प्रदेश याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ३) हे टौंडा, भकवानऩुय, साउन 06 गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क १३

बाग ३
प्रदे श सयकाय
प्रदे श नॊ . ३, हे टौंडा

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको
सूचना

प्रदे श याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी तनदे शशका, २०७६
प्रस्तावना: प्रदे श स्तयका केही साववजतनक तरखत प्रभाणीकयण ऐन, २०७४

को दपा ११ को उऩदपा (५) फभोशजभ प्रदे श सयकायफाट सववसाधायणको

जानकायीको रातग प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गनुव ऩने सूचनाको अङ्क,
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सॊ ख्मा, ढाॉचा, प्रकृमा, भूल्मका साथै प्रदे श याजऩत्रको सम्ऩादन, प्रकाशन,
ववतयण य अन्म व्मवस्थाऩवकम प्रकृमाको तनधावयण गनव वान्छनीम बएकोरे
प्रदे श सयकाय भशन्त्रऩरयषद्रे मो तनदे शशका फनाई रागू गये को छ।
1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस तनदे शशकाको नाभ "प्रदे श याजऩत्र
प्रकाशन सम्फन्धी तनदे शशका, २०७६" यहेको छ।

(२) मो तनदे शशका प्रदे श सयकाय भशन्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत

बएको तभतत दे खी रागू हुनेछ।
2.

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस तनदे शशकाभा,-

(क) "ऐन" बन्नारे प्रदे श स्तयका केही साववजतनक तरखत
प्रभाणीकयण ऐन, २०७४ सम्झनु ऩछव।

(ख) "छाऩाखाना" बन्नारे भन्त्रारमको आफ्नै वा भन्त्रारमरे

प्रचतरत कानून फभोशजभ तोकेको छाऩाखाना सम्झनु
ऩछव।

(ग) "प्रदे श" बन्नारे प्रदे श नॊ.३ सम्झनु ऩछव।

(घ) "प्रदे श याजऩत्र" बन्नारे प्रदे श सयकायफाट प्रकाशन
बएको प्रदे श याजऩत्र सम्झनु ऩछव।

(ङ) "भन्त्रारम" बन्नारे आन्तरयक भातभरा तथा कानून
भन्त्रारम सम्झनु ऩछव।

3.

प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गरयने: (१) प्रदे श स्तयका केही
साववजतनक तरखत प्रभाणीकयण ऐन, २०७४ भा तोके फभोशजभका
सूचना प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गरयनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रदे श याजऩत्र आन्तरयक

भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको छाऩाखाना वा भन्त्रारमरे
तोकेको कुनै छाऩाखानाफाट प्रकाशन गनव सक्नेछ।
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4.

प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गने प्रकृमा: (१) प्रदे श प्रभुखफाट
प्रभाणीकयण बएऩतछ ऐन वा अध्मादे श आन्तरयक भातभरा तथा

कानून भन्त्रारमको सशचवको नाभ याखी तनजको हस्ताऺय सवहत
प्रदे श

याजऩत्रभा प्रकाशनको रातग

आन्तरयक भातभरा

कानून भन्त्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

तथा

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको ऐन वा अध्मादे श फाहेक

अन्म सूचना ऐनभा तोवकएको तनकाम वा अतधकायीको तनणवम
फभोशजभ सम्फशन्धत भन्त्रारम वा तनकामको प्रभुख वा तनजरे

तोकेको अतधकायीरे सूचना सम्ऩादनको रागी सक्कर तनणवम पामर
सवहत भन्त्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ प्राप्त सूचना प्रदे श याजऩत्रभा

प्रकाशन गने बाग सभेत खुराई आन्तरयक भातभरा तथा कानून
भन्त्रारमरे सूचना सम्ऩादन गयी प्रकाशन गनेछ।
5.

