
 
 

 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, भदौ १ गते, २०७७ साल (संख्या १४ 

भाग ३ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मशन्त्रपररषद्) को मममत २०७७।०४।०१ को मनर्णयानसुार 
"प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायणववमध, 2075 लार्ण संशोधन गनण बनेको 
कायणववमध" सम्बन्धी सूचना सम्बशन्धत सबैको जानकारीका लामग प्रकाशशत 
गररएको छ ।  

प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायणववमध, 2075 लार्ण संशोधन गनण बनकेो 
कायणववमध 
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प्रस्तावनााः प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायणववमध, 2075 लार्ण संशोधन गनण 

वाञ्छनीय भएकाले, 

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारले यो कायणववमध बनाएको छ ।  

1.  संशिप्त नाम, प्रारम्भ र ववस्तार : (१) यस कायणववधीको नाम “प्रदेश राजपत्र 

प्रकाशन सम्बन्धी (पवहलो संशोधन) कायणववमध, 207७" रहेको छ । 

(2) यो कायणववमध प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको मममतबाट 

लाग ुहनुेछ ।  

2.  पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथण नलागेमा यस कायणववमधमा,- 

(क) "मूल कायणववमध" भन्नाले "प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायणववमध, 

2075" सम्झनपुछण। 

3. मूल कायणववमधको दफा ४ को उपदफा (१) मा संशोधनाः मूल कायणववमधको 

दफा ४ को उपदफा (१) मा "आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालयको 

सशचव" को सट्टा "प्रदेशको कानून सशचव" भने्न शब्दहरू थवपएको छ। 

४. मूल कायणववमधको दफा ५ को उपदफा (१) मा संशोधनाः मूल कायणववमधको 
दफा ५ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा राशखएको छ-, 

(१) प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गदाण मनयममत रूपमा प्रकाशन हनुेछ। 

५. मूल कायणववमधको दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा संशोधनाः मूल 
कायणववमधको दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को सट्टा देहायको 
खण्ड (ख) राशखएको छ-, 
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(ख) जनु मनकाय वा अमधकारीको मनर्णय बमोशजमको सूचना प्रकाशन गररन े

हो सो मनकाय वा अमधकारीले अमतररक्ताङ्क गरी प्रकाशन गने भमन 

मनर्णय गरेको मममत कायम गरी। 

4. मूल कायणववमधको अनसूुची-१ मा संशोधनाः मूल कायणववमधको अनसूुशच-१ को 
सट्टा देहायको अनसूुशच-१ राशखएको छ- 

अनसूुशच-१ 

प्रदेश राजपत्रको ढााँचा 

 

प्रदेश राजपत्र 

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ..) बटुवल, रूपन्देही, मवहना ... गते, ... साल (संख्या .../अमतररक्ताङ्क ... 
भाग १,२ र 3 

............ प्रदेश सरकार 

………….. मन्त्रालयको सूचना  
आज्ञाले, 
नाम 

पद 
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५. मूल कायणववमधको अनसूुची-2 मा संशोधनाः मूल कायणववमधको अनसूुशच-2 मा 
खण्ड १. को सट्टा देहायको खण्ड १. राशखएको छ-, 

१. प्रदेश राजपत्रको कागजको सार्जाः A-5 (लम्बार्ण 8.27 र 

चौडार्ण 5.83 र्न्च)। 

आज्ञाले, 
रववलाल पन्थ 
प्रदेश सशचव 

४ 
 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय  


