
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, मकवानपरु, भदौ २९ गते, २०७७ साल (सङ् ्या ११ 

भाग 3 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय 
बागमती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहहलो संशोधन) मनदेशशका, २०७7 

प्रदेश स्तरका केही साववजमनक मलखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४ को दफा 
११ को उपदफा (५) बमोशजम प्रदेश सरकार, मशन्त्रपररषद्ले यो 
मनदेशशका बनाई लागू गरेको छ। 



खण्ड ४) सङ् ्या ११ प्रदेश राजपत्र भाग 3 मममत २०७७।०५।2९ 

2 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस मनदेशशकाको नाम "प्रदेश 
 राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहहलो संशोधन) मनदेशशका, २०७7" 
 रहेको छ। 

(२) यो मनदेशशका प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको 
मममतबाट प्रारम्भ हनुछे। 

2. प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी मनदेशशका, 2076 को दफा ५ 
 मा संशोधन: प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी मनदेशशका, 
 2076(यस पमछ "मूल मनदेशशका" भमनएको) को दफा ५ को 
 सट्टा देहायको दफा 5 राशखएको छ:- 
 "५. प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गररन ेअङ्क: (1) प्रदेश राजपत्रमा 
 प्रकाशन हनुे मनयममत अङ्क (सङ््या) को सूचना प्रत्येक हप्ताको 
 सोमबार र मबहीबार प्रकाशन हनुेछ। 

(2) प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गदाव देहायको अवस्थामा 
देहाय बमोशजम गनुव पनेछ:- 

(क) नेपालको संहवधान बमोशजम प्रदेश प्रमखुबाट 
प्रमाणीकरण हनुे प्रदेश हवधेयक वा अध्यादेश 
जनु मममतमा  प्रमाणीकरण हनु्छ सोही मममतको 
अमतररक्ताङ्क गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गने, 

(ख) प्रदेश सरकारले बनाएका मनयम, प्रदेश 
मशन्त्रपररषद्ले जारी गरेको आदेश वा अमधकार 
पत्र, प्रदेश ऐन, मनयम वा आदेश अन्तगवत वा 
प्रदेश मशन्त्रपररषद्को मनणवय बमोशजम प्रदेश 
राजपत्रमा प्रकाशन गनुव पने सूचना, संहवधान, 
संघीय वा प्रदेश कानून अन्तगवतका  मनयशुक्त 
वा अन्य सूचना, नेपाल सरकारको सहममत 
मलई प्रदेश मशन्त्रपररषद्ले गरेको आमथवक तथा 
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औद्योमगक हवषयका करारजन्य सम्झौता 
अमतररक्ताङ्क गरी प्रकाशन नगने, मनयममत अङ्क 
(सङ््या) गरी प्रकाशन गने, 

(ग) कुनै खास हवषयको कुनै सूचना प्रदेश 
राजपत्रमा अमतररक्ताङ्क गरी प्रकाशन गनुव पने 
हवशेष कारण भएमा त्यसको कारण खलुाई 
प्रदेश सरकार, मशन्त्रपररषद बाट मनणवय भएमा 
मात्र अमतररक्ताङ्क गरी प्रकाशन गने, 

(घ) खण्ड (ग) बमोशजम प्रदेश राजपत्रमा 
अमतररक्ताङ्क गरी कुनै सूचना प्रकाशन गनुव पने 
भएमा मनणवय भएको मममतले तीन महहना मभतै्र 
प्रकाशन गनुव पने, 

(ङ) कुनै दण्ड जररवाना गने वा कर, दस्तरु वा 
शलु्क लगाउने गरी ऐनको अमधकार प्रयोग 
गरी मनयम बनाउँदा वा सूचना प्रकाशन गदाव 
कानूनमा अन्यथा भएकोमा बाहेक यस 
मनदेशशकामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापमन त्यस्तो मनयम वा सूचनालाई 
पश्चातदशी प्रभाव हनुे गरी अमतररक्ताङ्कमा 
प्रकाशन नगने। 

(3) यस मनदेशशका बमोशजम प्रदेश राजपत्रमा मनयममत 
अङ्क (सङ््या) र अमतररक्ताङ्कको सङ््या कायम गदाव प्रत्येक 
वषवको सूचनाको आधारमा वषव (खण्ड), मममत र 
अमतररक्ताङ्क/सङ््या कायम गरी प्रकाशन गनुव पनेछ। 

(4) यस मनदेशशकामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुव पने 
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कुनै सूचना प्रकाशन नभएको देशखएमा/पाइएमा मन्त्रालयले 
मनशश्चत समयावमध ददई सूचना प्रकाशनको लामग सम्बशन्धत 
मनकायलाई जानकारी गराउन सक्नछे । यसरी सो समयावमधमभत्र 
प्राप्त भएका सूचना यो संशोधन लागू हनु ुपूववकै व्यवस्था अनसुार 
प्रकाशन गनव बाधा पने छैन। 

तर सो समयावमधमभत्र प्राप्त नभएका सूचना यसै 
मनदेशशकाको कायवहवमध पूरा गरी प्रकाशन गनुव पनेछ।" 

3. मूल मनदेशशकाको दफा ९ मा संशोधन: मूल मनदेशशकाको दफा ९ 
 को उपदफा (2) मा रहेको "र स्थानीय तहमा एक/एक प्रमत 
 मन:शलु्क उपल्ध गराउन े व्यवस्था गनेछ।" भने्न श्दहरुको 
 सट्टा "मन:शलु्क उपल्ध गराउन तथा प्रदेशमभत्रका प्रत्येक 
 स्थानीय तहको हकमा हवद्यतुीय प्रमत उपल्ध गराउन े व्यवस्था 
 ममलाउनेछ।" 
 

 

आज्ञाले, 
नारन प्रसाद पोखरेल 

प्रदेश सरकारको  मनममत्त सशचव 

 

 
 

आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडामा मदुित। 

मूल्य रु. 5।- 


