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सम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. २ 

कर्ााली प्रदेशस्तरका केही सावाजननक नलखत प्रमार्ीकरर् (कार्ाववनि) सम्बन्िमा व्र्वस्था गना बनकेो वविेर्क, 
२०७५ 

प्रस्तावनााः कर्ााली प्रदेशस्तरका केही सावाजननक नलखतहरूको प्रमार्ीकरर् सम्बन्िी कानून ननमाार् गना 
वाञ्छनीर् भएकोले,  

कर्ााली प्रदेश सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “कर्ााली प्रदेशस्तरका केही सावाजननक नलखत 

प्रमार्ीकरर् (कार्ाववनि) ऐन, २०७५” रहेकोछ ।  
  (२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः  ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स ऐनमा,- 
(क) “कानून मन्रालर्” भन्नाले कर्ााली प्रदेश आन्तररक मानमला तथा कानून  मन्रालर् 

सम्झन ुपछा । 

(ख) “प्रदेश” भन्नाले कर्ााली प्रदेशलार्ा सम्झन ुपछा । 

(ग)  “प्रदेश सभा” भन्नाले कर्ााली प्रदेश सभालार्ा जनाउँछ । 

(घ) “प्रामाक्षर्क प्रनत” भन्नाले सावाजननक नलखत प्रमाक्षर्त गने अनिकारीले हस्तािर गरेको 
सक्कल प्रनत सम्झन ुपछा । 

(ङ) “मन्री” भन्नाले प्रदेश सरकारको मन्री सम्झन ुपछा र सो शब्दले प्रदेश मन्रालर्को 
स्वतन्र कार्ाभार सम्हाल्ने राज्र्मन्री समेतलाई जनाउँछ । 

(च) “मखु्र्मन्री” भन्नाले प्रदेश सरकारको मखु्र्मन्री सम्झन ुपछा । 

(छ)  “सक्षचव” भन्नाले प्रदेश सरकारको सक्षचव सम्झन ुपछा र सो शब्दले प्रदेश सरकारको 
सक्षचव सरहको अन्र् अनिकृत समेतलाई जनाउँछ । 

(ज)  “सभामखु” भन्नाले प्रदेश सभाको सभामखु सम्झन ुपछा ।  
(झ) “संवविान” भन्नाले नेपालको संवविान सम्झन ुपछा । 

(ञ)  “सावाजननक नलखत” भन्नाले देहार्का नलखत सम्झन ुपछााः— 
(१) प्रदेश सभाले बनाएको ऐन, 

(२)  प्रदेश प्रमखुबाट जारी भएको अध्र्ादेश, आदेश, अनिकारपर वा सूचना, 
(३)  प्रदेश सरकारले बनाएको ननर्म, 

(४)  प्रदेश सरकारले जारी गरेको आदेश, 

(५)  प्रदेश सभाद्वारा पाररत प्रस्ताव, 

(६)  प्रदेश सरकारले जारी गरेको अनिकारपर, 

(७)  प्रदेश मक्षन्रपररषद्को ननर्ार्, 

(८)  संवविान र प्रचनलत संघीर् तथा प्रदेश कानून बमोक्षजम प्रदेश सरकारले ददन े
ननर्कु्षि, सरुवा र अवकाश पर, 
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(९) संघीर् तथा प्रदेश कानून बमोक्षजम प्रदेशस्तरमा प्रमार्ीकरर् गनुापने अन्र् 
नलखत । 

