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संर्त ्२०७४ सािको ऐि िं. ०१ 

प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक निखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यर्स्था गिव 
बिेको ऐि 

प्रस्तार्िााः प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक निखतहरूको प्रमाणीकरण सम्बन्धी 
कािूि निमावण गिव र्ाञ्छिीय भएकोिे,  

िेपािको संहर्धािको धारा १७६ बमोजजमको प्रदेश सभािे यो ऐि 

बिाएको छ।  

१. संजिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम "प्रदेश स्तरका केही 
सार्वजनिक निखत प्रमाणीकरण ऐि, २०७४" रहेको छ।  

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिेुछ। 
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२. पररभाषााः हर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव ििागेमा यस ऐिमा,- 

(क) "कािूि मन्रािय" भन्नािे प्रदेश आन्तररक मानमिा 
तथा कािूि  मन्रािय सम्झि ुपछव।  

(ख) "प्रदेश" भन्नािे बागमती प्रदेश सम्झि ुपछव। 

(ग) "प्रामाजणक प्रनत" भन्नािे सार्वजनिक निखत प्रमाजणत 
गिे अनधकारीिे हस्तािर गरेको सक्कि प्रनत सम्झि ु
पछव। 

(घ) "मन्री" भन्नािे प्रदेश सरकारको मन्री सम्झि ुपछव र 
सो शब्दिे प्रदेश मन्राियको स्र्तन्र कायवभार 
सम्हाल्िे राज्यमन्री समेतिाई जिाउँछ। 

(ङ) "मखु्यमन्री" भन्नािे प्रदेश सरकारको मखु्यमन्री 
सम्झि ुपछव। 

(च)  "सजचर्" भन्नािे प्रदेश सरकारको सजचर् सम्झि ुपछव 
र सो शब्दिे प्रदेश सरकारको सजचर् सरहको अन्य 
अनधकृत समेतिाई जिाउँछ। 

(छ)  "सभामखु" भन्नािे प्रदेश सभाको सभामखु सम्झि ु
पछव।  

(ज)   "सार्वजनिक निखत" भन्नािे देहायका निखत सम्झि ु
पछवाः- 

(१) प्रदेश सभािे बिाएको ऐि, 

(२)  प्रदेश प्रमखुबाट जारी भएको अध्यादेश, 

 
 केही प्रदेश ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७७ द्वारा संशोनधत। 
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(३)  प्रदेश सरकारिे बिाएको नियम, 

(४)  प्रदेश सरकारिे जारी गरेको आदेश, 

(५)  प्रदेश सभाद्वारा पाररत प्रस्तार्, 

(६)  प्रदेश सरकारिे जारी गरेको अनधकारपर, 

(७)  प्रदेश मजन्रपररषद्को निणवय, 

(८)  संहर्धाि र प्रचनित सङ्घीय तथा प्रदेश कािूि 
बमोजजम प्रदेश सरकारिे ददिे नियजुि, सरुर्ा 
र अर्काश पर, 

(९)  सङ्घीय तथा प्रदेश कािूि बमोजजम प्रदेश 
स्तरमा प्रमाणीकरण गिुव पिे अन्य निखत। 

(झ)  "संहर्धाि" भन्नािे िेपािको संहर्धाि सम्झि ुपछव। 

३. ऐिको प्रमाणीकरण कायवहर्नधाः (१) प्रदेश सभाबाट हर्धेयक पाररत 
भएपनछ प्रदेश सभा सजचर्ाियिे त्यस्तो हर्धेयक िेपािी कागजमा पाँच 
प्रनत तयार गरी प्रमाणीकरणको िानग प्रदेश प्रमखु समि पेश गिुव 
पिेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम पेश गररिे हर्धेयकका प्रनतहरूमा 
सभामखुिे प्रमाजणत गरेको संजिप्त व्यहोरा र प्रदेश सभाबाट हर्धेयक 
पाररत भएको नमनत उल्िेख गरी हस्तािर गरेको हिु ुपिेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजजम पेश भएका हर्धेयकका प्रनतहरूमा 
प्रदेश प्रमखुिे प्रमाणीकरण गरेको संजिप्त व्यहोरा र नमनत उल्िेख गरी 
हस्तािर गरेपनछ त्यस्तो हर्धेयक प्रमाणीकरण हिेुछ र ऐि बने्नछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजमका प्रामाजणक प्रनतहरूमध्ये एक 
प्रनत प्रदेश प्रमखुको कायावियमा राखी अन्य एक/एक प्रनत मखु्यमन्रीको 
कायाविय, सङ्घीय कािूि, न्याय तथा संसदीय मानमिा मन्रािय, कािूि 
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मन्रािय र प्रदेश सभाको सजचर्ाियमा पठाउि ुपिेछ र त्यस्ता प्रत्येक 
कायावियिे त्यसरी प्राप्त प्रामाजणक प्रनत सरुजित साथ राख्न ुपिेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप्त भएको प्रामाजणक प्रनतको 
आधारमा कािूि मन्राियका सजचर्िे ऐि प्रमाणीकरण भएको नमनत राखी 
सो ऐि प्रदेश राजपरमा प्रकाशि गिुव पिेछ। 

