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सावर्जिनक िलखत ूमाणीकरण कायर्िविधको सम्बन्धमा 
व्यवःथागनर् बनेको P]g 

ूःतावनाः सावर्जिनक िलखतह को ूमाणीकरण कायर्िविध सम्बन्धमा 
व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकोले , 

 नेपालको संिवधानको धारा १६२ को उपधारा (५) वमोिजम 
ूदेश नं ७ को ूदेश सभाले यो ऐन बनाएकोछ। 

 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सावर्जिनक िलखत 
ूमाणीकरण (कायर्िविध) ऐन, २०७५” रहेकोछ। 

 (२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ। 

 

२. पिरभाषाः  िवषय वा ूसंगले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,— 

(क)  “कानून मन्ऽालय” भ ाले ूदेश सरकारको कानून 
सम्बन्धी िवषय हेन आन्तिरक मािमला तथा कानून 
मन्ऽालय सम्झनपुछर्।   

(ख)  “ूामािणकूित” भ ाले सावर्जिनक िलखत ूमािणत गन 
अिधकारीको हःताक्षर भएको सक्कल ूित सम्झनपुछर्। 

(ग)  “ूदेश” भ ाले ूदेश नं ७ सम्झन ुपछर् । 
(घ)  “ूदेश सभा” भ ाले ूदेश नम्बर ७ को ूदेश सभालाई 

सम्झन ुपछर् ।  
(ङ)  “ूदेश सरकार” भ ाले ूदेश नम्बर ७ को 

मिन्ऽपिरषदलाई सम्झन ुपछर् । 
(च)  “सिचव” भ ाले ूदेश सरकारको सिचव सम्झन ुपछर् सो 

शव्दले ूदेश सरकारको सिचव सरहको अन्य अिधकृत 
समेतलाई जनाउछ । 

(छ)  “सभामखु” भ ाले ूदेश सभाको सभामखु सम्झन ुपछर्। 
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(ज)  “सावर्जिनक िलखत” भ ाले देहायका िलखत सम्झन ु
पछर्ः— 
(१)  ू देश सभाले बनाएको ऐन, 

(२) ूदेश ूमखुबाट जारी भएको अध्यादेश, आदेश, 

अिधकारपऽ वा सूचना,  
(३)  ू देश सरकारले बनाएको िनयम, 

(४)  ू देश सरकारले जारी गरेको आदेश, अिधकारपऽ, 

सूचना वा अन्य िलखत, 

(५)  ू देश सभाबाट पािरत ूःताव, 

(६)  ू देश मिन्ऽपिरषद्को िनणर्य, 

(७) संिवधान, ूचिलत संघीय वा ूदेश कानूनबमोिजम 
ूदेश सरकारले गन िनयिुक्त, स वा र अवकाशपऽ, 

(८) संघीय वा ूदेश कानूनबमोिजम ूदेशःतरमा 
ूमाणीकरण गनुर्पन अन्य िलखत। 

 (च)   “संिवधान” भ ाले नेपालको संिवधान सम्झनपुछर्। 

 

३. ऐनको ूमाणीकरण कायर्िविध:(१) ूदेश सभाबाट िवधेयक पािरत 
भएपिछ ूदेश सभाको सिचवालयले त्यःतो िवधेयक नेपाली 
कागजमा पाँच ूित तयारगिर सभामखुले िबधेयक पािरत भएको 
िमित समेत रािख हःताक्षर गनुर् पन छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सभामखुबाट ूमािणत िबधेयकका 
पाँच ूितह  ूदेश सभा सिचवालयले ूमािणकरणका लािग 
ूदेश ूमखु समक्ष पेश गनुर् पन छ । 

(३) उपदफा (१)बमोिजम पेश भएका िवधेयकका ूितह मा 
ूदेश ूमखुले िमित उल्लेखगरी हःताक्षर गरेपिछ त्यःतो 
िवधेयक ूमाणीकरण हनेुछ र ऐन ब ेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोिजमका ूामािणक ूितह मध्ये एक ूित 
ूदेश ूमखुको कायार्लयमा राखी अन्य एक÷एक ूित 
ूदेशको मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय, ूदेशसभाको 
सिचवालय र नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय 
मािमला मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ र त्यसरी ूा  ूामािणक 
ूित सरुिक्षतसाथ राख्नपुनछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम ूा  भएको ूामािणक ूितको 
आधारमा आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयका 
सिचवले ऐन ूमाणीकरण भएको िमित राखी सो ऐन ूदेश 
राजपऽमा ूकाशन गनुर् पन छ र यःतो ऐन वेवसाइटमा 
समेत रािखने छ । 