३. ऐनको प्रमार्ीकरर् कार्ाववनिाः (१) प्रदेश सभाबाट वविेर्क पाररत भएपनछ प्रदेश सभाको सक्षचवालर्ले 
त्र्स्तो वविेर्क नेपाली कागजमा पाँच प्रनत तर्ार गरी प्रमार्ीकरर्को लानग प्रदेश प्रमखु समि पेश 
गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम पेश गररन े वविेर्कका प्रनतहरूमा सभामखुले प्रदेश सभाबाट 
वविेर्क पाररत भएको नमनत उल्लेख गरी हस्तािर गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम पेश भएका वविेर्कका प्रनतहरूमा प्रदेश प्रमखुले नमनत उल्लेख गरी 
हस्तािर गरेपनछ त्र्स्तो वविेर्क प्रमार्ीकरर् हनुेछ र ऐन बने्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजमका प्रामाक्षर्क प्रनतहरूमध्रे् एकप्रनत प्रदेश प्रमखुको कार्ाालर्मा 
राखी अन्र् एक÷एक प्रनत मखु्र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद्को कार्ाालर्, नेपाल सरकार संघीर् कानून, न्र्ार् 
तथा संसदीर् मानमला मन्रालर्, कानून मन्रालर् र प्रदेश सभाको सक्षचवालर्मा पठाउन ुपनेछ र त्र्स्ता 
प्रत्रे्क कार्ाालर्ले त्र्सरी प्राप्त प्रामाक्षर्क प्रनत सरुक्षित साथ राख्न ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम प्राप्त भएको प्रामाक्षर्क प्रनतको आिारमा कानून मन्रालर्का 
सक्षचवले ऐन प्रमार्ीकरर् भएको नमनत राखी सो ऐन प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुा पनेछ । 

४. प्रदेश सभाद्वारा पाररत प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ाः (१) संवविान तथा प्रदेश कानून बमोक्षजम प्रदेश सभाद्वारा 
पाररत प्रस्तावको प्रमार्ीकरर् सभामखुको हस्तािरबाट हनुेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रामाक्षर्क प्रनतको आिारमा प्रदेश सभाका सक्षचव वा ननजले 
तोकेको अनिकृतले सो प्रस्ताव कार्ाान्वर्न गने गराउनछे । 

५. अध्र्ादेश प्रमार्ीकरर्को कार्ाववनि: (१) संवविानको िारा २०२ को उपिारा (१) बमोक्षजम प्रदेश 
मक्षन्रपररषद्बाट अध्र्ादेश जारी गना नसफाररस भएपनछ कानून मन्रालर्ले त्र्स्तो अध्र्ादेशको 
मस्र्ौदाको चार प्रनत नेपाली कागजमा तर्ार गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम तर्ार भएको अध्र्ादेशको मस्र्ौदामा देहार्का पदानिकारीहरूले 
हस्तािर गनुा पनेछ :–  

   (क) मखु्र्मन्री, 
   (ख) मन्री, सम्बक्षन्ित मन्रालर् 

   (ग) मन्री, कानून मन्रालर्  
   (घ) प्रमखु सक्षचव, मखु्र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद्को कार्ाालर् 

   (ङ) सक्षचव, कानून मन्रालर् । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम हस्तािर भएको अध्र्ादेशको मस्र्ौदा कानून मन्रालर्ले 
मखु्र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद्को कार्ाालर्मा पठाउन ु पनेछ ।प्रदेश मखु्र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद्को 
कार्ाालर्ले त्र्स्तो मस्र्ौदा प्रमार्ीकरर्को लानग प्रदेश प्रमखु समि पेश गनुा पनेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोक्षजम प्राप्त अध्र्ादेशको मस्र्ौदाका प्रनतहरूमा प्रदेश प्रमखुले नमनत 
उल्लेख गरी हस्तािर गरेपनछ अध्र्ादेश प्रमार्ीकरर् हनुेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएपनछ सो अध्र्ादेश ऐन सरह लागू  
हनुेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोक्षजम अध्र्ादेश प्रमार्ीकरर् भएपनछ त्र्स्ता प्रामाक्षर्क प्रनतहरू मध्रे् 
एकप्रनत प्रदेश प्रमखुको कार्ाालर्मा राखी अन्र् एक÷एक प्रनत मखु्र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद्को 
कार्ाालर्, नेपाल सरकार संघीर् कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् मानमला मन्रालर् र कानून मन्रालर्मा 
पठाउनपुनेछ । त्र्स्ता प्रत्रे्क कार्ाालर्ले त्र्सरी प्राप्त प्रामाक्षर्क प्रनत सरुक्षित साथ राख्न ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोक्षजम प्राप्त भएको प्रामाक्षर्क प्रनतको आिारमा कानून मन्रालर्को 
सक्षचवले अध्र्ादेश प्रमार्ीकरर् भएको नमनत राखी सो अध्र्ादेश प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुा पनेछ । 

