसूची-३ बमोक्तजम दरुुस्त राक्तखनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोक्तजम स्थानीय राजपत्रको ऄक्तभिखे व्यवस्थापनका िाक्तग छुटै्ट पुक्तस्तका 

खडा गरी सोही पुक्तस्तकामा प्रकाशन भएका सामग्रीको क्तसिक्तसिेवार संख्या खुिाइ ऄद्यावक्तधक रुपमा 

ऄक्तभिेख राक्तखनेछ । 

(३) प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृत वा क्तनजिे तोकेको ऄक्तधकृतिे ईपदफा (२) बमोक्तजमको 

ऄक्तभिेख पुक्तस्तकािाइ प्रमाक्तणत गररनेछ । 

१२. क्तनःशुल्क रुपमा ईपिब्ध गराईनु पने : गाईँपाक्तिकाि े स्थानीय राजपत्रको प्रकाक्तशत प्रक्तत दहेायका 

क्तनकायमा क्तनःशुल्क रुपमा ईपिब्ध गराआनेछ :- 

(क) नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारको संघीय तथा स्थानीय माक्तमिा हनेे मन्त्रािय, 

(ख) क्तजल्िा समन्वय सक्तमक्तत, 

(ग) गाईँपाक्तिकाको सूचना तथा ऄक्तभिेख केन्र, 

(घ) सम्बक्तन्धत स्थानीय क्तवभाग÷महाशाखा/शाखा, र 

(ङ) गाईँपाक्तिकाका प्रत्येक वडा कायायिय । 

१३. वेभ साआटबाट सावयजक्तनक गनुयपने : गाईँपाक्तिकाबाट प्रकाक्तशत स्थानीय राजपत्रिाइ गाईँपाक्तिकाको 

वेभ साआटमा छुटै्ट खण्ड (ऄिग पोटयि) क्तनमायण गरी सोबाट समेत सावयजक्तनक गररनेछ । 

१४. क्तवक्री क्तवतरणको व्यवस्था तथा क्तबक्री मूल्य : (१) प्रकाक्तशत स्थानीय राजपत्र गाईँपाक्तिकाका वडाहरु र 

स्थानीय तहको सूचना तथा ऄक्तभिेख केन्र तथा तोककएको शाखा वा एकाआमाफय त क्तवक्री क्तवतरणको 

व्यवस्था क्तमिाआनेछ । 

(२) स्थानीय राजपत्रको दहेाय बमोक्तजमको क्तबक्री मूल्य क्तनधायरण गररएको छ :- 
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(क) बार्षषक सदस्य बनाइ क्तबक्री गदाय : वडा कायायिय वा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र  

गाईँपाक्तिकाबाट बुक्तझक्तिने गरी बार्षषक सदस्यता शुल्क क्तिइ क्तबक्री गरेमा बार्षषक रु. ५००/-

पाँच सय मात्र, 

(ख) खुरा क्तबक्री गदाय : स्थानीय राजपत्रको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति वा संघ 

संस्थािे स्थानीय राजपत्र क्तिन चाहमेा दहेाय बमोक्तजमको फुटकर क्तबक्री मूल्य 

तोककएको छ । 

 १ दके्तख ८ पेज सम्म एक प्रक्ततको  रु. ५ मात्र 

 ९ दके्तख २४ पेज सम्म एक प्रक्ततको  रु. १० मात्र 

 २५ दके्तख ४० पेज सम्म एक प्रक्ततको  रु. १५ मात्र 

 ४१ दके्तख ५६ पेज सम्म एक प्रक्ततको  रु. २० मात्र 

 ५७ दके्तख ७२ सम्म एक प्रक्ततको  रु. २५ मात्र 

 ७३ दके्तख ९६ सम्म एक प्रक्ततको  रु. ५० मात्र 

 ९७ दके्तख बढी जक्तत पेज हुन्छ, त्यसमा थप प्रक्तत पेज २८ पैसाका दरि ेथप शुल्क 

क्तिआनेछ । 

रष्टब्यः माक्तथ ईल्िेक्तखत दर कायम गदाय नेपाि राजपत्रको प्रचक्तित क्तबक्री दरिाइ 

अधार क्तिआएको छ । स्थानीय सभािे ईल्िेक्तखत दरमा औक्तचत्य र अवश्यकताका 

अधारमा पररमाजयन गनय सके्नछ ।  

१५. क्तबक्रीबाट प्राप्त रकम सक्तञ्चत कोषमा जम्मा गने : स्थानीय राजपत्र क्तबक्री बापत प्राप्त राजश्व 

