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प्रत्यायन  ऐन, २०७९ 

प्रमाणीकरण ममम िः 
२०७९।०५।२८ 

 

संव  ्२०७९ सालको ऐन नं .२२ 

प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस् ावना: समरूप ा परीक्षण गने संस्थाको प्रत्यायन गनन‚ नेपाल 
प्रत्यायन केन्र स्थापना गनन  था प्रत्यायन सम्बन्धमा आवश्यक 
व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,   

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्म्भक 

1. संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रत्यायन  
ऐन, २०७९”  रहेको  छ।   

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको ममम ले एक ीसौं 
ददनदेम्ि प्रारम्भ हनुछे। 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस 
ऐनमा,– 
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(क) "अध्यक्ष" भन्नाले सममम को अध्यक्ष सम्झन ु
पछन। 

(ि) "कायनकारी मनदेशक" भन्नाले दफा २३ 
बमोम्िम मनयकु्त कायनकारी मनदेशक सम्झन ु
पछन। 

(ग) "केन्र" भन्नाले दफा ३ बमोम्िमको नेपाल 
प्रत्यायन केन्र सम्झन ुपछन। 

(घ) "कोष" भन्नाले दफा २८ बमोम्िमको कोष 
सम्झन ुपछन। 

(ङ) " ोवकएको" वा " ोवकए बमोम्िम" भन्नाले 
यस ऐन अन् गन  बनेको मनयममा 
 ोवकएको वा  ोवकए बमोम्िम सम्झन ु
पछन। 

(च) "मनरीक्षण गने संस्था" भन्नाले वस्  ु वा 
सेवाको मििाइन, संरचना वा प्रवियाको 
मनरीक्षण गने संस्था सम्झन ुपछन। 

(छ) "प्रविया" भन्नाले वस्  ुवा सेवाको गणुस् र 
कायम गनन त्यस् ो वस्  ु वा सेवाको 
उत्पादनदेम्ि वव रणसम्मका केही वा सबै 
चरणमा पूरा गनुन  पने प्रविया सम्झन ुपछन। 
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(ि) "प्रत्यायन" भन्नाले समरूप ा परीक्षण गने 
संस्थाको सक्षम ा मनधानरण गनन  ेस्रो 
पक्षद्वारा गररने प्रमाणीकरण सम्झन ुपछन। 

(झ) "प्रत्यायन प्रमाणपत्र" भन्नाले दफा १३ 
बमोम्िम प्रदान गररएको प्रमाणपत्र सम्झन ु
पछन। 

(ञ) "प्रयोगशाला" भन्नाले वस् कुो वा 
स्वास््यसँग सम्बम्न्ध  (म्ललमनकल) नमूना 
परीक्षण, िाँच  वा अंशङ्कन (लयामलबे्रशन) 
गने उद्देश्य मलइन प्रचमल  कानून बमोम्िम 
स्थापना भएको मनकाय वा संस्था सम्झन ु
पछन। 

(ट) "प्रवीण ा परीक्षण" भन्नाले पूवनमनधानरर  
मापदण्ि बमोम्िमको परीक्षण र सम्बम्न्ध  
प्रयोगशालाको अन् रप्रयोगशाला  लुना 
ववमधद्वारा गररन े कायनसम्पादन क्षम ाको 
परीक्षण सम्झन ुपछन। 

(ठ) "मन्त्रालय" भन्नाले  उद्योग, वाम्णज्य  था 
आपूम न मन्त्रालय सम्झन ुपछन। 
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(ि) "ववषयग  सममम " भन्नाले दफा ९ 
बमोम्िम गदठ  ववषयग  सममम  सम्झन ु
पछन। 

(ढ) "सदस्य" भन्नाले सममम को सदस्य सम्झन ु
पछन र सो शब्दले सममम को अध्यक्ष र 
सदस्य–सम्चवलाई समे  िनाउँछ। 

(ण) "समरूप ा परीक्षण" भन्नाले प्रयोगशाला 
ववश्लषेण, अंशङ्कन (लयामलबे्रशन), वस् ,ु सेवा, 
प्रविया वा व्यम्क्तको सक्षम ाको वा 
प्रणालीको प्रमाणीकरण, मनरीक्षण, प्रमाम्ण  
सन्दभन सामग्री उत्पादन, प्रवीण ा परीक्षण 
िस् ा कायन गदान मनधानरर  मापदण्ि पालना 
गरे वा नगरेको समुनम्ि  गने कायन सम्झन ु
पछन। 

( ) "समरूप ा परीक्षण गने संस्था" भन्नाले 
वस् ,ु सेवा, प्रविया, व्यवस्थापन प्रणालीको 
वा व्यम्क्तको सक्षम ाको प्रमाणीकरण गने 
संस्था सम्झन ुपछन। 

(थ) "सममम " भन्नाले दफा ६ बमोम्िमको 
सञ्चालक सममम  सम्झन ुपछन। 
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पररच्छेद–२ 

केन्रको स्थापना  था सममम  सम्बन्धी व्यवस्था 

3. केन्रको स्थापना: (१) प्रत्यायन सम्बन्धी काम गननको 
लामग नेपाल प्रत्यायन केन्र रहनेछ। 

(२) केन्रलाई अङ्ग्ग्रिेीमा "नेपाल एविमिटेशन 
सेन्टर " भमननछे। 

(३) केन्रको कायानलय काठमािौं उपत्यकामा 
रहनेछ। 

4. केन्र स्वशामस  सङ्गदठ  संस्था हनु:े (१) केन्र अववम्च्छन्न 
उत्तरामधकारवाला एक स्वशामस  सङ्गदठ  संस्था हनुेछ र 
यसले कानूनी व्यम्क्तत्व प्राप्त गनेछ।  