प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गरयने अङ्क: (१) प्रदे श याजऩत्र प्रकाशन
गदाव ऐन य अध्मादे श फाहेकका सूचना तनमतभत अङ्कको रुऩभा
प्रत्मेक हप्ताको सोभफाय य फुधफाय प्रकाशन हुनेछ।
(२)

प्रदे श

याजऩत्र

प्रकाशन

अततरयक्ताङ्क गयी प्रकाशन गनुव ऩनेछ:-

गदाव

दे हाम

फभोशजभ

(क) ऐन य अध्मादे श प्रदे श प्रभुखफाट प्रभाणीकयण बएको
तभततदे खी रागू हुने गयी,

(ख) जुन तनकाम वा अतधकायीको तनणवम फभोशजभको सूचना
प्रकाशन

गरयने

हो

सो

तनकाम

वा

अतधकायीरे

अततरयक्ताङ्क गयी सूचना प्रकाशन गने बनी तनणवम गये को
बए सोही तभततफाट रागू हुने गयी।
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नबएकोभा
गरयनेछ।

तय अततरयक्ताङ्क गयी सूचना प्रकाशन गने तनणवम

तनमतभत

अङ्कको

रुऩभा

रागू

हुने

गयी

प्रकाशन

(३) उऩदपाद (१) फभोशजभको तनमतभत अङ्क य उऩदपा

(२) फभोशजभको अततरयक्ताङ्कको सॊ ख्मा कामभ गदाव प्रत्मेक वषवको
सूचनाको आधायभा वषव, तभतत य सॊ ख्मा कामभ गनुव ऩनेछ।
6.

प्रदे श याजऩत्रको ढाॉचा: (१) ऐन तथा मस तनदे शशका फभोशजभ
प्रकाशन
हुनेछ।

गरयने

प्रदे श

याजऩत्रको

ढाॉचा

अनुसूची-१

फभोशजभ

(२) प्रदे श याजऩत्रको कागज तथा अऺयको साइज य

पन्ट अनुसूची-२ भा उल्रेख बए फभोशजभ हुनेछ।
7.

प्रदे श याजऩत्रको छऩाई खचव: (१) दपा ३ को उऩदपा (२)
फभोशजभ प्रदे श याजऩत्रको छऩाई गदाव राग्ने खचव भन्त्रारमरे
तनधावयण

गये

फभोशजभ

हुनेछ।छाऩाखानाको

सयकायको तनणवम फभोशजभ हुनेछ।

हकभा

प्रदे श

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रदे श याजऩत्रको प्रकाशन

खचव प्रदे श सयकायको ववतनमोशजत फजेटफाट आन्तरयक भातभरा
तथा कानून भन्त्रारमरे व्महोनेछ।
8.

याजऩत्र सम्ऩादन तथा प्रकाशन सतभतत: (१) प्रदे श याजऩत्र
सम्ऩादन, प्रकाशन एवॊ अन्म व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनका रातग
भन्त्रारमभा दे हाम फभोशजभको सतभतत यहनेछ :(क) सशचव,

आन्तरयक

4

भातभरा

तथा

कानून

भन्त्रारम
-अध्मऺ
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(ख) सशचव

(कानून),

कामावरम,

भुख्मभन्त्री

तथा

भशन्त्रऩरयषद्को
-सदस्म

(ग) प्रभुख, कानून तजुभ
व ा भहाशाखा आन्तरयक भातभरा तथा
कानून भन्त्रारम

-सदस्म

कानून भन्त्रारम

-सदस्म

(घ) कानून अतधकृत (तजुभ
व ा हेने), आन्तरयक भातभरा तथा
(ङ) कानून अतधकृत (सम्ऩादन हेने), आन्तरयक भातभरा
तथा कानून भन्त्रारम

