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प्रदेशका सार्वजननक नरखत प्रभाणीकयण कामववर्नधको सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव फनकेो वर्धेमक 

 

प्रस्तार्ना् सार्वजननक नरखतहरुको प्रभाणीकयण कामववर्नध सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे, 

 =================== प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “सार्वजननक नरखत प्रभाणीकयण (कामववर्नध) ऐन, 

२०७४” यहेकोछ । 

   (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा् वर्षम र्ा प्रसॊगरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,— 

(क)  “कानून भन्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकायको कानून सम्फन्धी वर्षम हेने भन्रारम 
सम्झन ुऩछव । 

(ख)  “प्राभाक्षणक प्रनत” बन्नारे सार्वजननक नरखत प्रभाक्षणत गने अनधकायीको हस्ताऺय 
बएको सक्कर प्रनत सम्झन ुऩछव । 

(ग)   “सबाभखु” बन्नारे प्रदेश सबाको सबाभखु सम्झन ुऩछव । 

(घ)  “सार्वजननक नरखत” बन्नारे देहामका नरखत सम्झन ुऩछव्— 

(१)  प्रदेश सबारे फनाएको ऐन, 

(२)  प्रदेश प्रभखुफाट जायी बएको अध्मादेश, आदेश, अनधकायऩर र्ा सूचना,  

(३)  प्रदेश सयकायरे फनाएको ननमभ, 

(४)  प्रदेश सयकायरे जायी गयेको आदेश, अनधकायऩर, सूचना र्ा अन्म नरखत, 

(५)  प्रदेश सबाफाट ऩारयत प्रस्तार्, 

(६)  प्रदेश भक्षन्रऩरयषद्को ननणवम, 

(७)  सॊवर्धान, प्रचनरत सॊघीम र्ा प्रदेश कानून फभोक्षजभ प्रदेश सयकायरे गने 
ननमकु्षि, सरुर्ा य अर्काशऩर, 

(८)  सॊघीम र्ा प्रदेश कानून फभोक्षजभ प्रदेशस्तयभा प्रभाणीकयण गनुव ऩने अन्म    
नरखत । 

(ङ)  “सॊवर्धान” बन्नारे नेऩारको सॊवर्धान सम्झन ुऩछव । 

३. ऐनको प्रभाणीकयण कामववर्नध : (१) प्रदेश सबाफाट वर्धेमक ऩारयत बएऩनछ प्रदेश सबाको 
सक्षचर्ारमरे त्मस्तो वर्धेमक नेऩारी कागजभा ऩाॉच प्रनत तमाय गयी प्रभाणीकयणको रानग प्रदेश प्रभखु 
सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

   (२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩेश गरयने वर्धेमकका प्रनतहरुभा सबाभखुरे प्रदेशसबाफाट 
वर्धेमक ऩारयत बएको नभनत उल्रेख गयी हस्ताऺय गनुव ऩनेछ ।  
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   (३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩेश बएका वर्धेमकका प्रनतहरुभा प्रदेश प्रभखुरे नभनत उल्रेख 
गयी हस्ताऺय गयेऩनछ त्मस्तो वर्धेमक प्रभाणीकयण हनुेछ य ऐन फने्नछ ।  

   (४) उऩदपा (३) फभोक्षजभका प्राभाक्षणक प्रनतहरुभध्मे एक प्रनत प्रदेश प्रभखुको कामावरमभा 
याखी अन्म एक÷एक प्रनत प्रदेशको भखु्म भन्रीको कामावरम, कानून भन्रारम, प्रदेश सबाको 
सक्षचर्ारम य नेऩार सयकायको कानून, न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमभा ऩठाउन ु ऩनेछ य 
त्मसयी प्राप्त प्राभाक्षणक प्रनत सयुक्षऺत साथ याख्न ुऩनेछ ।  

   (५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ प्राप्त बएको प्राभाक्षणक प्रनतको आधायभा कानून भन्रारमका 
सक्षचर्रे ऐन प्रभाणीकयण बएको नभनत याखी सो ऐन प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

४. प्रदेश सबाफाट ऩारयत प्रस्तार्को प्रभाणीकयण : (१) सॊवर्धान तथा अन्म प्रदेश कानून फभोक्षजभ प्रदेश 
सबाद्वाया ऩारयत प्रस्तार्को प्रभाणीकयण सबाभखुको हस्ताऺयफाट हनुेछ ।  