 (२) केन्रले कानूनी व्यम्क्तको हैमसय ले प्रचमल  
कानून बमोम्िम अमधकारको प्रयोग, क नव्यको पालना र 
दावयत्व मनवानह गनेछ। 

5. केन्रको काम, क नव्य र अमधकार: (१) यस ऐन बमोम्िम 
समरूप ा परीक्षण गने संस्थालाइन प्रत्यायन प्रमाणपत्र 
प्रदान गने अमधकार केन्रलाइन मात्र हनुेछ। 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र लेम्िएका काम, क नव्य र 
अमधकारको अम ररक्त केन्रको काम, क नव्य र अमधकार 
देहाय बमोम्िम हनुेछ:- 
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(क) ववषयग  सममम को काम कारबाहीलाइन 
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक मनदेम्शका, 
कायनववमध  था मापदण्ि  यार गरी 
सममम मा पेश गने, 

(ि) सममम ले गरेको मनणनय कायानन्वयन गने, 
गराउने, 

(ग) समरूप ा परीक्षण गने संस्थालाई प्रत्यायन 
प्रमाणपत्र प्रदान गने, 

(घ) ववमभन्न ववषयका ववज्ञ  था परीक्षणक ानको 
सूची बनाउने र अद्यावमधक गने, 

(ङ) प्रत्यायन  था समरूप ा परीक्षण सम्बन्धमा 
क्षम ा अमभवृवि कायनिम सञ्चालन गने, 

(च) प्रत्यायनसँग सम्बम्न्ध  सचे ना  था 
प्रविननात्मक कायन गने,  

(छ) प्रत्यायन  था समरूप ा परीक्षण सम्बन्धमा 
सम्बम्न्ध  मनयमनकारी मनकायसँग सहकायन 
गने,  

(ि) प्रत्यायन सम्बन्धी राविय  था 
अन् रानवियस् रका सम्मेलन  था 
कायनिममा प्रम मनमधत्व गने, 
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(झ) समरूप ा परीक्षण गने संस्थाले गरेका काम 
कारबाहीको अनगुमन  गने, 

(ञ) नेपाल सरकारको स्वीकृम  मलई अन्य 
मलुकुका, क्षेत्रीय वा अन् रानविय समकक्षी 
संस्थासँग समरूप ा परीक्षण  था  प्रत्यायन 
सम्बन्धी सम्झौ ा गने, र 

(ट) सममम ले  ोवकददए बमोम्िमका अन्य कायन 
गने। 

6. सममम को गठन: (१) केन्रको सञ्चालनको लामग देहाय 
बमोम्िमका पदामधकारी रहेको एक सञ्चालक सममम  
रहनेछिः- 

(क) सम्चव, मन्त्रालय     - अध्यक्ष 

(ि) सहसम्चव, मन्त्रालय      - सदस्य 

(ग) सहसम्चव, कृवष  था पशपुन्छी 
ववकास मन्त्रालय      - सदस्य 

(घ) सहसम्चव, स्वास््य  था  

िनसङ्ग््या मन्त्रालय      - सदस्य 

(ङ) सहसम्चव, म्शक्षा, ववज्ञान  था  

प्रववमध मन्त्रालय      - सदस्य 

(च) महामनदेशक, नेपाल गणुस् र  था  

नाप ौल ववभाग      - सदस्य 
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(छ) ववश्वववद्यालयका सम्बम्न्ध  क्षेत्रका 
प्राध्यापकमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनी   

कम् ीमा एकिना मवहला सवह   

दईुिना        - सदस्य 

(ि) समरूप ा परीक्षण सम्बन्धी पेशाग  

संस्था, उद्योग, वाम्णज्य क्षते्र  था  

मनिी क्षेत्रबाट एक-एकिनाको 
प्रम मनमधत्व हनु ेगरी मन्त्रालयबाट  

मनोनी  कम् ीमा एकिना  

मवहला सवह   ीनिना     - सदस्य 

(झ) कायनकारी मनदेशक       - सदस्य-सम्चव 

(२) उपदफा (१) को िण्ि (छ) र (ि) 
बमोम्िमका मनोनी  सदस्यको पदावमध दइुन वषनको 
हनुेछ। मनिहरूको मनोनयन समावेशी मसिान् को 
आधारमा गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेम्िएको भए 
 ापमन मनोनी  सदस्यको कायनसम्पादन सन् ोषिनक 
नभएमा मनिलाइन मन्त्रालयले सदस्य पदबाट हटाउन 
सलनेछ। 

 र त्यसरी पदबाट हटाउन ुअम्घ मनिलाई सफाइ 
पेश गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ। 
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7. सममम को बैठक र मनणनय: (१) सममम को बैठक वषनमा 
कम् ीमा दईु पटक बस्नछे।  

(२) सममम को बैठक अध्यक्षले  ोकेको ममम , 
समय र स्थानमा बस्नेछ र बैठकको अध्यक्ष ा अध्यक्षले 
गनेछ। 

(३) सममम को बैठक बस्नभुन्दा समान्य या 
अठ्चालीस घण्टा अगावै कायनकारी मनदेशकले बैठकको 
कायनसूची सवह को वववरण सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 