 

४. ूदेश सभाबाट पािरत ूःतावको ूमाणीकरण: (१) संिवधान तथा 
अन्य ूदेश कानूनबमोिजम ूदेशसभा ारा पािरत ूःतावको 
ूमाणीकरण सभामखुको हःताक्षरबाट हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ूामािणक ूितको आधारमा ूदेश 
सभाका सिचव वा िनजले तोकेको अिधकृतले सो ूःताव 
कायार्न्वयन गन वा गराउनेछ। 

 

५. अध्यादेशको ूमाणीकरण कायर्िविध: (१) संिवधानको धारा २०२ 
को उपधारा (१) बमोिजम ूदेश मिन्ऽपिरषदबाट अध्यादेश जारी 
गनर् िसफािरस गन िनणर्य भएपिछ आन्तिरक मािमला तथा कानून 
मन्ऽालयले त्यःतो अध्यादेशको मःयौदाको चारूित नेपाली 
कागजमा तयार गनुर्पनछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको अध्यादेशको मःयौदामा 
देहायका पदािधकारीह ले हःताक्षर गनुर्पनछ :- 
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(क) ू देशको मखु्यमन्ऽी, 
(ख) सम्बिन्धत िवभागीय मन्ऽी, 
(ग) आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽी, 
(घ) ू देश सरकारको ूमखुसिचव, र 
(ङ) आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको सिचव। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम हःताक्षर भएको अध्यादेशको 
मःयौदा आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयले 
मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाउनपुनछ र 
मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले त्यःतो मःयौदा 
ूमाणीकरणको लािग ूदेश ूमखुसमक्ष पेश गनुर्पनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम ूा  अध्यादेशको मःयौदाका 
ूितह मा ूदेश ूमखुले िमित उल्लेख गरी हःताक्षर 
गरेपिछ अध्यादेश ूमाणीकरण हनेुछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम ूमाणीकरण भएपिछ सो अध्यादेश 
ऐनसरह लागू हनेुछ। 

(६) उपदफा (४) बमोिजम अध्यादेश ूमाणीकरण भएपिछ 
त्यःता ूामािणक ूितह मध्ये एकूित ूदेश ूमखुको 
कायार्लयमा राखी अन्य एक÷एकूित मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, आन्तिरक मािमला तथा कानून 
मन्ऽालय र नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय 
मािमला मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ।त्यसरी ूा  ूामािणक 
ूित सरुिक्षतसाथ राख्नपुनछ। 

(७) उपदफा (६) बमोिजम ूा भएको ूामािणक ूितको 
आधारमा आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको 
सिचवले अध्यादेश ूमाणीकरण भएको िमित राखी सो 
अध्यादेश ूदेश राजपऽमा ूकाशन गनुर्पनछ। 



v08 !_ cltl/Qmf° $, k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.#.# 
 

6 
 

६. ूदेश ूमखुबाट जारीहनेु आदेश, अिधकारपऽ, सूचनाको  
ूमाणीकरण: (१) संिवधान तथा अन्य संघीय वा ूदेश 
कानूनबमोिजम ूदेश ूमखुबाट जारीहनेु आदेश, अिधकारपऽ, 
सूचना वा अन्य िलखत ूमाणीकरण ूदेश ूमखुको हःताक्षरबाट 
हनेुछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै आदेश, अिधकारपऽ, सूचना वा 
अन्य िलखत ूमाणीकरण भएपिछ ूदेश ूमखुको 
कायार्लयले एकूित आफ्नो कायार्लयमा सरुिक्षत राखी 
त्यःतो आदेश, अिधकारपऽ, सूचना वा अन्य िलखत 
ूमाणीकरण भएको जानकारी तथा कायार्न्वयनको लािग 
मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयमा र ूदेश 
राजपऽमा ूकाशन गनुर्पन िवषय ूकाशनको लािग कानून 
मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ। 

 

