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सभाबाट पारित मिमतM २०७४।१२।२१ 
कर्ााली प्रदेशस्तिका केही सार्ाजमिक मलखत प्रिार्ीकिर् (कार्ावर्मि) सम्बन्ििा व्र्र्स्था गिा बिकेो वर्िेर्क, 

२०७५ 
प्रस्तार्िााः कर्ााली प्रदेशस्तिका केही सार्ाजमिक मलखतहरूको प्रिार्ीकिर् सम्बन्िी कािूि मििाार् गिा 
र्ाञ्छिीर् भएकोले,  

कर्ााली प्रदेश सभाले र्ो ऐि बिाएको छ ।  
१. संक्षिप्त िाि ि प्रािम्भाः (१) र्स ऐिको िाि “कर्ााली प्रदेशस्तिका केही सार्ाजमिक मलखत 

प्रिार्ीकिर् (कार्ावर्मि) ऐि, २०७५” िहेकोछ ।  
  (२) र्ो ऐि तरुुन्त प्रािम्भ हिुेछ । 

२. परिभाषााः  वर्षर् र्ा प्रसङ्गले अको अथा िलागेिा र्स ऐििा,- 
(क) “कािूि िन्रालर्” भन्नाले कर्ााली प्रदेश आन्तरिक िामिला तथा कािूि  िन्रालर् 

सम्झि ुपछा । 

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

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

(घ) “प्रािाक्षर्क प्रमत” भन्नाले सार्ाजमिक मलखत प्रिाक्षर्त गिे अमिकािीले हस्तािि गिेको 
सक्कल प्रमत सम्झि ुपछा । 

(ङ) “िन्री” भन्नाले प्रदेश सिकािको िन्री सम्झि ुपछा ि सो शब्दले प्रदेश िन्रालर्को 
स्र्तन्र कार्ाभाि सम्हाल्िे िाज्र्िन्री सिेतलाई जिाउँछ । 

(च) “िखु्र्िन्री” भन्नाले प्रदेश सिकािको िखु्र्िन्री सम्झि ुपछा । 

(छ)  “सक्षचर्” भन्नाले प्रदेश सिकािको सक्षचर् सम्झि ुपछा ि सो शब्दले प्रदेश सिकािको 
सक्षचर् सिहको अन्र् अमिकृत सिेतलाई जिाउँछ । 

(ज)  “सभािखु” भन्नाले प्रदेश सभाको सभािखु सम्झि ुपछा ।  
(झ) “संवर्िाि” भन्नाले िेपालको संवर्िाि सम्झि ुपछा । 

(ञ)  “सार्ाजमिक मलखत” भन्नाले देहार्का मलखत सम्झि ुपछााः— 
(१) प्रदेश सभाले बिाएको ऐि, 

(२)  प्रदेश प्रिखुबाट जािी भएको अध्र्ादेश, आदेश, अमिकािपर र्ा सूचिा, 
(३)  प्रदेश सिकािले बिाएको मिर्ि, 

(४)  प्रदेश सिकािले जािी गिेको आदेश, 

(५)  प्रदेश सभाद्वािा पारित प्रस्तार्, 

(६)  प्रदेश सिकािले जािी गिेको अमिकािपर, 

(७)  प्रदेश िक्षन्रपरिषद्को मिर्ार्, 

(८)  संवर्िाि ि प्रचमलत संघीर् तथा प्रदेश कािूि बिोक्षजि प्रदेश सिकािले ददि े
मिर्कु्षि, सरुर्ा ि अर्काश पर, 
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(९) संघीर् तथा प्रदेश कािूि बिोक्षजि प्रदेशस्तििा प्रिार्ीकिर् गिुापिे अन्र् 
मलखत । 

३. ऐिको प्रिार्ीकिर् कार्ावर्मिाः (१) प्रदेश सभाबाट वर्िेर्क पारित भएपमछ प्रदेश सभाको सक्षचर्ालर्ले 
त्र्स्तो वर्िेर्क िेपाली कागजिा पाँच प्रमत तर्ाि गिी प्रिार्ीकिर्को लामग प्रदेश प्रिखु सिि पेश 
गिुापिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि पेश गरिि े वर्िेर्कका प्रमतहरूिा सभािखुले प्रदेश सभाबाट 
वर्िेर्क पारित भएको मिमत उल्लेख गिी हस्तािि गिुापिेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि पेश भएका वर्िेर्कका प्रमतहरूिा प्रदेश प्रिखुले मिमत उल्लेख गिी 
हस्तािि गिेपमछ त्र्स्तो वर्िेर्क प्रिार्ीकिर् हिुेछ ि ऐि बने्नछ । 