(४) सममम को कूल सदस्य सङ्ग््याको एकाउन् न 
प्रम श  सदस्य उपम्स्थ  भएमा सममम को बैठकको लामग 
गणपूरक सङ्ग््या पगेुको मामननेछ। 

(५) सममम को बैठकमा बहमु को राय मान्य 
हनुेछ र म  बराबर भएमा बैठकको अध्यक्ष ा गने 
व्यम्क्तले मनणानयक म  ददनछे।  

(६) सममम ले आवश्यक ा अनसुार कुनै मनकायको 
पदामधकारी वा सम्बम्न्ध  ववषय ववज्ञलाई बैठकमा 
आमन्त्रण गनन सलनेछ। 

(७) सममम को बैठकको मनणनय कायनकारी 
मनदेशकले बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यम्क्तबाट प्रमाम्ण  
गराई सोको अमभलेि सरुम्क्ष  राख्न ुपनेछ। 



 

10 
 

(८) सममम को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववमध 
सममम  आफैँ ले मनधानरण गरे बमोम्िम हनुेछ। 

8. सममम को काम, क नव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यत्र 
उम्ललम्ि  काम, क नव्य र अमधकारको अम ररक्त 
सममम को काम, क नव्य र अमधकार देहाय बमोम्िम 
हनुेछ:- 

(क) समरूप ा परीक्षण  था प्रत्यायन सम्बन्धी 
नीम ग  ववषयमा नेपाल सरकारलाइन 
परामशन ददन,े 

(ि) समरूप ा परीक्षण सम्बन्धी काम 
कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक 
नीम को मस्यौदा  यार गरी स्वीकृम को 
लामग नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस गने, 

(ग) केन्रको कायनिम  था बिेट स्वीकृ  गने, 

(घ) ववदेशी संस्थाले नेपालमा गरेको प्रत्यायन 
सम्बन्धी काम कारबाहीको अनगुमन गने, 
गराउने, 

(ङ) केन्रले प्रदान गने सेवा बाप  लाग्ने शलुक 
मनधानरण गने, 
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(च) प्रत्यायन सम्बन्धी काम कारबाहीको 
स्व न्त्र ा र मनष्पक्ष ा समुनम्ि  गने 
सम्बन्धमा आवश्यक मनदेशन ददन,े 

(छ) प्रत्यायन सम्बन्धी प्राप्त गनुासो सनुवुाइ गरी 
आवश्यक मनणनय गने, 

(ि) प्रत्यायनका सम्बन्धमा आवश्यक ा अनसुार 
दद्वपक्षीय, बहपुक्षीय र अन् रानविय सम्न्ध, 
सम्झौ ाहरूको अध्ययन गरी केन्रलाई 
मनदेशन ददने, र 

(झ) केन्रबाट पेश भएका प्रस् ावहरू उपर 
छलफल गरी आवश्यक मनणनय गने। 

9. ववषयग  सममम : (१) प्रत्यायन सम्बन्धी काम 
कारबाहीलाइन गणुस् रीय  था प्रभावकारी बनाउन सममम ले 
आवश्यक ा अनसुार ववमभन्न ववषयग  सममम  गठन गनन 
सलनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम गठन हनुे ववषयग  
सममम मा समावेशी मसिान् का आधारमा एकिना संयोिक 
सवह  बढीमा पाँचिना सदस्य रहनेछन।् 

(३) उपदफा (१) बमोम्िम ववषयग  सममम मा 
रहन े सदस्यको मनोनयन गदान सममम ले सम्बम्न्ध  
ववषयमा कम् ीमा स्ना कोत्तर उपामध हामसल गरेको र 
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सम्बम्न्ध  क्षेत्रमा कम् ीमा दश वषनको अनभुव भएका 
व्यम्क्तमध्येबाट छनौट गरी ववषयग  सममम को सदस्यमा 
मनोनयन गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम मनोनी  सदस्यको 
पदावमध चार वषनको हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेम्िएको भए 
 ापमन ववषयग  सममम को सदस्यको कायनसम्पादन 
सन् ोषिनक नभएमा, इमान्दारीपूवनक पदीय म्िम्मेवारी पूरा 
नगरेमा, सममम को वह  वा उद्देश्य ववपरी  हनुे गरी काम 
गरेमा  वा मनिमा िराब आचरण देम्िएमा सममम ले 
मनिलाइन पदबाट हटाउन सलनेछ।  

 र त्यसरी पदबाट हटाउन ुअम्घ मनिलाई सफाइ 
पेश गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ।  

(६) ववषयग  सममम का सदस्यले नेपाल सरकार, 
अथन मन्त्रालयले  ोवकददए बमोम्िमको सवुवधा पाउनछेन।् 

(७) ववषयग  सममम को अन्य काम, क नव्य र 
अमधकार  ोवकए बमोम्िम हनुेछ। 
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पररच्छेद-३ 

प्रत्यायन सम्बन्धी व्यवस्था 

10. प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गनन मनवेदन ददन ु पने:        
(१) समरूप ा परीक्षण गने संस्थाले समरूप ा परीक्षण 
सम्बन्धी कायनको लामग प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गनन 
चाहेमा  ोवकएको दस् रु सवह   ोवकए बमोम्िमको 
ढाँचामा केन्र समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम मनवेदन प्राप्त भएमा 
केन्रले त्यस् ो मनवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक िाँचबझु 
 था परीक्षण गनन आवश्यक सङ्ग््यामा मान्य ाप्राप्त 
ववश्वववद्यालयबाट सम्बम्न्ध  ववषयमा स्ना क उपामध 
हामसल गरेको र कम् ीमा दश वषनको अनभुव भएको 
नेपाली नागररकलाई परीक्षक  ोलन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम  ोवकएको परीक्षकले 
केन्रले  ोकेको अवमधमभत्र आवश्यक िाँचबझु  था 
परीक्षण गरी केन्र समक्ष  ोवकए बमोम्िमको ढाँचामा 
प्रारम्म्भक प्रम वेदन पेश गनुन पनेछ। 

