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प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशशत नभनत 

         २०७७।०४।०६ 

प्रदेश याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी 
 (ऩहहरो सॊशोधन) ननदेशशका, २०७७        २०७७।०५।२९ 

 
 

प्रस्तावना: प्रदेश स्तयका केही साववजननक नरखत प्रभाणीकयण ऐन, २०७४ 
को दपा ११ को उऩदपा (५) फभोशजभ प्रदेश सयकायफाट सववसाधायणको 
जानकायीको रानग प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गननव ऩने सूचनाको अङ्क,  

सॊख्मा, ढाॉचा, प्रकृमा, भूल्मका साथै प्रदेश याजऩत्रको सम्ऩादन, प्रकाशन, 
हवतयण य अन्म व्मवस्थाऩहकम प्रकृमाको ननधावयण गनव वान्छनीम बएकोरे 
प्रदेश सयकाय भशन्त्रऩरयषद्रे मो ननदेशशका फनाई रागू गयेको छ। 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ननदेशशकाको नाभ "प्रदेश याजऩत्र 
 प्रकाशन सम्फन्धी ननदेशशका, २०७६" यहेको छ। 

  (२) मो ननदेशशका प्रदेश सयकाय भशन्त्रऩरयषदफाट  स्वीकृत 
 बएको  नभनत देखी रागू हननछे। 

2. ऩरयबाषा:  हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ननदेशशकाभा,- 

(क) "ऐन" बन्नारे प्रदेश स्तयका केही साववजननक नरखत 
प्रभाणीकयण ऐन, २०७४ सम्झनन ऩछव। 

(ख) "छाऩाखाना" बन्नारे भन्त्रारमको आफ्नै वा भन्त्रारमरे 
प्रचनरत कानून फभोशजभ तोकेको छाऩाखाना सम्झनन 
ऩछव। 
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(ग) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झनन ऩछव। 
(घ) "प्रदेश याजऩत्र" बन्नारे प्रदेश सयकायफाट प्रकाशन 

बएको प्रदेश याजऩत्र सम्झनन ऩछव। 
(ङ) "भन्त्रारम" बन्नारे आन्तरयक भानभरा तथा कानून 

भन्त्रारम सम्झनन ऩछव। 
3. प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गरयन:े  (१) प्रदेश स्तयका केही 
 साववजननक नरखत प्रभाणीकयण ऐन, २०७४ भा तोके फभोशजभका 
 सूचना प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गरयनेछ। 

           (२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रदेश याजऩत्र आन्तरयक 
 भानभरा तथा कानून भन्त्रारमको छाऩाखाना वा भन्त्रारमरे 
 तोकेको कन नै छाऩाखानाफाट प्रकाशन गनव सक्नेछ।          

4. प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गने प्रकृमा: (१) प्रदेश प्रभनखफाट 
 प्रभाणीकयण बएऩनछ ऐन वा अध्मादेश आन्तरयक भानभरा तथा 
 कानून  भन्त्रारमको सशचवको नाभ याखी ननजको हस्ताऺय सहहत 
 प्रदेश  याजऩत्रभा प्रकाशनको रानग आन्तरयक भानभरा तथा 
 कानून  भन्त्रारमभा ऩठाउनन ऩनेछ। 

          (२) उऩदपा (१) फभोशजभको ऐन वा अध्मादेश फाहेक 
 अन्म सूचना ऐनभा तोहकएको ननकाम वा अनधकायीको ननणवम 
 फभोशजभ सम्फशन्धत भन्त्रारम वा ननकामको प्रभनख वा ननजरे 
 तोकेको अनधकायीरे सूचना सम्ऩादनको रागी सक्कर ननणवम पामर 
 सहहत भन्त्रारमभा ऩठाउनन ऩनेछ। 

          (३) उऩदपा (२) फभोशजभ प्राप्त सूचना प्रदेश याजऩत्रभा 
 प्रकाशन गने बाग सभेत खनराई आन्तरयक भानभरा तथा कानून 
 भन्त्रारमरे सूचना सम्ऩादन गयी प्रकाशन गनेछ।        



 

3 
 

5. प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गरयन े अङ्क: (1) प्रदेश याजऩत्रभा 
 प्रकाशन हनने ननमनभत अङ्क (सङ्खख्मा) को सूचना प्रत्मेक हप्ताको 
 सोभफाय य नफहीफाय प्रकाशन हननेछ। 

(2) प्रदेश याजऩत्र प्रकाशन गदाव देहामको अवस्थाभा 
देहाम फभोशजभ गननव ऩनेछ:- 

(क) नेऩारको सॊहवधान फभोशजभ प्रदेश प्रभनखफाट 
प्रभाणीकयण हनने प्रदेश हवधेमक वा अध्मादेश 
जनन नभनतभा  प्रभाणीकयण हनन्छ सोही नभनतको 
अनतरयक्ताङ्क गयी प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गने, 