   (२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको प्राभाक्षणक प्रनतको आधायभा प्रदेश सबाका सक्षचर् र्ा ननजरे 
तोकेको अनधकृतरे सो प्रस्तार् कामावन्र्मन गने र्ा गयाउनेछ । 

५. अध्मादेशको प्रभाणीकयण कामववर्नध : (१) सॊवर्धानको धाया २०२ को उऩधाया (१) फभोक्षजभ प्रदेश 
भक्षन्रऩरयषद्फाट अध्मादेश जायी गनव नसपारयस गने ननणवम बएऩनछ कानून भन्रारमरे त्मस्तो 
अध्मादेशको भस्मौदाको चाय प्रनत नेऩारी कागजभा तमाय गनुव ऩनेछ ।  

   (२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ तमाय बएको अध्मादेशको भस्मौदाभा देहामका ऩदानधकायीहरुरे 
हस्ताऺय गनुव ऩनेछ :- 

(क) प्रदेशको भखु्म भन्री, 

(ख) सम्फक्षन्धत वर्बागीम भन्री, 

(ग) कानून सम्फन्धी वर्षम हेने भन्री, 

(घ) प्रदेश सयकायको प्रभखु सक्षचर्, य  

(ङ) कानून भन्रारमको सक्षचर् । 

   (३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ हस्ताऺय बएको अध्मादेशको भस्मौदा कानून भन्रारमरे भखु्म 
भन्रीको कामावरमभा ऩठाउन ु ऩनेछ य भखु्म भन्रीको कामावरमरे त्मस्तो भस्मौदा प्रभाणीकयणको 
रानग प्रदेश प्रभखु सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

   (४) उऩदपा (३) फभोक्षजभ प्राप्त अध्मादेशको भस्मौदाका प्रनतहरुभा प्रदेश प्रभखुरे नभनत 
उल्रेख गयी हस्ताऺय गयेऩनछ अध्मादेश प्रभाणीकयण हनुेछ ।  

   (५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ प्रभाणीकयण बएऩनछ सो अध्मादेश ऐन सयह रागू हनुछे ।  

   (६) उऩदपा (४) फभोक्षजभ अध्मादेश प्रभाणीकयण बएऩनछ त्मस्ता प्राभाक्षणक प्रनतहरुभध्मे 
एक प्रनत प्रदेश प्रभखुको कामावरमभा याखी अन्म एक÷एक प्रनत भखु्म भन्रीको कामावरम, कानून 
भन्रारम य नेऩार सयकायको कानून, न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमभा ऩठाउन ु ऩनेछ । 
त्मसयी प्राप्त प्राभाक्षणक प्रनत सयुक्षऺत साथ याख्न ुऩनेछ ।  
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   (७) उऩदपा (६) फभोक्षजभ प्राप्त बएको प्राभाक्षणक प्रनतको आधायभा कानून  भन्रारमको 
सक्षचर्रे अध्मादेश प्रभाणीकयण बएको नभनत याखी सो अध्मादेश प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुव   
ऩनेछ । 

६. प्रदेश प्रभखुफाट जायी हनु ेआदेश, अनधकायऩर, सूचनाको प्रभाणीकयण : (१) सॊवर्धान तथा अन्म 
सॊघीम र्ा प्रदेश कानून फभोक्षजभ प्रदेश प्रभखुफाट जायी हनुे आदेश, अनधकायऩर, सूचना र्ा अन्म 
नरखत प्रभाणीकयण प्रदेश प्रभखुको हस्ताऺयफाट हनुेछ ।  

   (२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ कुनै आदेश, अनधकायऩर, सूचना र्ा अन्म नरखत प्रभाणीकयण 
बएऩनछ प्रदेश प्रभखुको कामावरमरे एक प्रनत आफ्नो कामावरमभा सयुक्षऺत याखी त्मस्तो आदेश, 

अनधकायऩर, सूचना र्ा अन्म नरखत प्रभाणीकयण बएको जानकायी तथा कामावन्र्मनको रानग भखु्म 
भन्रीको कामावरमभा य प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुव ऩने वर्षम प्रकाशनको रानग कानून भन्रारमभा 
ऩठाउन ुऩनेछ । 