11. कायानदेश ददन ुपने: दफा १० को उपदफा (३) बमोम्िम 
परीक्षकले पेश गरेको प्रम वेदनको आधारमा केन्रले दफा 
९ बमोम्िम गदठ  ववषयग  सममम लाइन  ोवकएको 
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अववमधमभत्र त्यस् ो संस्थाको सम्बन्धमा आवश्यक िाँचबझु 
गरी प्रम वेदन पेश गनन कायानदेश ददन ुपनेछ। 

12. अध्ययन  था िाचँबझु गनुन पने: (१) दफा ११ 
बमोम्िमको कायानदेश प्राप्त भएपमछ ववषयग  सममम ले 
त्यस् ो संस्थाको सम्बन्धमा थप प्रमाण आवश्यक भएमा 
दफा १० को उपदफा (२) बमोम्िम  ोवकएको 
परीक्षकलाई स्थलग  मनरीक्षण गनन लगाई प्रम वेदन पेश 
गनन आदेश ददन सलनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम परीक्षकबाट प्राप्त 
स्थलग  मनरीक्षण प्रम वेदन समे का आधारमा ववषयग  
सममम ले आवश्यक अध्ययन  था िाँचबझु गरी केन्र 
समक्ष अम्न् म प्रम वेदन पेश गनुन पनेछ।    

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्िम गनुन पने 
स्थलग  मनरीक्षण, अध्ययन  था िाँचबझु, प्रम वेदनमा 
िलुाउन ु पने वववरण  था प्रम वेदनको ढाँचा सम्बन्धी 
व्यवस्था  ोवकए बमोम्िम हनुेछ। 

13. प्रत्यायन प्रमाणपत्र ददन ु पने: (१) दफा १२ बमोम्िम 
प्रम वेदन प्राप्त भएपमछ कायनकारी मनदेशकले सो 
प्रम वेदनको सम्बन्धमा सम्बम्न्ध  ववषयग  सममम सगँ 
मनवेदक संस्थाको काम कारबाही  था सो संस्थालाइन 
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प्रत्यायन प्रमाणपत्र ददने सम्बन्धमा थप परामशन गनन 
सलनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम परामशन गदान दफा 
१२ बमोम्िम ववषयग  सममम ले पेश गरेको अम्न् म 
प्रम वेदनको आधारमा मनवेदक संस्थालाइन प्रत्यायन 
प्रमाणपत्र ददन मनामसब देम्िएमा कायनकारी मनदेशकले 
आवश्यक श न  ोकी  ोवकए बमोम्िमको शलुक मलइन एक 
मवहनामभत्र प्रत्यायन प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम ददइएको प्रत्यायन 
प्रमाणपत्रको अवमध प्रमाणपत्र िारी भएको ममम ले  ीन 
वषनको हनुछे। 

(४) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको ढाँचा सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था  ोवकए बमोम्िम हनुेछ। 

(५) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेम्िएको 
भए  ापमन दफा १२ बमोम्िम ववषयग  सममम बाट प्राप्त 
अम्न् म प्रम वेदनबाट मनवेदक संस्थालाइन प्रत्यायन 
प्रमाणपत्र ददन उपयकु्त नदेम्िएको भनी मनणनय भएमा 
सोको कारण सवह को िानकारी सा  ददनमभत्र त्यस् ो 
संस्थालाइन ददन ुपनेछ। 

14. प्रत्यायन प्रमाणपत्रको नवीकरण: (१) दफा १३ बमोम्िम 
प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले प्राप्त गरेको 
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प्रत्यायन प्रमाणपत्रको अवमध समाप्त हनु ुअगावै  ोवकएको 
दस् रु म री प्रत्येक  ीन वषनमा प्रत्यायन प्रमाणपत्र 
नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको अवमधमभत्र 
नवीकरण गराउन नसकेमा त्यस् ो अवमध समाप्त भएको 
साठी ददनमभत्र नवीकरण दस् रुको दोब्बर दस् रु म री 
नवीकरण गराउन सवकनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा उम्ललम्ि  अवमधमभत्र 
नवीकरण नगराउने संस्थाको प्रत्यायन प्रमाणपत्र सो 
अवमध नाघेपमछ स्व िः िारेि भएको मामननेछ।  

(४) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको नवीकरण सम्बन्धी 
अन्य कायनववमध  ोवकए बमोम्िम हनुेछ। 

15. प्रमाणपत्र मनलम्बन र िारेिी: (१) केन्रले प्रत्यायन 
प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाको मनयमम  रूपमा अनगुमन गनुन 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम अनगुमन गदान 
प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन 
अन् गन  बनेको मनयम वा केन्रले  ोकेको श नको 
उललङ्घन गरेको पाइएमा केन्रले सम्बम्न्ध  संस्थालाई 
देहाय बमोम्िम गने गरी मनणनय गनन सलनेछ:- 

(क) सचे  गराउने, 
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(ि) िण्ि (क) बमोम्िम सचे  गराउँदा पमन 
केन्रले ददएको मनदेशन पालना नगरेमा 
त्यस् ो संस्थाको प्रमाणपत्र बढीमा छ 
मवहनाको लामग मनलम्बन गने, वा 