७. िनयम, आदेश तथा अिधकारपऽको ूमाणीकरण: देहायका 
सावर्जिनक िलखतह  जारीगन सम्बन्धमा ूदेश मिन्ऽपिरषद्ले 
िनणर्य गरेपिछ सोको आधारमा ूदेशको ूमखुसिचवले त्यःतो  
िलखतका दईु ूितमा हःताक्षर गरी ूमाणीकरण गनछ र सोको 
एकूित मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयमा राखी 
अक ूित ूदेशको सम्बिन्धत मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछः– 
(क) ूदेश सरकारले बनाएको िनयम, 

(ख) ूदेश सरकारले जारी गरेको आदेश, 

(ग) ूदेश सरकारले जारी गरेको अिधकारपऽ, 

(घ) संघीय वा ूदेश कानूनबमोिजम ूदेश मिन्ऽपिरषद्ले गनुर्पन 
िनणर्य, जारीगनुर्पन िनदिशका वा अन्य सावर्जिनक िलखत। 
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८. संिवधान तथा अन्य ूचिलत कानून बमोिजम हनेु िनयिुक्तको 
ूमाणीकरण: (१) संिवधान तथा संघीय वा ूदेश कानूनबमोिजम 
ूदेश ूमखुबाट िनयिुक्त हनेु पदको िनयिुक्तपऽ ूदेश ूमखुको 
हःताक्षरबाट ूमाणीकरण हनेुछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको  िनयिुक्त पऽको ूामािणक ूित 
ूदेश ूमखुको कायार्लयले सरुिक्षत राखी त्यःतो 
ूमाणीकरणको जानकारी तथा कायार्न्वयनको लािग 
मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा र ूदेश 
राजपऽमा ूकाशन गनुर्पन िवषय ूकाशनको लािग ूदेश 
आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयमा लेखी 
पठाउनपुनछ। 

 

९. अन्य सावर्जिनक िलखतको ूमाणीकरण: (१) ूदेश 
मिन्ऽपिरषदवाट भएका िनणर्य तथा िनयिुक्तको ूमाणीकरण ूदेश 
सरकारको ूमखु सिचवबाट हनेुछ। 

(२) दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र उपदफा (१) मा लेिखएदेिख 
बाहेकका ूदेश सरकारको अन्य सावर्जिनक िलखतको 
ूमाणीकरण ूदेशको सम्बिन्धत मन्ऽालयको सिचव वा 
िनजले तोकेको अन्य अिधकृतबाट हनेुछ। 

(३) यस ऐनमा लेिखएदेिख बाहेकका अन्य सावर्जिनक िलखतको 
ूमाणीकरण ूदेश मिन्ऽपिरषद्ले िनधार्रण गरेबमोिजम 
हनेुछ। 

 

१०.  ू देश राजपऽमा ूकाशन गनः (१) यस ऐन बमोिजम 
ूमाणीकरण भएका देहायका सावर्जिनक िलखतह  सवर्साधारणको 
जानकारीको लािग ूदेश राजपऽको देहायको भागमा ूकाशन 
गनुर्पनछः– 
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(क)  ूदेश ूमखुबाट ूमाणीकरण भएका ऐन वा अध्यादेश, 

भाग–१ 

(ख)  ूदेश सरकारले बनाएका िनयम, ूदेश मिन्ऽपिरषदले 
जारीगरेको आदेश वा अिधकारपऽ, भाग–२  

(ग)  ूदेश ऐन, िनयम वा आदेश अन्तगर्त वा ूदेश 
मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यबमोिजम ूदेश राजपऽमा 
ूकाशन गनुर्पन सूचना र ूदेश ूमखुबाट हनेु 
िनयिुक्त भाग-३ र 

(घ)  ूदेश सरकारले गरेका  आिथर्क तथा औ ोिगक िवषयका 
करारजन्य सम्झौता भाग - ४ 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूदेश राजपऽमा सूचना ूकाशन 
गदार् ऐन, अध्यादेश भए कानून मन्ऽालयको सिचवको 
नामराखी िनजको हःताक्षर सिहत ूदेश राजपऽमा 
ूकाशनको लािग ूदेश सरकारले तोकेको मिुण गन 
िनकायमा पठाउन ुपनछ। 