४. प्रदेश सभाद्वारा पाररत प्रस्तार्को प्रमाणीकरणाः (१) संहर्धाि तथा प्रदेश 
कािूि बमोजजम प्रदेश सभाद्वारा पाररत प्रस्तार्को प्रमाणीकरण 
सभामखुको हस्तािरबाट हिेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रामाजणक प्रनतको आधारमा 
प्रदेश सभाको सजचर् र्ा निजिे तोकेको अनधकृतिे सो प्रस्तार् 
कायावन्र्यि गिे गराउिेछ। 

५. अध्यादेश प्रमाणीकरणको कायवहर्नध: (१) संहर्धािको धारा २०२ को 
उपधारा (१) बमोजजम प्रदेश मजन्रपररषद बाट अध्यादेश जारी गिे 
नसफाररस भएपनछ कािूि मन्राियिे त्यस्तो अध्यादेशको मस्यौदाको 
चार प्रनत िेपािी कागजमा तयार गिुव पिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तयार भएको अध्यादेशको 
मस्यौदामा देहायका पदानधकारीहरूिे हस्तािर गिुव पिेछ:–  

(क) मखु्यमन्री, 

(ख) मन्री, सम्बजन्धत मन्रािय, 

(ग) मन्री, कािूि मन्रािय,  

(घ) प्रमखु सजचर्, मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाविय, 

(ङ) सजचर्, कािूि मन्रािय। 
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(३) उपदफा (२) बमोजजम हस्तािर भएको अध्यादेशको 
मस्यौदा कािूि मन्राियिे मखु्यमन्रीको कायावियमा पठाउि ुपिेछ र 
प्रदेश मखु्यमन्रीको कायावियिे त्यस्तो मस्यौदा प्रमाणीकरणको िानग 
प्रदेश प्रमखु समि पेश गिुव पिेछ। 

  (४) उपदफा (३) बमोजजम प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदाका 
प्रनतहरूमा प्रदेश प्रमखुिे नमनत उल्िेख गरी हस्तािर गरेपनछ अध्यादेश 
प्रमाणीकरण हिेुछ। 

  (५) उपदफा (४) बमोजजम प्रमाणीकरण भएपनछ सो अध्यादेश 
ऐि सरह िागू हिेुछ। 

  (६) उपदफा (४) बमोजजम अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपनछ 
त्यस्ता प्रामाजणक प्रनतहरूमध्ये एक प्रनत प्रदेश प्रमखुको कायावियमा 
राखी अन्य एक/एक प्रनत मखु्यमन्रीको कायाविय, सङ्घीय कािूि, न्याय 
तथा संसदीय मानमिा मन्रािय र कािूि मन्राियमा पठाउि ुपिेछ। 
त्यस्ता प्रत्येक कायावियिे त्यसरी प्राप्त प्रामाजणक प्रनत सरुजित साथ 
राख्न ुपिेछ। 

  (७) उपदफा (६) बमोजजम प्राप्त भएको प्रामाजणक प्रनतको 
आधारमा कािूि मन्राियको सजचर्िे अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको 
नमनत राखी सो अध्यादेश प्रदेश राजपरमा प्रकाशि गिुव पिेछ। 