(ग) प्रत्यायनको कायनक्षेत्र घटाउने। 

(३) केन्रले उपदफा (२) को िण्ि (ि) 
बमोम्िम मनलम्बन गनुनअम्घ सम्बम्न्ध  संस्थालाइन सफाइ 
पेश गनन मनामसब मौका ददन ुपनेछ। 

(४) प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाको काम 
कारबाहीबाट कसैलाइन गम्भीर क्षम  पगु्न गएमा केन्रले 
त्यस् ो संस्थाको प्रत्यायन प्रमाणपत्र िारेि गरी सोको 
सूचना रावियस् रको दैमनक पमत्रकामा प्रकाशन गरी  
केन्रको वेबसाइटमा समे  रा् न ुपनेछ। 

(५) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको मनलम्बन र िारेिी 
सम्बन्धी अन्य कायनववमध  ोवकए बमोम्िम हनुछे। 

16. ववदेशी संस्थाबाट प्रत्यायन गराउन स्वीकृम  मलन ु पने:    
(१) समरूप ा परीक्षण गने संस्थाले प्रत्यायन सम्बन्धी 
काम गने कुनै ववदेशी संस्थाबाट प्रत्यायन गराउन चाहेमा 
 ोवकएको दस् रु सवह   ोवकए बमोम्िमको ढाँचामा 
स्वीकृम को लामग केन्र समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोम्िमको मनवेदन प्राप्त भएमा 
केन्रले प्रत्यायन सम्बन्धी स्वीकृम  प्रदान गनन सलनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्िम केन्रबाट स्वीकृम  
मलइन ववदेशी संस्थाबाट गररने प्रत्यायन सम्बन्धी काम 
कारबाहीको अनगुमन केन्रले गनेछ। 

(४) यस दफा बमोम्िम स्वीकृम  प्रदान गने 
सम्बन्धी अन्य कायनववमध  ोवकए बमोम्िम हनुछे।  

17. समरूप ा परीक्षण गने संस्थाको मनयमन: (१) समरूप ा 
परीक्षण गने ववदेशी संस्थाले नेपालमा समरूप ा परीक्षण 
सम्बन्धी कायन गनन चाहेमा केन्रको स्वीकृम  मलन ुपनेछ। 

(२) प्रचमल  कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा 
बाहेक समरूप ा परीक्षण गने संस्थाको केन्रले मनयमन 
गनन सलनेछ। 

(३) यस दफा बमोम्िमको स्वीकृम  र मनयमन 
सम्बन्धी कायनववमध  ोवकए बमोम्िम हनुेछ।  

 

पररच्छेद–४ 

कसरु, सिाय  था पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

18. कसरु:  कसैले देहायको कुनै कायन गरेमा यस ऐन 
ववरूिको कसरु गरेको मामननेछिः- 
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(क) यस ऐन बमोम्िम प्रत्यायन प्रमाणपत्र नमलई 
वा प्रत्यायन प्रमाणपत्र मनलम्बनमा रहेको 
अवमधमा प्रत्यायन प्रमाणपत्रको प्र ीक म्चन्ह 
(लोगो) प्रयोग गरेमा,  

(ि) िनु कायनक्षेत्रको लामग प्रत्यायन प्रमाणपत्र 
प्रदान गररएको हो, सो बाहेक अन्य क्षेत्रको 
समरूप ा परीक्षण गदान केन्रको लोगो 
प्रयोग गरेमा,  

(ग) प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै 
संस्थाको समरूप ा परीक्षण गदान कम 
गणुस् र वा गणुस् रहीन वस्  ुवा सेवालाइन 
गणुस् रीय वस्  ुवा सेवाको मान्य ा ददएमा, 
वा   

(घ) यस ऐन ववपरी  अन्य कुनै कायन गरेमा। 

19. सिाय: (१) कसैले दफा १८ बमोम्िमको कसरु गरेमा 
कायनकारी मनदेशकले देहाय बमोम्िमको िररबाना गनेछिः… 

(क) दफा १८ को िण्ि (क) र (ग) 
बमोम्िमको कसरु गनेलाइन एक लाि 
रूपैयाँसम्म, 
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(ि) दफा १८ को िण्ि (ि) बमोम्िमको 
कसरु गनेलाइन पचहत्तर हिार रूपैयाँसम्म, 
र 

(ग) दफा १८ को िण्ि (घ) बमोम्िमको 
कसरु गनेलाइन पचास हिार रूपैयाँसम्म। 

(२) कुनै संस्थाले गरेको दफा १८ बमोम्िमको 
कसरुको मात्रा वा गाम्भीयन ाको आधारमा केन्रले त्यस् ो 
संस्थालाइन दफा १३ बमोम्िम प्रदान गरेको प्रत्यायन 
प्रमाणपत्र िारेि समे  गनन सलनेछ।  

(३) यस दफा बमोम्िम िररबाना वा प्रत्यायन 
प्रमाणपत्र िारेि गने मनणनय गनुनअम्घ सम्बम्न्ध  संस्थालाइन 
सफाइ पेश गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ। 