(ख) प्रदेश सयकायरे फनाएका ननमभ, प्रदेश 
भशन्त्रऩरयषद्रे जायी गयेको आदेश वा अनधकाय 
ऩत्र, प्रदेश ऐन, ननमभ वा आदेश अन्तगवत वा 
प्रदेश भशन्त्रऩरयषद्को ननणवम फभोशजभ प्रदेश 
याजऩत्रभा प्रकाशन गननव ऩने सूचना, सॊहवधान, 
सॊघीम वा प्रदेश कानून अन्तगवतका  ननमनशक्त 
वा अन्म सूचना, नेऩार सयकायको सहभनत 
नरई प्रदेश भशन्त्रऩरयषद्रे गयेको आनथवक तथा 
औद्योनगक हवषमका कयायजन्म सम्झौता 
अनतरयक्ताङ्क गयी प्रकाशन नगने, ननमनभत अङ्क 
(सङ्खख्मा) गयी प्रकाशन गने, 

(ग) कन नै खास हवषमको कन नै सूचना प्रदेश 
याजऩत्रभा अनतरयक्ताङ्क गयी प्रकाशन गननव ऩने 
हवशेष कायण बएभा त्मसको कायण खनराई 

                                                           
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत। 
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प्रदेश सयकाय, भशन्त्रऩरयषद फाट ननणवम बएभा 
भात्र अनतरयक्ताङ्क गयी प्रकाशन गने, 

(घ) खण्ड (ग) फभोशजभ प्रदेश याजऩत्रभा 
अनतरयक्ताङ्क गयी कन नै सूचना प्रकाशन गननव ऩने 
बएभा ननणवम बएको नभनतरे तीन भहहनानबतै्र 
प्रकाशन गननव ऩने, 

(ङ) कन नै दण्ड जरयवाना गने वा कय, दस्तनय वा 
शनल्क रगाउने गयी ऐनको अनधकाय प्रमोग गयी 
ननमभ फनाउॉदा वा सूचना प्रकाशन गदाव 
कानूनभा अन्मथा बएकोभा फाहेक मस 
ननदेशशकाभा अन्मत्र जननसनकै कन या रेशखएको 
बए ताऩनन त्मस्तो ननमभ वा सूचनाराई 
ऩश्चातदशी प्रबाव हनने गयी अनतरयक्ताङ्कभा 
प्रकाशन नगने। 

(3) मस ननदेशशका फभोशजभ प्रदेश याजऩत्रभा ननमनभत 
अङ्क (सङ्खख्मा) य अनतरयक्ताङ्कको सङ्खख्मा कामभ गदाव प्रत्मेक 
वषवको सूचनाको आधायभा वषव (खण्ड), नभनत य 
अनतरयक्ताङ्क/सङ्खख्मा कामभ गयी प्रकाशन गननव ऩनेछ। 

(4) मस ननदेशशकाभा जननसनकै कन या रेशखएको बए ताऩनन 
मो दपा प्रायम्ब हनॉदाका फखत प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गननव ऩने 
कन नै सूचना प्रकाशन नबएको देशखएभा/ऩाइएभा भन्त्रारमरे ननशश्चत 
सभमावनध ददई सूचना प्रकाशनको रानग सम्फशन्धत ननकामराई 
जानकायी गयाउन सक्नछे । मसयी सो सभमावनधनबत्र प्राप्त बएका 
सूचना मो सॊशोधन रागू हनन न ऩूववकै व्मवस्था अननसाय प्रकाशन गनव 
फाधा ऩने छैन। 



 

5 
 

तय सो सभमावनधनबत्र प्राप्त नबएका सूचना मसै 
ननदेशशकाको कामवहवनध ऩूया गयी प्रकाशन गननव ऩनेछ। 

6. प्रदेश याजऩत्रको ढाॉचा: (१) ऐन तथा मस ननदेशशका फभोशजभ 
 प्रकाशन गरयने प्रदेश याजऩत्रको ढाॉचा अननसूची-१ फभोशजभ 
 हननेछ। 

 (२) प्रदेश याजऩत्रको कागज तथा अऺयको साइज य 
पन्ट अननसूची-२ भा उल्रेख बए फभोशजभ हननेछ। 

7. प्रदेश याजऩत्रको छऩाई खचव: (१) दपा ३ को उऩदपा (२) 
 फभोशजभ प्रदेश याजऩत्रको छऩाई गदाव राग्ने खचव भन्त्रारमरे 
 ननधावयण गये फभोशजभ हननेछ।छाऩाखानाको हकभा प्रदेश 
 सयकायको ननणवम फभोशजभ हननेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रदेश याजऩत्रको प्रकाशन 
खचव प्रदेश सयकायको हवननमोशजत फजेटफाट आन्तरयक भानभरा 
तथा कानून भन्त्रारमरे व्महोनेछ। 

8. याजऩत्र सम्ऩादन तथा प्रकाशन सनभनत: (१) प्रदेश याजऩत्र 
 सम्ऩादन, प्रकाशन एवॊ अन्म व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनका रानग 
 भन्त्रारमभा देहाम फभोशजभको सनभनत यहनेछ :- 

