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efu #
ूदे श सरकार

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय
ूदे श

सरकार

मिन्ऽपिरषद्को

िनणर्य,

सावर्जिनक

िलखतह

सवर्साधारणको जानकारीका लािग ूदे श राजपऽमा ूकाशन गन
ूयोजनको लािग दे हाय बमोिजमको æूदे श राजपऽ ूकाशन सम्बन्धी
कायर्िविध, २०७४Æ ूदे श सरकारको िमित २०७४।११।६ को

िनणर्यबाट ःवीकृत भएको हुँदा सवर्साधारणको जानकारीको लािग यो
सूचना ूकािशत गिरएको छ ।
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ूदे श राजपऽ ूकाशन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७४
ूःतावनाः ूदे श सरकारबाट सवर्साधारणको लािग ूदे श राजपऽमा

ूकाशन गनुप
र् न सूचनाको ढाँचा र ूकृयाको सम्बन्धमा ूदे श सरकार,
मिन्ऽपिरषद्ले दे हायको कायर्िविध बनाएको छ ।

१.

नाम र ूारम्भः (१) यस कायर्िविधको नाम “ूदे श

सं िक्ष

राजपऽ ूकाशन कायर्िविध, २०७४” रहे को छ ।

(२) यो कायर्िविध ूदे श सरकारबाट ःवीकृत भएको

२.

िमितबाट लागु हुनेछ ।

पिरभाषाः

िवषय

वा

ूस ले

अक

अथर्

नलागेमा

राजपऽ”भ ाले

ूदे श

सरकारबाट

यस

कायर्िविधमा,(क) “ूदे श

ूकाशन

भएको ूदे श राजपऽ सम्झनु पछर् ।
(ख) “ूदे श” भ ाले ूदे श नं . ६ सम्झनुपछर् ।
३.

ूदे श राजपऽमा सूचना ूकाशन गिरनेः (१) केही सावर्जिनक

िलखत ूमाणीकरण सम्बन्धी ूदे श कानूनमा तोके बमोिजमका

सूचना ूदे श राजपऽमा ूकाशन गिरनेछ :(क)

ूदे श

ूमुखबाट

ूमाणीकरण

भएका

ऐन

वा

अध्यादे श, भाग - १
(ख)

ूदे श

सरकारले

बमोिजम

भाग - २
(ग)

बनाएका

ूदे शसरकारबाट

िनयम,
जारी

ूदे श
भएको

कानून
आदे श,

सं िवधान बमोिजमको िनयुिक्त, ूदे श ऐन, िनयम,
आदे श अन्तगर्त वा ूदे श सरकारको िनणर्य बमोिजम
ूदे श

राजपऽमा ूकाशन गनुप
र् न सूचना, भाग - ३
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(2)

उपदफा

(१)

बमोिजमको

ूदे श

राजपऽ

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयले ूकाशन गनछ ।

४.

ूदे श राजपऽमा सूचना ूकाशन गन ूकृयाः (१) ऐन वा
अध्यादे श ूदे श ूमुखबाट

ूमाणीकरण

भएपिछ आन्तिरक

मािमला तथा कानून मन्ऽालयको सिचवले हःताक्षर गरी ूदे श
राजपऽमा ूकाशन गनुप
र् नछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचना बाहेक अन्य

सूचना सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारीको िनणर्यको आधारमा
सम्बिन्धत मन्ऽालय वा िनकायको सिचव वा िनजले तोकेको

अिधकारीले सम्पादनको लािग िनणर्य फाइर्ल सिहत सम्बिन्धत

ूदे शको आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयमा पठाउनु
पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम ूा

सूचना ूदे श

राजपऽमा ूकाशन गन भाग समेत खुलाइर् आन्तिरक मािमला
तथा कानून मन्ऽालयले सम्बिन्धत मन्ऽालय वा िनकायमा
सूचना सम्पादन गरी पठाउनु पनछ ।
(४) सम्बिन्धत मन्ऽालय वा िनकायले ूदे श राजपऽ

छपाइर्को लािग लेखी पठाउँदा सम्बिन्धत िनकायको पऽ सिहत

ु ीय ूित सं लग्न गरी पठाउनु
सूचनाको ूमािणत ूित तथा िव त

पनछ ।
(५)

उपदफा

(३)

बमोिजम

सम्पादनको

लािग

पठाएको सूचनामा सम्बिन्धत मन्ऽालय वा िनकायको सिचवको
नाम राखी िनजको हःताक्षर सिहत ूदे श राजपऽमा ूकाशनको
लािग आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयमा पठाउनु
पनछ ।
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५.

ूदे श राजपऽ ूकाशन गिरने अ ः (१) ूदे श राजपऽ ूकाशन
गदार् ऐन र अध्यादे श बाहे कका सूचना िनयिमत अ को
ूत्येक ह ाको बुधवार ूकाशन हुनेछ ।
(२) ूदे श

अितिरक्ता

राजपऽ ूकाशन गदार्

दे हाय

पमा

बमोिजम

गरी ूकाशन गनुप
र् नछः-

(क)

ऐन र अध्यादे श ूदे श ूमुखबाट ूमाणीकरण भएको

(ख)

जुन िनकाय वा अिधकारीको िनणर्य बमोिजमको सूचना

िमितदे िख लागू हुने गरी,
ूकाशन
अितिरक्ता

गिरने

हो

सो

िनकाय

वा

अिधकारीले

गरी ूकाशन गन भनी िनणर्य गरे को

सूचना बमोिजमको िमित दे िख लागू हुने गरी ।

(३) उपदफा (१) बमोिजमको िनयिमत अ

र उपदफा (२)

बमोिजमको अितिरक्ता को सं ख्या कायम गदार् ूत्येक वषर्को
वैशाख १

गते

दे िख ूकाशन गिरने

सम्बिन्धत

ूदे शको

सूचनाको आधारमा वषर्, िमित र सं ख्या कायम गनुप
र् नछ ।
६.

ूदे श राजपऽको ढाँचाः (१) दफा ३ बमोिजमको ूदे श राजपऽ

अनुसूची - १ बमोिजमको ढाँचामा ूकाशन गनुप
र् नछ ।

(२) ूदे श राजपऽको कागज तथा अक्षरको साइज र फन्ट

७.

अनुसूची - २ मा तोके बमोिजम हुनेछ ।

ूदे श राजपऽको छपाइ खचर्ः (१) यस कायर्िविध बमोिजम
ूदे श राजपऽको छपाइ गदार् लाग्ने खचर् िनधार्रण गरे बमोिजम
हुनेछ ।

4

v088 !_ k"j{cltl/Qmf°° ! k|b]z /fhkq efu # ldlt @)&&$.!!.^
अनुसूची - १

दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत
ू श राजपऽको ढ
ूदे
ढाँचा

ूदे श राजपऽ
ऽ
............. ूदे श सरकार ार
ारा ूकािशत
खण्ड
खण् .........) वीरे न्िनगर,
ि
सुखत ...............मिहना......... गते
...........स
साल (िनयिमत / अ
अितिरक्ता )
भाग ............
................. ूदे श स
सरकार
………….. मन्ऽालय
यको
सूचना

ूमाणीक
करण िमित : ..............................
आ ाले
नाम :
पद :
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अनुसूची - २

दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत
ूदे श राजपऽको साइज
१. ूदे श राजपऽको कागजको साइजः लम्बाइर् ८.३ इन्च र
चौडाइर् ५.४ इन्च
२. अक्षरको साइर्जः १० प्वाइन्ट, फन्टः कािलमाटी

आ ाले,
केशवराज आचायर्

ूदे श सरकारको सिचव

^
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