(३) ूदेश ऐन र अध्यादेश बाहेकका िनयम तथा अन्य सूचनाको 
हकमा सम्बिन्धत अिधकारी वा िनकायको िनणर्यको 
आधारमा सम्बिन्धत मन्ऽालय वा िनकायको सिचवले 
सम्पादनको लािग िनणर्य फाईलसिहत कानून मन्ऽालयमा 
पठाउन ुपनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम ूा  सूचना सम्पादन गरी ूदेश 
राजपऽमा ूकाशन गन भागसमेत खलुाई कानून मन्ऽालयले 
सम्बिन्धत मन्ऽालय वा िनकायमा पठाउन ुपनछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम कानून मन्ऽालयले सम्पादनगरी 
पठाए बमोिजमको सूचनामा सम्बिन्धत मन्ऽालय वा 
िनकायको सिचवको नामराखी िनजको हःताक्षरसिहत ूदेश 
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राजपऽमा ूकाशनको लािग कानून मन्ऽालयमाफर् त ूदेश 
सरकारले तोकेको मिुणगन िनकायमा पठाउन ुपनछ। 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजमका सूचना सम्बिन्धत 
मन्ऽालय वा िनकायको सिचवले अिख्तयारी िदएको खण्डमा 
कम्तीमा राजपऽांिकत ततृीय ौेणी वा सो सरहको 
अिधकृतले ूदेश राजपऽमा ूकाशनको लािग पठाउन 
सक्नेछ।  

(७) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूदेश 
राजपऽमा ूकाशन िवना नै कायार्न्वयन गनर्सिकने िवषयको 
आदेश वा िनणर्यलाई ूदेश राजपऽमा ूकाशन गनुर्पनछैन। 

(८) कुनै सूचना ूदेश राजपऽमा ूकाशन गनुर्पन वा नपन भ े 
िवषयमा ि िवधा उत्प  भएमा सो िवषयमा आन्तिरक 
मािमला तथा कानून मन्ऽालयले िनणर्य गरेबमोिजम हनेुछ। 

 

११. अन्य ूचिलत कानूनबमोिजम ूमाणीकरण हनेु िवषयमा असर 
नपन: कुनै सावर्जिनक िलखत ूमाणीकरण सम्बन्धमा ूचिलत 
ूदेश कानूनमा छु ै व्यवःथा भएकोमा त्यःतो िवषयमा यस 
ऐनमा लेिखएको कुनै कुराले असर पानछैन। 

 

१२. दण्डसजाय: (१) कसैले ूदेश ऐन वा अध्यादेशको कीत गरेमा, 
नभए नगरेको कुरा ूमाणीकरण वा ूमािणत गरेमा वा यस ऐन 

बमोिजम ूमाणीकरण भएका ूदेश ऐन वा अध्यादेशलाई 
केरमेट गरेमा वा यस ऐन ूितकूलको अन्य कुनै कायर् गरेमा 
त्यःतो कायर् केही सावर्जिनक िलखत ूमाणीकरण (कायर्िविध) 
ऐन, २०६३ ूितकुलको कसूर मािननेछ र कसरुदारलाई सोही 
कानूनबमोिजमको सजायहनेुछ। 
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 (२) यस दफा बमोिजम कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै 
िकिसमको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने सोबापत 
क्षितपूितर्समेत कसूरदारबाट भराउन ुपनछ। 

 

१३. सरकारवादी मु ा हनेु: यस ऐन अन्तगर्तको मु ा सरकारी 
मु ा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची-१ मा समावेश 
भएको मािननेछ। 

 

१४. िनयम बनाउने अिधकार: यस ऐनको उ ेँय कायार्न्वयन 
गनर्का लािग ूदेश सरकारले आवँयक िनयम बनाउन 
सक्नेछ। 

 

१५.  वचाउ: यो ऐन ूारम्भ हुंदाका वखत ूदेश नम्बर ७ ूदेश 
ःतरका केही सावर्जिनक िलखत ूमाणीकरण िनयमावली, 
२०७४ वमोिजम ूमाणीकरण भईसकेका िवधेयकह  यसै 
ऐन अनसुार ूमाणीकरण भएको मािननेछ ।  

 
   

ूमाणीकरण िमित : २०७५/०३/०३ 

 
 

 आ ाले, 

 श र अयार्ल 

 ूदेश सरकारको सिचव 
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