(क) सशचव, आन्तरयक भानभरा तथा 
कानून भन्त्रारम             -अध्मऺ 

(ख) सशचव (कानून), भनख्मभन्त्री तथा 
 भशन्त्रऩरयषद्को कामावरम              -सदस्म 

(ग) प्रभनख, कानून तजनवभा भहाशाखा, आन्तरयक 

भानभरा तथा कानून भन्त्रारम            -सदस्म 

(घ) कानून अनधकृत (तजनवभा हेने), आन्तरयक 

भानभरा तथा कानून भन्त्रारम             -सदस्म 
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(ङ) कानून अनधकृत (सम्ऩादन हेने), आन्तरयक 

भानभरा तथा कानून भन्त्रारम    -सदस्म सशचव 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभको सनभनतको काभ, कतवव्म य 
अनधकाय देहाम फभोशजभ हनन ेछ :- 

(क) प्रदेश याजऩत्रको सम्ऩादन एवॊ प्रकाशन गने,गयाउने, 
(ख) प्रदेश याजऩत्रको सम्फन्धभा कन नै दनहवधा उत्ऩन् न बएभा 

आवश्मक ननणवम गने,  

(ग) प्रदेश स्तयका ऐन, ननमभावरी, कामवहवनध/ननदेशशका 
रगामतका प्रदेश कानूनहरुको सम्ऩादन/सॊग्रहहत गयी 
प्रकाशन गने, गयाउने, 

(घ) सनभनतको कामवराई सहमोग गनव आवश्मक प्राहवनधक 
एवॊ सहमोगी कभवचायी नरने वा खटाउन।े 

 (३) उऩदपा (१) फभोशजभका सदस्मरे ननमभाननसाय 
फैठक बत्ता य उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोशजभ खहटएको 
कभवचायी/सहमोगीराई ननमभाननसाय खाजा बत्ता फाऩत खहटएको 
ददनको ऩाॉच सम रुऩैँमा प्रदान गरयनेछ।  

9. याजऩत्रको भूल्म ननधावयण: (१) ऐन तथा मस ननदेशशका फभोशजभ 
 प्रदेश सयकायफाट प्रकाशन हनने याजऩत्रको भूल्म ननधावयण देहाम 
 फभोशजभ गयी प्रकाशन गरयनछे :- 

(क) १ देशख ८ ऩेज सम्भ एक प्रनतको                रु.५।- 
(ख) ९ देशख २४ ऩेज सम्भ एक प्रनतको             रु.१०।- 
(ग) २५ देशख ४० ऩेज सम्भ एक प्रनतको           रु.१५।- 
(घ) ४१ देशख ५६ ऩेज सम्भ एक प्रनतको           रु.२०।- 
(ङ) ५७  देशख ७२ सम्भ एक  प्रनतको              रु.२५।- 
(च) ७३  देशख ९६ सम्भ एक प्रनतको               रु.५०।- 
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(छ) ९७ देशख फढी जनत ऩेज हनन्छ, त्मसभा थऩ प्रनत ऩेज 
२८ ऩैसाका दयरे थऩ शनल्क नरन ेगयी भूल्म तोहकएको 
छ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रकाशन हनने याजऩत्र भन्त्रारमरे मस 
प्रदेशका अन्म भन्त्रारम, भन्त्रारमस्तयका सशचवारम वा कामावरमरभा 
आवश्मकता अननसाय नन:शनल्क उऩरब्ध गयाउन तथा प्रदेशनबत्रका प्रत्मेक 
स्थानीम तहको हकभा हवद्यनतीम प्रनत उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था 
नभराउनेछ। 

  

 (३) प्रदेश याजऩत्रको खरयद गनव चाहनेराई याजऩत्रको 
उऩरब्धता हेयी भन्त्रारमरे प्रदेश याजऩत्रभा उशल्रशखत भूल्म नतयी 
प्राप्त हनने व्मवस्था नभराउनछे। 

10. याजऩत्रको अनबरेख याख्नन ऩने: भन्त्रारमरे प्रकाशन बएका प्रदेश 
 याजऩत्रको हवधनतीम य भनदित प्रनतको छन टै्ट सनयशऺत अनबरेख याख्नन 
 ऩनेछ। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत। 
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अननसूची-१ 

(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत) 
प्रदेश याजऩत्रको ढाॉचा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 

फागभती प्रदेश, प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

वषव...,प्रदेश याजधानीको नाभ, नऩेार,...भहहना...गते...सार  (सॊख्मा/अनतरयक्ताङ्क 

बाग... 
प्रदेश सयकाय 

..................भन्त्रारमको 
सूचना 
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अननसूची-२ 
(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सम्फशन्धत) 

प्रदेश याजऩत्रको साइज 
 
 
 

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

 

िष्टव्म् केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ फभोशजभ 
"प्रदेश नॊ. ३" को सट्टा "फागभती प्रदेश" याशखएको छ। 

 
 
 
 