20. उिरुी  था छानमबन: (१) प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाले 
यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेको मनयम, मनदेम्शका, 
कायनववमध, मापदण्ि वा केन्रबाट मनधानरर  श न ववपरी  
हनु ेगरी कुनै कायन गरेको थाहा पाएमा िोसकैुले केन्रमा 
उिरुी ददन सलनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम उिरुी परेमा केन्रले 
सो सम्बन्धमा  त्काल छानमबन शरुू गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम छानमबन गदान 
उिरुीको व्यहोरा मनामसब देम्िएमा केन्रले सम्बम्न्ध  
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संस्था उपर यस ऐन बमोम्िम कारबाहीको प्रविया प्रारम्भ 
गनुन पनेछ। 

(४) उिरुी  था छानमबन सम्बन्धी अन्य कायनववमध 
 ोवकए बमोम्िम हनुेछ।  

21. पनुरावलोकन सममम : (१) दफा १९ बमोम्िम कायनकारी 
मनदेशकबाट भएको सिाय र मनणनयको पनुरावलोकन गनन 
मन्त्रालयले देहाय बमोम्िमको एक पनुरावलोकन सममम  
गठन गनेछ:- 

(क) सहसम्चव, मन्त्रालय      - अध्यक्ष 

(ि) उपसम्चव, कानून, न्याय  था  

संसदीय माममला मन्त्रालय       - सदस्य 

(ग) समरूप ा परीक्षण सम्बन्धी ववज्ञ 

एकिना                    - सदस्य 

(२) दफा १९ बमोम्िम कायनकारी मनदेशकले 
गरेको सिाय वा मनणनयमा म्चत्त नबझु्ने पक्षले सोको 
पनुरावलोकनको लामग पन्र ददनमभत्र उपदफा (१) 
बमोम्िमको पनुरावलोकन सममम  समक्ष मनवेदन ददन 
सलनेछ।   

(३) उपदफा (२) बमोम्िम प्राप्त मनवेदन उपर 
पनुरावोकलन सममम ले  ीस ददनमभत्र आवश्यक मनणनय 
ददन ुपनेछ। 
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(४) पनुरावलोकन सम्बन्धी अन्य कायनववमध 
 ोवकए बमोम्िम हनुेछ।  

22. पनुरावेदन: दफा २१ को उपदफा (३) बमोम्िम 
पनुरावलोकन सममम ले गरेको मनणनयमा म्चत्त नबझु्नलेे 
त्यस् ो मनणनयको िानकारी पाएको ममम ले पैं ीस ददनमभत्र 
सम्बम्न्ध  म्िलला अदाल मा पनुरावेदन गनन सलनेछ। 

 

पररच्छेद-५ 

कायनकारी मनदेशक र कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था 

23. कायनकारी मनदेशकको मनयमु्क्त: (१) केन्रको प्रशासकीय 
प्रमिुको रूपमा कामकाि गनन एक कायनकारी मनदेशक 
रहनेछ।  

(२) कायनकारी मनदेशकको पदमा मनयमु्क्तको लामग 
उम्मेदवार मसफाररस गनन नेपाल सरकारले मन्त्रालयको 
सहसम्चवको संयोिकत्वमा लोक सेवा आयोगको प्रम मनमध 
र सम्बम्न्ध  ववषयको एकिना ववज्ञ समे  रहेको  ीन 
सदस्यीय मसफाररस सममम  गठन गनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्िम गदठ  सममम ले 
ववज्ञान  था प्रववमध, इम्न्िमनयररङ वा म्चवकत्साशात्रमा 
कम् ीमा स्ना कोत्तर  ह उत्तीणन गरेको र गणुस् र 
मनधानरण वा प्रमाणीकरण, अंशङ्कन, प्रयोगशाला ववश्लषेण, 
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मनरीक्षण, प्रवीण ा परीक्षण, प्रमाम्ण  सन्दभन सामग्री 
उत्पादन, गणुस् र व्यवस्थापन वा प्रत्यायन िस् ा गणुस् र 
पूवानधारको क्षेत्रमा कम् ीमा सा  वषनको अनभुव भएका र 
 ीस वषन उमेर पूरा भएका नेपाली नागररकमध्येबाट 
कायनकारी मनदेशकको पदमा मनयमु्क्तको लामग  ीनिना 
उम्मेदवारको मसफाररस गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम मसफाररस भएका 
उम्मेदवारमध्येबाट नेपाल सरकारले उपयकु्त 
उम्मेदवारलाइन कायनकारी मनदेशकको पदमा मनयकु्त 
गनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोम्िम मनयकु्त कायनकारी 
मनदेशकको पदावमध चार वषनको हनुेछ। 

(६) उपदफा (५) मा िनुसकैु कुरा लेम्िएको भए 
 ापमन कायनकारी मनदेशकले इमान्दारीपूवनक पदीय 
म्िम्मेवारी पूरा नगरेमा, केन्रको वह  वा उद्देश्य ववपरी  
हनु ेगरी काम गरेमा  वा मनिमा िराब आचरण देम्िएमा 
नेपाल सरकारले मनिलाई िनुसकैु बि  पदबाट हटाउन 
सलनेछ। 

 र त्यसरी पदबाट हटाउन ुअम्घ सफाइ पेश गने 
मनामसब मौका ददन ुपनेछ। 
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(७) उपदफा (४) बमोम्िम कायनकारी मनदेशकको 
मनयमु्क्त नभएसम्मको लामग नेपाल सरकारले उपदफा (३) 
बमोम्िमको योग्य ा पगेुको सङ्घीय मनिाम ी सेवाको 
कम् ीमा रािपत्रावङ्क  दद्व ीय शे्रणीको कुनै अमधकृ लाइन 
कायनकारी मनदेशकको रूपमा काम गने गरी  ोलन 
सलनेछ। 