(४) उपदफा (३) बिोक्षजिका प्रािाक्षर्क प्रमतहरूिध्रे् एकप्रमत प्रदेश प्रिखुको कार्ाालर्िा 
िाखी अन्र् एक÷एक प्रमत िखु्र्िन्री तथा िक्षन्रपरिषद्को कार्ाालर्, िेपाल सिकाि संघीर् कािूि, न्र्ार् 
तथा संसदीर् िामिला िन्रालर्, कािूि िन्रालर् ि प्रदेश सभाको सक्षचर्ालर्िा पठाउि ुपिेछ ि त्र्स्ता 
प्रत्रे्क कार्ाालर्ले त्र्सिी प्राप्त प्रािाक्षर्क प्रमत सिुक्षित साथ िाख्ि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोक्षजि प्राप्त भएको प्रािाक्षर्क प्रमतको आिाििा कािूि िन्रालर्का 
सक्षचर्ले ऐि प्रिार्ीकिर् भएको मिमत िाखी सो ऐि प्रदेश िाजपरिा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

४. प्रदेश सभाद्वािा पारित प्रस्तार्को प्रिार्ीकिर्ाः (१) संवर्िाि तथा प्रदेश कािूि बिोक्षजि प्रदेश सभाद्वािा 
पारित प्रस्तार्को प्रिार्ीकिर् सभािखुको हस्ताििबाट हिुेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोक्षजिको प्रािाक्षर्क प्रमतको आिाििा प्रदेश सभाका सक्षचर् र्ा मिजले 
तोकेको अमिकृतले सो प्रस्तार् कार्ाान्र्र्ि गिे गिाउिछे । 

५. अध्र्ादेश प्रिार्ीकिर्को कार्ावर्मि: (१) संवर्िािको िािा २०२ को उपिािा (१) बिोक्षजि प्रदेश 
िक्षन्रपरिषद्बाट अध्र्ादेश जािी गिा मसफारिस भएपमछ कािूि िन्रालर्ले त्र्स्तो अध्र्ादेशको 
िस्र्ौदाको चाि प्रमत िेपाली कागजिा तर्ाि गिुापिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि तर्ाि भएको अध्र्ादेशको िस्र्ौदािा देहार्का पदामिकािीहरूले 
हस्तािि गिुा पिेछ :–  

   (क) िखु्र्िन्री, 
   (ख) िन्री, सम्बक्षन्ित िन्रालर् 

   (ग) िन्री, कािूि िन्रालर्  
   (घ) प्रिखु सक्षचर्, िखु्र्िन्री तथा िक्षन्रपरिषद्को कार्ाालर् 

   (ङ) सक्षचर्, कािूि िन्रालर् । 

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि हस्तािि भएको अध्र्ादेशको िस्र्ौदा कािूि िन्रालर्ले 
िखु्र्िन्री तथा िक्षन्रपरिषद्को कार्ाालर्िा पठाउि ु पिेछ ।प्रदेश िखु्र्िन्री तथा िक्षन्रपरिषद्को 
कार्ाालर्ले त्र्स्तो िस्र्ौदा प्रिार्ीकिर्को लामग प्रदेश प्रिखु सिि पेश गिुा पिेछ । 
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(४) उपदफा (३) बिोक्षजि प्राप्त अध्र्ादेशको िस्र्ौदाका प्रमतहरूिा प्रदेश प्रिखुले मिमत 
उल्लेख गिी हस्तािि गिेपमछ अध्र्ादेश प्रिार्ीकिर् हिुेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोक्षजि प्रिार्ीकिर् भएपमछ सो अध्र्ादेश ऐि सिह लागू  
हिुेछ । 

(६) उपदफा (४) बिोक्षजि अध्र्ादेश प्रिार्ीकिर् भएपमछ त्र्स्ता प्रािाक्षर्क प्रमतहरू िध्रे् 
एकप्रमत प्रदेश प्रिखुको कार्ाालर्िा िाखी अन्र् एक÷एक प्रमत िखु्र्िन्री तथा िक्षन्रपरिषद्को 
कार्ाालर्, िेपाल सिकाि संघीर् कािूि, न्र्ार् तथा संसदीर् िामिला िन्रालर् ि कािूि िन्रालर्िा 
पठाउिपुिेछ । त्र्स्ता प्रत्रे्क कार्ाालर्ले त्र्सिी प्राप्त प्रािाक्षर्क प्रमत सिुक्षित साथ िाख्न ुपिेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोक्षजि प्राप्त भएको प्रािाक्षर्क प्रमतको आिाििा कािूि िन्रालर्को 
सक्षचर्ले अध्र्ादेश प्रिार्ीकिर् भएको मिमत िाखी सो अध्र्ादेश प्रदेश िाजपरिा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