६. प्रदेश प्रमखुबाट जारी हनु ेआदेश, अनिकारपर, सूचनाको प्रमार्ीकरर्: (१) संवविान तथा अन्र् संघीर् वा 
प्रदेश कानून बमोक्षजम प्रदेश प्रमखुबाट जारी हनुे आदेश, अनिकारपर, सूचना वा अन्र् कुनै नलखतको 
प्रमार्ीकरर् प्रदेश प्रमखुको हस्तािरबाट हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कुनै आदेश, अनिकारपर, सूचना वा अन्र् कुनै नलखत प्रमार्ीकरर् 
भएपनछ प्रदेश प्रमखुको कार्ाालर्ले एक प्रनत आफ्नो कार्ाालर्मा सरुक्षित राखी त्र्स्तो आदेश, 

अनिकारपर, सूचना वा अन्र् नलखत प्रमार्ीकरर् भएको जानकारी तथा कार्ाान्वर्नको लानग मखु्र्मन्री 
तथा मक्षन्रपररषद्को कार्ाालर्मा र प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुा पने ववषर् प्रकाशनको लानग कानून 
मन्रालर्मा लेखी पठाउन ुपनेछ । 

७. ननर्म, आदेश तथा अनिकारपरको प्रमार्ीकरर्ाः (१) देहार्का  सावाजननक नलखतहरू जारी गने 
सम्बन्िमा प्रदेश मक्षन्रपररषद्ले ननर्ार् गरेपनछ सोको आिारमा प्रदेशका प्रमखु सक्षचवले देहार्का नलखत 
प्रमार्ीकरर्का लानग दईु प्रनतमा हस्तािर गरी सोको एक प्रनत मखु्र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद्को 
कार्ाालर्मा राखी अको प्रनत प्रदेशको सम्बक्षन्ित मन्रालर्मा पठाउनपुनेछ :– 

  (क)  प्रदेश सरकारले बनाएको ननर्म, 

  (ख)  प्रदेश सरकारले जारी गरेको आदेश, 

  (ग)  प्रदेश सरकारले जारी गरेको अनिकारपर, 

(घ)  संघीर् वा प्रदेश कानून बमोक्षजम प्रदेश मक्षन्रपररषद्ले गनुापने ननर्ार्, जारी गनुापने 
ननदेक्षशका वा अन्र् सावाजननक नलखत । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त प्रामाक्षर्क प्रनत सम्बक्षन्ित मन्रालर्ले सरुक्षित राखी सोको 
आिारमा कार्ाान्वर्न गनुापनेछ । 

८. प्रदेश सरकारको अन्र् सावाजननक नलखतको प्रमार्ीकरर्ाः दफा ३, ४, ५, ६ र ७ मा लेक्षखएदेक्षख 
बाहेकका प्रदेश सरकारको अन्र् सावाजननक नलखतको प्रमार्ीकरर् प्रदेशको सम्बक्षन्ित मन्रालर्को 
सक्षचव वा ननजले तोकेको अन्र् अनिकृतबाट हनुछे । 



4 

 

९. संवविान तथा अन्र् प्रचनलत कानून बमोक्षजम हनु ेननर्कु्षिको प्रमार्ीकरर्: (१) संवविान तथा संघीर् वा 
प्रदेश कानून बमोक्षजम प्रदेश प्रमखुबाट ननर्कु्षि हनुे पदको ननर्कु्षि पर प्रदेश प्रमखुको हस्तािरद्वारा 
प्रमार्ीकरर् हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको ननर्कु्षि परको प्रामाक्षर्क प्रनत प्रदेश प्रमखुको कार्ाालर्ले 
सरुक्षित राखी त्र्स्तो प्रमार्ीकरर्को जानकारी तथा कार्ाान्वर्नको लानग मखु्र्मन्रीको कार्ाालर्मा र 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुापने ववषर् प्रकाशनको लानग कानून मन्रालर्मा लेखी पठाउनपुनेछ । 