24. कायनकारी मनदेशकको अयोग्य ा: देहायको व्यम्क्त 
कायनकारी मनदेशकको पदमा मनयकु्त हनु वा त्यस् ो पदमा 
बहाल रहन योग्य हनु ेछैनिः- 

(क) दफा २३ को उपदफा (३) बमोम्िमको 
योग्य ा नभएको, 

(ि) पैँसट्ठी वषन उमेर पूरा भएको, 
(ग) भ्रष्टाचार, िबरिस् ी करणी, मानव बेचमबिन 

 था ओसारपसार, लागू औषध मबिी वव रण 
 था ओसारपसार, सम्पम्त्त शिुीकरण, राहदानी 
दरुुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसरु वा नैम क 
प न देम्िने अन्य फौिदारी कसरुमा सिाय 
पाई वा कुनै कसरुमा िन्म कैद वा बीस 
वषन वा सोभन्दा बढी कैदको सिाय पाई 
त्यस् ो फैसला अम्न् म भएको, 

(घ) प्रचमल  कानून बमोम्िम कालोसूचीमा परेको, 
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(ङ) साहकुो दामासाहीमा परेको, 
(च) कुनै ववदेशी मलुकुको आवासीय अनमुम  

प्राप्त गरेको,  
स्पष्टीकरणिः यस िण्िको प्रयोिनको लामग 
"स्थायी आवासीय अनमुम  "भन् नाले ववदेशी 
मलुकुले कुनै श न  ोकी वा न ोकी सो मलुकुमा 
स्थायी रूपले बसोबास गनन पाउन े गरी नेपाली 
नागररकलाई उपलब्ध गराएको िाइभरमसटी 
इममग्रने्ट मभसा (िी.भी.), परमानेण्ट रेम्ििेण्ट 
मभसा (पी.आर.) वा ग्रीन कािन सम्झन ु पछन र 
सो शब्दले नेपाली नागररकलाई ववदेशमा स्थायी 
रूपमा बसोबास गनन ददइएको िनुसकैु नामको 
स्थायी आवासीय अनमुम लाई समे  िनाउँछ।  

(छ) शारीररक वा मानमसक अस्वस्थ ाका कारण 
कायनसम्पादन गनन असमथन भएको।  

25. कायनकारी मनदेशकको सेवाको श न: कायनकारी मनदेशकको 
पाररश्रममक, सेवाका श न  था सवुवधा  ोवकए बमोम्िम 
हनुेछ। 

26. कायनकारी मनदेशकको काम, क नव्य र अमधकारिः कायनकारी 
मनदेशकको काम, क नव्य र अमधकार देहाय बमोम्िम 
हनुेछिः- 
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(क) प्रत्यायन सम्बन्धी मनदेम्शका, कायनववमध  था 
मापदण्ि  यार गरी स्वीकृम को लामग 
सममम  समक्ष पेश गने, 

(ि) सममम बाट भएका मनणनय, स्वीकृ  योिना, 
कायनिम  था बिेट कायानन्वयन गने, 
गराउने, 

(ग) केन्रको वावषनक योिना, कायनिम  था 
बिेट  यार गरी स्वीकृम को लामग सममम  
समक्ष पेश गने, 

(घ) कोषको रेिदेि र  मनयन्त्रण  था केन्रको 
चल, अचल सम्पम्त्तको स्याहार, सम्भार 
गने, 

(ङ) केन्र र सममम बीच सम्पकन  अमधकारीको 
रूपमा कायन गने, 

(च) यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनकेो 
मनयमको अधीनमा रही प्रत्यायन प्रमाणपत्र 
िारी, मनलम्बन वा िारेि गने, र 

(छ)  ोवकए बमोम्िमका अन्य कायन गने। 

27. कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) केन्रको काम 
सचुारुरूपले सञ्चालन गनन केन्रमा नेपाल सरकारद्वारा 
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स्वीकृ  सङ्गठन संरचना र दरबन्दी अनसुार आवश्यक 
सङ्ग््यामा कमनचारी रहनेछन।् 

(२) केन्रमा आवश्यक पने कमनचारी नेपाल 
सरकारले उपलब्ध गराउनछे। 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेम्िएको भए 
 ापमन केन्रले आफूलाइन आवश्यक पने प्राववमधक ववशेषज्ञ 
कमनचारी प्रचमल  कानून बमोम्िम करारमा मनयकु्त गनन 
सलनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

कोष  था लेिा सम्बन्धी व्यवस्था 

28. कोष: (१) केन्रको आफ्नो एउटा कोष हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको कोषमा देहायका 
रकम रहनछेनि्ः- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ि) केन्रले प्रदान गरेको सेवा बाप  प्राप्त 
रकम, 

(ग) स्वदेशी सङ्घ, संस्था वा व्यम्क्तबाट प्राप्त 
रकम, र 
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(घ) ववदेशी सरकार, संस्था, व्यम्क्त वा 
अन् रानविय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम। 

(३) उपदफा (१) को िण्ि (घ) बमोम्िम रकम 
प्राप्त गनुनअम्घ केन्रले नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको 
स्वीकृम  मलन ुपनेछ। 

(४) केन्रको दैमनक प्रशासन लगाय का केन्रबाट 
हनु ेसम्पूणन िचन कोषबाट व्यहोररनेछ। 

29. कोषको लेिा  था लेिापरीक्षण: (१) केन्रले नेपाल 
सरकारले अपनाएको लेिा प्रणाली बमोम्िम कोषको लेिा 
राख्न ुपनेछ। 