६. प्रदेश प्रमखुबाट जारी हिेु आदेश, अनधकार पर, सूचिाको प्रमाणीकरण: 
(१) संहर्धाि तथा अन्य सङ्घीय र्ा प्रदेश कािूि बमोजजम प्रदेश 
मजन्रपररषद्को नसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट जारी हिेु आदेश, 
अनधकारपर, सूचिा र्ा अन्य कुिै निखतको प्रमाणीकरण प्रदेश प्रमखुको 
हस्तािरबाट हिेुछ। 
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  (२) उपदफा (१) बमोजजम कुिै आदेश, अनधकारपर, सूचिा 
र्ा अन्य कुिै निखत प्रमाणीकरण भएपनछ प्रदेश प्रमखुको कायावियिे 
एक प्रनत आफ्िो कायावियमा सरुजित राखी त्यस्तो आदेश, अनधकारपर, 
सूचिा र्ा अन्य निखत प्रमाणीकरण भएको जािकारी तथा 
कायावन्र्यिको िानग मखु्यमन्रीको कायावियमा र प्रदेश राजपरमा 
प्रकाशि गिुव पिे हर्षय प्रकाशिको िानग कािूि मन्राियमा िेखी 
पठाउि ुपिेछ। 

७. नियम, आदेश तथा अनधकारपरको प्रमाणीकरणाः (१) देहायका  
सार्वजनिक निखतहरू जारी गिे सम्बन्धमा प्रदेश मजन्रपररषद्िे निणवय 
गरेपनछ सोको आधारमा प्रमखु सजचर्िे देहायका निखत प्रमाणीकरणका 
िानग दईु प्रनतमा हस्तािर गरी एक प्रनत मखु्यमन्रीको कायावियमा 
राखी अको प्रनत प्रदेशको सम्बजन्धत मन्राियमा पठाउि ुपिेछ:– 

(क)  प्रदेश सरकारिे बिाएको नियम, 
(ख)  प्रदेश सरकारिे जारी गरेको आदेश, 
(ग)  प्रदेश सरकारिे जारी गरेको अनधकारपर, 
(घ)  सङ्घीय र्ा प्रदेश कािूि बमोजजम प्रदेश मजन्रपररषद्िे 

गिुवपिे निणवय, जारी गिुवपिे निदेजशका, कायवहर्नध, 
मापदण्ड र्ा अन्य सार्वजनिक निखत। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त प्रामाजणक प्रनत सम्बजन्धत 
मन्राियिे सरुजित राखी सोको आधारमा कायावन्र्यि गिुव पिेछ। 

८. प्रदेश सरकारको अन्य सार्वजनिक निखतको प्रमाणीकरणाः दफा ३, ४, 
५, ६ र ७ मा िेजखएदेजख बाहेकका प्रदेश सरकारको अन्य सार्वजनिक 
निखतको प्रमाणीकरण प्रदेशको सम्बजन्धत मन्राियको सजचर् र्ा निजिे 
तोकेको अन्य अनधकृतबाट हिेुछ। 

 
 केही प्रदेश संशोधि गिे ऐि, २०७९ द्वारा थप। 
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९. संहर्धाि तथा अन्य प्रचनित कािूि बमोजजम हिेु नियजुिको 
प्रमाणीकरण: (१) संहर्धाि तथा सङ्घीय र्ा प्रदेश कािूि बमोजजम प्रदेश 
प्रमखुबाट नियजुि हिेु पदको नियजुि पर प्रदेश प्रमखुको हस्तािरद्वारा 
प्रमाणीकरण हिेुछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको नियजुिपरको प्रामाजणक प्रनत 
प्रदेश प्रमखुको कायावियिे सरुजित राखी त्यस्तो प्रमाणीकरणको जािकारी 
तथा कायावन्र्यिको िानग मखु्यमन्रीको कायावियमा र प्रदेश राजपरमा 
प्रकाशि गिुवपिे हर्षय प्रकाशिको िानग कािूि मन्राियमा िेखी पठाउि ु
पिेछ। 

१०. अन्य सार्वजनिक निखतको प्रमाणीकरणाः (१) प्रदेश मजन्रपररषद बाट 
भएका निणवय तथा नियजुिको प्रमाणीकरण प्रदेश सरकारको प्रमखु 
सजचर्बाट हिेुछ। 

  (२) दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्िेख भएदेजख 
बाहेकका अन्य सार्वजनिक निखतको प्रमाणीकरण प्रदेश मजन्रपररषद्िे 
निधावरण गरे बमोजजम हिेुछ। 