७. ननमभ, आदेश तथा अनधकायऩरको प्रभाणीकयण : देहामका सार्वजननक नरखतहरु जायी गने सम्फन्धभा 
प्रदेश भक्षन्रऩरयषद्रे ननणवम गयेऩनछ सोको आधायभा प्रदेशको प्रभखु सक्षचर्रे त्मस्तो नरखतका दईु 
प्रनतभा हस्ताऺय गयी प्रभाणीकयण गनेछ य सोको एक प्रनत भखु्म भन्रीको कामावरमभा याखी अको 
प्रनत प्रदेशको सम्फक्षन्धत भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ्– 

(क)  प्रदेश सयकायरे फनाएको ननमभ, 

(ख)  प्रदेश सयकायरे जायी गयेको आदेश, 

(ग)  प्रदेश सयकायरे जायी गयेको अनधकायऩर, 

(घ)  सॊघीम र्ा प्रदेश कानून फभोक्षजभ प्रदेश भक्षन्रऩरयषद्रे गनुव ऩने ननणवम, जायी गनुव ऩने 
ननदेक्षशका र्ा अन्म सार्वजननक नरखत । 

८. सॊवर्धान तथा अन्म प्रचनरत कानून फभोक्षजभ हनु ेननमकु्षिको प्रभाणीकयण : (१) सॊवर्धान तथा सॊघीम 
र्ा प्रदेश कानून फभोक्षजभ प्रदेश प्रभखुफाट ननमकु्षि हनुे ऩदको ननमकु्षिऩर प्रदेश प्रभखुको 
हस्ताऺयफाट प्रभाणीकयण हनुेछ ।  

   (२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको ननमकु्षिऩरको प्राभाक्षणक प्रनत प्रदेश प्रभखुको कामावरमरे 
सयुक्षऺत याखी त्मस्तो प्रभाणीकयणको जानकायी तथा कामावन्र्मनको रानग भखु्मभन्रीको कामावरमभा य 
प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुव ऩने वर्षम प्रकाशनको रानग प्रदेश कानून भन्रारमभा रेखी ऩठाउन ु
ऩनेछ । 

९. अन्म सार्वजननक नरखतको प्रभाणीकयण : (१) प्रदेश भक्षन्रऩरयषद्फाट बएका ननणवम तथा ननमकु्षिको 
प्रभाणीकयण प्रदेश सयकायको प्रभखु सक्षचर्फाट हनुेछ । 

   (२) दपा ३, ४, ५, ६, ७, ८ य उऩदपा (१) भा रेक्षखएदेक्षख फाहेकका प्रदेश सयकायको 
अन्म सार्वजननक नरखतको प्रभाणीकयण प्रदेशको सम्फक्षन्धत भन्रारमको सक्षचर् र्ा ननजरे तोकेको 
अन्म अनधकृतफाट हनुेछ । 
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  (३) मस ऐनभा रेक्षखएदेक्षख फाहेकका अन्म सार्वजननक नरखतको प्रभाणीकयण प्रदेश 
भक्षन्रऩरयषद्रे ननधावयण गये फभोक्षजभ हनुेछ । 

१०.  प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गने् (१) मस ऐन फभोक्षजभ प्रभाणीकयण बएका देहामका सार्वजननक 
नरखतहरु सर्वसाधायणको जानकायीको रानग प्रदेश याजऩरको देहामको बागभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ्– 

(क)  प्रदेश प्रभखुफाट प्रभाणीकयण बएका ऐन र्ा अध्मादेश, बाग–१ 

(ख)  प्रदेश सयकायरे फनाएका ननमभ, प्रदेश भक्षन्रऩरयषदरे जायी गयेको आदेश र्ा 
अनधकायऩर, बाग–२ य 

(ग) प्रदेश ऐन, ननमभ र्ा आदेश अन्तगवत र्ा प्रदेश भक्षन्रऩरयषद्को ननणवम 
फभोक्षजभ प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुव ऩने सूचना य प्रदेश प्रभखुफाट हनु े
ननमकु्षि  बाग-३ 