६. प्रदेश प्रिखुबाट जािी हिु ेआदेश, अमिकािपर, सूचिाको प्रिार्ीकिर्: (१) संवर्िाि तथा अन्र् संघीर् र्ा 
प्रदेश कािूि बिोक्षजि प्रदेश प्रिखुबाट जािी हिुे आदेश, अमिकािपर, सूचिा र्ा अन्र् कुिै मलखतको 
प्रिार्ीकिर् प्रदेश प्रिखुको हस्ताििबाट हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि कुिै आदेश, अमिकािपर, सूचिा र्ा अन्र् कुिै मलखत प्रिार्ीकिर् 
भएपमछ प्रदेश प्रिखुको कार्ाालर्ले एक प्रमत आफ्िो कार्ाालर्िा सिुक्षित िाखी त्र्स्तो आदेश, 

अमिकािपर, सूचिा र्ा अन्र् मलखत प्रिार्ीकिर् भएको जािकािी तथा कार्ाान्र्र्िको लामग िखु्र्िन्री 
तथा िक्षन्रपरिषद्को कार्ाालर्िा ि प्रदेश िाजपरिा प्रकाशि गिुा पिे वर्षर् प्रकाशिको लामग कािूि 
िन्रालर्िा लेखी पठाउि ुपिेछ । 

७. मिर्ि, आदेश तथा अमिकािपरको प्रिार्ीकिर्ाः (१) देहार्का  सार्ाजमिक मलखतहरू जािी गिे 
सम्बन्ििा प्रदेश िक्षन्रपरिषद्ले मिर्ार् गिेपमछ सोको आिाििा प्रदेशका प्रिखु सक्षचर्ले देहार्का मलखत 
प्रिार्ीकिर्का लामग दईु प्रमतिा हस्तािि गिी सोको एक प्रमत िखु्र्िन्री तथा िक्षन्रपरिषद्को 
कार्ाालर्िा िाखी अको प्रमत प्रदेशको सम्बक्षन्ित िन्रालर्िा पठाउिपुिेछ :– 

  (क)  प्रदेश सिकािले बिाएको मिर्ि, 

  (ख)  प्रदेश सिकािले जािी गिेको आदेश, 

  (ग)  प्रदेश सिकािले जािी गिेको अमिकािपर, 

(घ)  संघीर् र्ा प्रदेश कािूि बिोक्षजि प्रदेश िक्षन्रपरिषद्ले गिुापिे मिर्ार्, जािी गिुापिे 
मिदेक्षशका र्ा अन्र् सार्ाजमिक मलखत । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि प्राप्त प्रािाक्षर्क प्रमत सम्बक्षन्ित िन्रालर्ले सिुक्षित िाखी सोको 
आिाििा कार्ाान्र्र्ि गिुापिेछ । 

८. प्रदेश सिकािको अन्र् सार्ाजमिक मलखतको प्रिार्ीकिर्ाः दफा ३, ४, ५, ६ ि ७ िा लेक्षखएदेक्षख 
बाहेकका प्रदेश सिकािको अन्र् सार्ाजमिक मलखतको प्रिार्ीकिर् प्रदेशको सम्बक्षन्ित िन्रालर्को 
सक्षचर् र्ा मिजले तोकेको अन्र् अमिकृतबाट हिुछे । 
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९. संवर्िाि तथा अन्र् प्रचमलत कािूि बिोक्षजि हिु ेमिर्कु्षिको प्रिार्ीकिर्: (१) संवर्िाि तथा संघीर् र्ा 
प्रदेश कािूि बिोक्षजि प्रदेश प्रिखुबाट मिर्कु्षि हिुे पदको मिर्कु्षि पर प्रदेश प्रिखुको हस्ताििद्वािा 
प्रिार्ीकिर् हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको मिर्कु्षि परको प्रािाक्षर्क प्रमत प्रदेश प्रिखुको कार्ाालर्ले 
सिुक्षित िाखी त्र्स्तो प्रिार्ीकिर्को जािकािी तथा कार्ाान्र्र्िको लामग िखु्र्िन्रीको कार्ाालर्िा ि 
प्रदेश िाजपरिा प्रकाशि गिुापिे वर्षर् प्रकाशिको लामग कािूि िन्रालर्िा लेखी पठाउिपुिेछ । 

१०. अन्र् सार्ाजमिक मलखतको प्रिार्ीकिर्ाः (१) प्रदेश िक्षन्रपरिषद्बाट भएका मिर्ार् तथा मिर्कु्षिको 
प्रिार्ीकिर् प्रदेश सिकािको प्रिखु सक्षचर्बाट हिुेछ । 

(२) दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ ि ९ िा उल्लेख भएदेक्षख बाहेकका अन्र् सार्ाजमिक मलखतको 
प्रिार्ीकिर् प्रदेश िक्षन्रपरिषद्ले मििाािर् गिे बिोक्षजि हिुेछ । 