(२) कोषको िा ा सञ्चालन कायनकारी मनदेशक वा 
मनिले  ोकेको अमधकृ  कमनचारी र केन्रको लेिा 
प्रमिुको संयकु्त दस् ि बाट हनुेछ। 

(३) कोषको लेिापरीक्षण महालेिापरीक्षकबाट 
हनुेछ।  

(४) नेपाल सरकारले िनुसकैु बि  कोषको लेिा 
 था वहसाब िाँच्न वा िाँच्न लगाउन सलनछे। 

30. अनगुमन  था मनरीक्षण गनन सलनिेः यो ऐन वा यस ऐन 
अन् गन  बनेको मनयम, मनदेम्शका, कायनववमध  था मापदण्ि 
बमोम्िम केन्रबाट काम कारबाही भए, नभएको 
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सम्बन्धमा सममम ले िनुसकैु बि  केन्रको काम 
कारबाहीको अनगुमन  था मनरीक्षण गनन वा गराउन 
सलनेछ। 

 

पररच्छेद…७ 

ववववध 

31. वावषनक प्रम वेदन: (१) केन्रले वषनभरर सम्पन्न गरेको काम 
कारबाहीको प्रम वेदन  यार गरी सममम बाट स्वीकृ  गराइन 
प्रत्येक आमथनक वषन समाप्त भएको  ीन मवहनामभत्र 
सममम माफन   मन्त्रालयमा पेश गनुन पनेछ। 

(२) वावषनक प्रम वेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
 ोवकए बमोम्िम हनुेछ। 

32. अमधकार प्रत्यायोिन: (१) सममम ले आफूलाई प्राप्त भएको 
अमधकारमध्ये केही अमधकार आवश्यक ा अनसुार अध्यक्ष, 

सदस्य, कायनकारी मनदेशक वा ववषयग  सममम लाई 
प्रत्यायोिन गनन सलनेछ। 

(२) कायनकारी मनदेशकले यस ऐन बमोम्िम 
आफूलाइन प्राप्त अमधकारमध्ये केही अमधकार आवश्यक ा 
अनसुार केन्रको कुनै अमधकृ  कमनचारीलाइन प्रत्यायोिन 
गनन सलनेछ। 
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33. शपथ मलन ुपने: कायनकारी मनदेशक र ववषयग  सममम का 
संयोिक  था सदस्यले कायनभार सम्हालन ु अम्घ अध्यक्ष 
समक्ष अनसूुची बमोम्िमको ढाँचामा शपथ मलन ुपनेछ। 

34. प्रचमल  कानून बमोम्िम मदु्दा चलाउन बाधा नपने: यस 
ऐन बमोम्िम कसरु ठहररन े कायन अन्य प्रचमल  कानून 
अन् गन  पमन कसरु ठहररने रहेछ भने त्यस् ो कानून 
बमोम्िम मदु्दा चलाउन यस ऐनले बाधा परु् याएको मामनन े
छैन।  

35. नपेाल सरकारसगँ सम्पकन : केन्रले नेपाल सरकारसगँ 
सम्पकन  रा्दा मन्त्रालय माफन   राख्न ुपनेछ। 

36. ऐन कायानन्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वषन 
पूरा भएको एक वषनमभत्र र त्यसपमछ प्रत्येक पाँच 
वषनपमछको एक वषनमभत्र मन्त्रालयले ऐन कायानन्वयनको 
मापन गनेछ र सोको प्रम वेदन सङ्घीय संसदको दवैु 
सदनको सम्बम्न्ध  सममम मा पेश गनुन पनेछ। 

37. मनयम बनाउन सलनिेः यस ऐनको कायानन्वयन गनन नेपाल 
सरकारले आवश्यक मनयम बनाउन सलनछे। 

38. मनदेम्शका, कायनववमध  था मापदण्ि बनाउन सलन:े      
(१) केन्रको काम कारबाहीलाइन सहि बनाउन केन्रले 
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आवश्यक ा अनसुार मनदेम्शका, कायनववमध  था मापदण्ि 
बनाउन सलनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको मनदेम्शका, 
कायनववमध  था मापदण्ि मन्त्रालयले स्वीकृ  गरेको 
ममम देम्ि लागू हनुेछ।  
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अनसूुची 
(दफा ३३ सगँ सम्बम्न्ध ) 

शपथ 

म ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सत्य मनष्ठापूवनक प्रम ज्ञा 
गछुन/इनश्वरको नाममा शपथ मलन्छु वक नेपाल प्रत्यायन केन्रको 
कायनकारी मनदेशक/ववषयग  सममम को संयोिक/सदस्य पदको 
म्िम्मेवारी र क नव्य कसैको िर, मोलावहिा, पक्षपा , दे्वष वा 
लोभमा नपरी अनशुासनमा रही प्रत्यायन ऐन, २०७९  था 
प्रचमल  कानूनको अधीनमा रही इमान्दारीपूवनक पालना गनेछु र 
आफ्नो क नव्य पालनाको मसलमसलामा आफूलाई ज्ञा  हनु 
आएको कुरा प्रचमल  कानूनको पालना गदान बाहेक कुनै 
अवस्थामा प्रकट गने छैन ।  

शपथ ग्रहण गनेको      शपथ ग्रहण गरेको प्रमाम्ण  गनेको 
नामिः      नामिः    

दस् ि िः              दस् ि िः 
ममम िः      ममम िः 
पदिः      पदिः 
      कायानलयिः 

    

 