   (२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गदाव ऐन, अध्मादेश बए कानून 
भन्रारमको सक्षचर्को नाभ याखी ननजको हस्ताऺय सवहत प्रदेश याजऩरभा प्रकाशनको रानग प्रदेश 
सयकायरे तोकेको भदु्रण गने ननकामभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

   (३) प्रदेश ऐन य अध्मादेश फाहेकका ननमभ तथा अन्म सूचनाको हकभा सम्फक्षन्धत 
अनधकायी र्ा ननकामको ननणवमको आधायभा सम्फक्षन्धत भन्रारम र्ा ननकामको सक्षचर्रे सम्ऩादनको 
रानग ननणवम पाईर सवहत कानून भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

   (४) उऩदपा (३) फभोक्षजभ प्राप्त सूचना सम्ऩादन गयी प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गने बाग 
सभेत खरुाई कानून भन्रारमरे सम्फक्षन्धत भन्रारम र्ा ननकामभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

   (५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ कानून भन्रारमरे सम्ऩादन गयी ऩठाए फभोक्षजभको सूचनाभा 
सम्फक्षन्धत भन्रारम र्ा ननकामको सक्षचर्को नाभ याखी ननजको हस्ताऺय सवहत प्रदेश याजऩरभा 
प्रकाशनको रानग प्रदेश सयकायरे तोकेको भदु्रण गने ननकामभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

   (६) उऩदपा (५) भा जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩनन उऩदपा (१) को खण्ड (ग) 
फभोक्षजभका सूचना सम्फक्षन्धत भन्रारम र्ा ननकामको सक्षचर्रे अक्षख्तमायी ददएको खण्डभा कम्तीभा 
याजऩराॊवकत ततृीम शे्रणी र्ा सो सयहको अनधकृतरे प्रदेश याजऩरभा प्रकाशनको रानग ऩठाउन   
सक्नेछ ।  

   (७) मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩनन प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन वर्ना नै 
कामावन्र्मन गनव सवकन ेवर्षमको आदेश र्ा ननणवमराई प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुव ऩने छैन । 

   (८) कुनै सूचना प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुव ऩने र्ा नऩने बने्न वर्षमभा दद्ववर्धा उत्ऩन्न 
बएभा सो वर्षमभा कानून भन्रारमरे ननणवम गये फभोक्षजभ हनुेछ । 

११. अन्म प्रचनरत कानून फभोक्षजभ प्रभाणीकयण हनु े वर्षमभा असय नऩने : कुनै सार्वजननक नरखत 
प्रभाणीकयण सम्फन्धभा प्रचनरत प्रदेश कानूनभा छुटै्ट व्मर्स्था बएकोभा त्मस्तो वर्षमभा मस ऐनभा 
रेक्षखएको कुनै कुयारे असय ऩाने छैन ।  



 

5 

 

१२. दण्ड सजाम : (१) कसैरे प्रदेश ऐन र्ा अध्मादेशको कीते गयेभा, नबए नगयेको कुया प्रभाणीकयण र्ा 
प्रभाक्षणत गयेभा र्ा मस ऐन फभोक्षजभ प्रभाणीकयण बएका प्रदेश ऐन र्ा अध्मादेशराई केयभेट गयेभा 
र्ा मस ऐन प्रनतकूरको अन्म कुनै कामव गयेभा त्मस्तो कामव केही सार्वजननक नरखत प्रभाणीकयण 
(कामववर्नध) ऐन, २०६३ प्रनतकुरको कसूय भानननेछ य कसयुदायराई सोही कानून फभोक्षजभको सजाम 
हनुेछ । 

   (२) मस दपा फभोक्षजभ कसूय गयेको कायणफाट कसैराई कुनै वकनसभको हानी नोक्सानी 
बएको यहेछ बने सो फाऩत ऺनतऩूनतव सभेत कसूयदायफाट बयाउन ुऩनेछ ।  

१३. सयकायर्ादी भदु्दा हनु े : मस ऐन अन्तगवतको भदु्दा सयकायी भदु्दा सम्फन्धी ऐन, २०४९ को   
अनसूुची-१ भा सभारे्श बएको भानननछे ।  

१४. ननमभ फनाउने अनधकाय : मस ऐनको उद्दशे्म कामावन्र्मन गनवका रानग प्रदेश सयकायरे आर्श्मक 
ननमभ फनाउन सक्नेछ । 