११. प्रदेश िाजपरिा प्रकाशि गिे: (१) र्स ऐि बिोक्षजि प्रिार्ीकिर् भएका देहार्का सार्ाजमिक 
मलखतहरू सर्ासािािर्को जािकािीको लामग प्रदेश िाजपरिा प्रकाशि गिुापिेछ :– 

   (क) प्रदेश ऐि र्ा अध्र्ादेश,  

(ख) प्रदेश सिकािले बिाएका मिर्ि, प्रदेश िक्षन्रपरिषद्ले जािी गिेको आदेश र्ा 
अमिकािपर, 

(ग)  प्रदेश ऐि, मिर्ि र्ा आदेश अन्तगात र्ा प्रदेश िक्षन्रपरिषद्को मिर्ार् बिोक्षजि 
प्रदेश िाजपरिा प्रकाशि गिुापिे सूचिा, 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि प्रदेश िाजपरिा सूचिा प्रकाशि गदाा ऐि, अध्र्ादेश भए कािूि 
िन्रालर्को सक्षचर्ले, मिर्ि भए सम्बक्षन्ित िन्रालर्को सक्षचर्ले ि अन्र् सूचिा भए जिु िन्रालर्बाट 
कार्ाान्र्र्ि हिु ेहो सोही िन्रालर्को सक्षचर् र्ा मिजले अक्षख्तर्ािी ददएको अमिकृतले प्रकाशि गिेछ । 

(३)  र्स ऐििा अन्र्र जिुसकैु कुिा लेक्षखएको भएता पमि प्रदेश िाजपरिा प्रकाशिमबिा िै 
कार्ाान्र्र्ि गिा सवकि ेवर्षर्को आदेश र्ा मिर्ार्लाई प्रदेश िाजपरिा प्रकाशि गिुापिे छैि । 

(४)  कुिै सूचिा प्रदेश िाजपरिा प्रकाशि गिुापिे र्ा िपिे भने्न वर्षर्िा दद्ववर्िा उत्पन्न 
भएिा सो वर्षर्िा कािूि िन्रालर्ले मिर्ार् गिे बिोक्षजि हिुेछ । 

(५) प्रदेश िाजपर प्रकाशि गिे सम्बन्िी व्र्र्स्था प्रदेश िक्षन्रपरिषद्ले मििाािर् गिे 
बिोक्षजि हिुेछ । 

१२.  दण्ड सजार्ाः (१) कसैले ऐि र्ा अध्र्ादेशको कीते गिेिा, िभए िगिेको कुिा प्रिार्ीकिर् र्ा प्रिाक्षर्त 
गिेिा र्ा र्स ऐि बिोक्षजि प्रिार्ीकिर् भएका ऐि र्ा अध्र्ादेशलाई केििेट गिेिा मिजलाई कसूिको 
िारा अिसुाि पाँच बषादेक्षख दश र्षासम्ि कैद हिुछे । 

(२) उपदफा (१) िा लेक्षखएदेक्षख बाहेक अन्र् कसूि गिेलाई एक र्षादेक्षख पाँच र्षासम्ि कैद 
हिेुछ । 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बिोक्षजि कसूि गिा उद्योग र्ा दरुुत्साहि गिे र्ा िमतर्ािलाई िखु्र् 
कसूिदािलाई हिुे सजार्को आिा सजार् हिुेछ । 
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(४) र्स दफा बिोक्षजि कसूि गिेको कािर्बाट कसैलाई कुिै वकमसिको हामि िोक्सािी भएको 
िहेछ भिे सो बापत िमतपूमता सिेत कसूिदािबाट भिाउि ुपिेछ । 

१३. सिकािर्ादी िदु्दा हिुाेः र्स ऐि अन्तगातको िदु्दा सिकािर्ादी िदु्दा हिुेछ । 

१४.  मिर्ि बिाउि ेअमिकािाः र्स ऐिको उद्दशे्र् कार्ाान्र्र्ि गिाका लामग प्रदेश सिकािले आर्श्र्क मिर्ि 
बिाउि सक्िछे । 

१५.  खािेजी ि बचाउाः (१) प्रदेशस्तिका केही सार्ाजमिक मलखत प्रिार्ीकिर् सम्बन्िी मिर्िार्ली¸ २०७४ 
खािेज गरिएको छ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि खािेज भएको मिर्िार्ली बिोक्षजि भए गिेका काि कािबाही 
र्सै ऐि बिोक्षजि भए गिेको िामििेछ । 

 

 

कर्ााली प्रदेश सभाको सम्र्त ्२०७४ साल चैर २१ गते बसेको बैठकले िपेालको संवर्िािको 
िािा १९९ बिोक्षजि र्ो वर्िेर्क पारित गिेको व्र्होिा संवर्िािको िािा २०१ बिोक्षजि 
प्रिाक्षर्त गदाछु ।  

 

 

िाज बहादिु शाही 
सभािखु 
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