११.  प्रदेश राजपरमा प्रकाशि गिे: (१) यस ऐि बमोजजम प्रमाणीकरण 
भएका देहायका सार्वजनिक निखतहरू सर्वसाधारणको जािकारीको िानग 
प्रदेश राजपरको देहायको भागमा प्रकाशि गिुव पिेछ:– 

(क) प्रदेश ऐि र्ा अध्यादेश, भागाः१ 

(ख)  प्रदेश सरकारिे बिाएका नियम, प्रदेश मजन्रपररषद्िे 
जारी गरेको आदेश र्ा अनधकारपरको सूचिा, 
भागाः२ 

(ग)  प्रदेश ऐि, नियम र्ा आदेश अन्तगवत प्रदेश सरकार, 

 
 पहहिो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
 पहहिो संशोधिद्वारा थप। 
 केही प्रदेश ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७९ द्वारा संशोनधत। 

 केही प्रदेश ऐि संशोधि गि ेऐि, २०७९ द्वारा थप। 
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मजन्रपररषद्िे बिाएका निदेजशका, कायवहर्नध, मापदण्ड 
र्ा प्रदेश मजन्रपररषद्को निणवय बमोजजम प्रदेश राजपरमा 
प्रकाशि गिुवपिे सूचिा, भागाः३ 

 (घ) संहर्धाि, संघीय र्ा प्रदेश कािूि अन्तरगतका नियजुि 
र्ा अन्य सूचिा, भागाः४ 

 (ङ)  िेपाि सरकारको सहमनत निई प्रदेश मजन्रपररषद्िे 
गरेको आनथवक तथा औद्योनगक हर्षयका करारजन्य 

सम्झौताको सूचिा। भागाः५ 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रदेश राजपरमा सूचिा प्रकाशि 
गदाव ऐि, अध्यादेश भए कािूि मन्राियको सजचर्िे, नियम निदेजशका, 
कायवहर्नध, मापदण्ड र्ा आदेश भए सम्बजन्धत मन्राियको सजचर्िे र 
अन्य सूचिा भए जिु मन्राियबाट कायावन्र्यि हिेु हो सोही मन्राियको 
सजचर् र्ा निजिे अजख्तयारी ददएको अनधकृतिे प्रकाशि गिेछ। 

(३) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा िेजखएको भए तापनि 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशि नबिा िै कायावन्र्यि गिव सहकिे हर्षयको 
आदेश र्ा निणवयिाई प्रदेश राजपरमा प्रकाशि गिुवपिे छैि। 

(४) कुिै सूचिा प्रदेश राजपरमा प्रकाशि गिुवपिे र्ा िपिे 
भने्न हर्षयमा दद्वहर्धा उत्पन्न भएमा सो हर्षयमा कािूि मन्राियिे 
निणवय गरे बमोजजम हिेुछ।  

(५) प्रदेश राजपर प्रकाशि गिे सम्बन्धी व्यर्स्था प्रदेश 
मजन्रपररषद्िे निधावरण गरे बमोजजम हिेुछ। 

 
 पहहिो संशोधिद्वारा थप। 
 केही प्रदेश ऐि संशोधि गि ेऐि, २०७९ द्वारा संशोनधत। 
 केही प्रदेश ऐि संशोधि गि ेऐि, २०७९ द्वारा थप। 
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१२.  दण्ड सजायाः (१) सार्वजनिक निखतको कसरु र दण्ड सजाय सम्बन्धी 
व्यर्स्था प्रचनित मिुकुी अपराध संहहता, २०७४ बमोजजम हिेुछ। 

 

(२) ………….. 

 (३) …………… 

       (४) …………… 

१३.  ............. 

१४.  नियम बिाउिे अनधकाराः यस ऐिको उदे्दश्य कायावन्र्यि गिवका िानग 
प्रदेश सरकारिे आर्श्यक नियम बिाउि सक्िेछ। 

१५.  खारेजी र बचाउाः (१) प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक निखत 
प्रमाणीकरण नियमार्िी, २०७४ खारेज गररएको छ। 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम खारेज भएको नियमार्िी बमोजजम 
भए गरेका काम कारबाही यसै ऐि बमोजजम भए गरेको मानििेछ।  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 केही प्रदेश ऐि संशोधि गि ेऐि, २०७९ द्वारा संशोनधत। 

 केही प्रदेश ऐि संशोधि गि ेऐि, २०७९ द्वारा खारेज। 

 