-सदस्म सशचव

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको काभ, कतवव्म य

अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुने छ :-

(क) प्रदे श याजऩत्रको सम्ऩादन एवॊ प्रकाशन गने,गयाउने,

(ख) प्रदे श याजऩत्रको सम्फन्धभा कुनै दुववधा उत्ऩन्न बएभा
आवश्मक तनणवम गने,

(ग) प्रदे श स्तयका ऐन, तनमभावरी, कामवववतध/तनदे शशका

रगामतका प्रदे श कानूनहरुको सम्ऩादन/सॊग्रवहत गयी
प्रकाशन गने, गयाउने,

(घ) सतभततको कामवराई सहमोग गनव आवश्मक प्राववतधक
एवॊ सहमोगी कभवचायी तरने वा खटाउने।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभका सदस्मरे तनमभानुसाय

फैठक बत्ता य उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोशजभ खवटएको

कभवचायी/सहमोगीराई तनमभानुसाय खाजा बत्ता फाऩत खवटएको
ददनको ऩाॉच सम रुऩैँ मा प्रदान गरयनेछ।
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9.

याजऩत्रको भूल्म तनधावयण: (१) ऐन तथा मस तनदे शशका फभोशजभ
प्रदे श सयकायफाट प्रकाशन हुने याजऩत्रको भूल्म तनधावयण दे हाम
फभोशजभ गयी प्रकाशन गरयनेछ :-

(क) १ दे शख ८ ऩेज सम्भ एक प्रततको

रु.५।-

(ख) ९ दे शख २४ ऩेज सम्भ एक प्रततको

रु.१०।-

(घ) ४१ दे शख ५६ ऩेज सम्भ एक प्रततको

रु.२०।-

(ग) २५ दे शख ४० ऩेज सम्भ एक प्रततको

रु.१५।-

(ङ) ५७ दे शख ७२ सम्भ एक प्रततको

रु.२५।-

(च) ७३ दे शख ९६ सम्भ एक प्रततको

रु.५०।-

(छ) ९७ दे शख फढी जतत ऩेज हुन्छ, त्मसभा थऩ प्रतत ऩेज
२८ ऩैसाका दयरे थऩ शुल्क तरने गयी भूल्म तोवकएको
छ ।

(२)

भन्त्रारमरे

उऩदपा

मस

(१)

प्रदे शका

फभोशजभ

अन्म

प्रकाशन

भन्त्रारम,

हुने

याजऩत्र

भन्त्रारमस्तयका

सशचवारम वा कामावरमरभा आवश्मक्तानुसाय य स्थानीम तहभा
एक/एक प्रतत तन:शुल्क उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गनेछ।

(३) प्रदे श याजऩत्रको खरयद गनव चाहनेराई याजऩत्रको

उऩरब्धता हेयी भन्त्रारमरे प्रदे श याजऩत्रभा उशल्रशखत भूल्म ततयी
प्राप्त हुने व्मवस्था तभराउनेछ।
10.

याजऩत्रको अतबरेख याख्नु ऩने: भन्त्रारमरे प्रकाशन बएका प्रदे श

याजऩत्रको ववधुतीम य भुदित प्रततको छु ट्टै सुयशऺत अतबरेख याख्नु
ऩनेछ।
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अनुसूची-१

(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श याजऩत्रको ढाॉचा

प्रदेश याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३, प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

वषव...,प्रदे श याजधानीको नाभ, नेऩार,...भवहना...गते...सार (सॊख्मा/अततरयक्ताङ्क

बाग...
प्रदे श सयकाय

..................भन्त्रारमको
सू चना
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अनुसूची-२

(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श याजऩत्रको साइज

१. कागजको साइज: रम्फाई २२ से.तभ. य चौडाई १४ से.तभ.
२. अऺयको साईज: ११ प्वाइन्ट, पन्ट : कातरभाटी

भशन्त्रऩरयषद्फाट स्वीकृत तभतत : २०७६।०४।०६
आऻारे,

याजकुभाय श्रे ष्ठ

प्रदे श सयकायको सशचव

8
आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भुदित।
भूल्म रु.५।-