१०. अन्र् सावाजननक नलखतको प्रमार्ीकरर्ाः (१) प्रदेश मक्षन्रपररषद्बाट भएका ननर्ार् तथा ननर्कु्षिको 
प्रमार्ीकरर् प्रदेश सरकारको प्रमखु सक्षचवबाट हनुेछ । 

(२) दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख भएदेक्षख बाहेकका अन्र् सावाजननक नलखतको 
प्रमार्ीकरर् प्रदेश मक्षन्रपररषद्ले ननिाारर् गरे बमोक्षजम हनुेछ । 

११. प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गने: (१) र्स ऐन बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएका देहार्का सावाजननक 
नलखतहरू सवासािारर्को जानकारीको लानग प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुापनेछ :– 

   (क) प्रदेश ऐन वा अध्र्ादेश,  

(ख) प्रदेश सरकारले बनाएका ननर्म, प्रदेश मक्षन्रपररषद्ले जारी गरेको आदेश वा 
अनिकारपर, 

(ग)  प्रदेश ऐन, ननर्म वा आदेश अन्तगात वा प्रदेश मक्षन्रपररषद्को ननर्ार् बमोक्षजम 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुापने सूचना, 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गदाा ऐन, अध्र्ादेश भए कानून 
मन्रालर्को सक्षचवले, ननर्म भए सम्बक्षन्ित मन्रालर्को सक्षचवले र अन्र् सूचना भए जनु मन्रालर्बाट 
कार्ाान्वर्न हनुे हो सोही मन्रालर्को सक्षचव वा ननजले अक्षख्तर्ारी ददएको अनिकृतले प्रकाशन गनेछ । 

(३)  र्स ऐनमा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भएता पनन प्रदेश राजपरमा प्रकाशननबना नै 
कार्ाान्वर्न गना सवकन ेववषर्को आदेश वा ननर्ार्लाई प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुापने छैन । 

(४)  कुनै सूचना प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुापने वा नपने भने्न ववषर्मा दद्ववविा उत्पन्न 
भएमा सो ववषर्मा कानून मन्रालर्ले ननर्ार् गरे बमोक्षजम हनुेछ । 

(५) प्रदेश राजपर प्रकाशन गने सम्बन्िी व्र्वस्था प्रदेश मक्षन्रपररषद्ले ननिाारर् गरे 
बमोक्षजम हनुेछ । 

१२.  दण्ड सजार्ाः (१) कसैले ऐन वा अध्र्ादेशको कीते गरेमा, नभए नगरेको कुरा प्रमार्ीकरर् वा प्रमाक्षर्त 
गरेमा वा र्स ऐन बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएका ऐन वा अध्र्ादेशलाई केरमेट गरेमा ननजलाई कसूरको 
मारा अनसुार पाँच बषादेक्षख दश वषासम्म कैद हनुछे । 

(२) उपदफा (१) मा लेक्षखएदेक्षख बाहेक अन्र् कसूर गनेलाई एक वषादेक्षख पाँच वषासम्म कैद 
हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षजम कसूर गना उद्योग वा दरुुत्साहन गने वा मनतर्ारलाई मखु्र् 
कसूरदारलाई हनुे सजार्को आिा सजार् हनुेछ । 
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(४) र्स दफा बमोक्षजम कसूर गरेको कारर्बाट कसैलाई कुनै वकनसमको हानन नोक्सानी भएको 
रहेछ भने सो बापत िनतपूनता समेत कसूरदारबाट भराउन ुपनेछ । 

१३. सरकारवादी मदु्दा हनुाेः र्स ऐन अन्तगातको मदु्दा सरकारवादी मदु्दा हनुेछ । 

१४.  ननर्म बनाउन ेअनिकाराः र्स ऐनको उद्दशे्र् कार्ाान्वर्न गनाका लानग प्रदेश सरकारले आवश्र्क ननर्म 
बनाउन सक्नछे । 

१५.  खारेजी र बचाउाः (१) प्रदेशस्तरका केही सावाजननक नलखत प्रमार्ीकरर् सम्बन्िी ननर्मावली¸ २०७४ 
खारेज गररएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम खारेज भएको ननर्मावली बमोक्षजम भए गरेका काम कारबाही 
र्सै ऐन बमोक्षजम भए गरेको मानननेछ । 

 

 