गाईँपाक्तिकाको सक्तञ्चत कोषमा जम्मा गररनेछ । 

१६. काययक्तवक्तधको व्याख्या : यस काययक्तवक्तधको कायायन्वयन गने क्रममा कुनै क्तिक्तवधा ईत्पन्न भएमा गाईँ 

काययपाक्तिकािे गरेको व्याख्या ऄक्तन्तम हुनेछ । 

१७. बचाउ : यो काययक्तवक्तध िागू हुनुभन्दा ऄगावै गाईँपाक्तिकािे पाररत गरी िागू गरेका काननु, ऐन, 

क्तनयम, क्तनदके्तशका, काययक्तवक्तध वा मापदण्ड यसै काययक्तवक्तध बमोक्तजम प्रकाशन भएको माक्तननेछ । 
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ऄनुसूची-१ 

(दफा ३ सँग सम्बक्तन्धत) 
 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने क्तवषयवस्तु र भागहरु 

 

भाग (१) 

यस भागमा स्थानीय सभाबाट पाररत भइ सभाको ऄध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएका ऐन तथा सभाका क्तनयमहरु 

प्रकाशन गररनेछ । 
 

भाग (२) 

यस भागमा गाईँ काययपाक्तिकाबाट जारी क्तनयमाविी, क्तनदके्तशका, काययक्तवक्तध, मापदण्ड तथा नेपाि सरकार, 

प्रदशे सरकार तथा ऄको स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताको व्यहोरा प्रकाशन गररनेछ ।  
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ऄनुसूची-२ 

(दफा ४ तथा ऄनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बक्तन्धत) 
 

 

 

 

 

 

 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका 
 

स्थानीय राजपत्र 

 

खण्ड : ... ... ... ..., कागबेनी, मुस्ताङ, संख्या : ... ... ...  क्तमक्तत : ... ... ... 

 

भाग–१ 

 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकाको 

सभािे बनाएको ऐन तथा क्तनयमको पूणय नाम 

सभािे बनाएको ऐन तथा क्तनयमको सम्पूणय व्यहोरा 
 

अज्ञाि,े 

नाम  

प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृत 
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ऄनुसूची-२ 

(दफा ४ तथा ऄनसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बक्तन्धत) 
 

 

 

 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका 
 

स्थानीय राजपत्र 

 

खण्ड : ... ... ... ..., कागबेनी, मुस्ताङ, संख्या : ... ... ...  क्तमक्तत : ... ... ... 

 

भाग–२ 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकाको काययपाक्तिकाबाट जारी क्तनयमाविी, क्तनदके्तशका, काययक्तवक्तध, मापदण्ड तथा 

नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार वा ऄको स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताको व्यहोरा 

 

अज्ञाि,े 

नाम 

प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृत 

 



खण्ड : १  कागबनेी, मसु्ताङ, सखं्या :१  क्तमक्तत : २०७७ साि जषे्ठ २१   
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ऄनुसूची-३ 

(दफा ११ ईपदफा ३ सँग सम्बक्तन्धत) 
 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशनको ऄक्तभिेख ककताब 

 

क्र.सं. प्रकाशन क्तमक्तत प्रकाक्तशत दस्तावेजको नाम वषय ऄंक भाग प्रमाक्तणत गने प्र.प्र.ऄ. 

१.       

२.       

३.       

 

 

 

 

 

अज्ञाि,े 

क्तचरन्जीबी बराि  

प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृत 

 


