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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

 नेपालको संिवधान बमोिजम कणार्ली ूदेश सभाले बनाएको 
तल लेिखए बमोिजमको ऐन सवर्साधारणको जानकारीको लािग 
ूकाशन गिरएको छ ।  

संम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. ४ 
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कणार्ली ूदेशःतरका केही सावर्जिनक िलखत ूमाणीकरण  
-कायर्िविध_ सम्वन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन 

ूःतावनाः  कणार्ली ूदेशःतरका केही सावर्जिनक िलखतह को 
ूमाणीकरण सम्बन्धी कानून िनमार्ण गनर् वाञ्छनीय 
भएकोले,  

  कणार्ली ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम “कणार्ली 

ूदेशःतरका केही सावर्जिनक िलखत ूमाणीकरण (कायर्िविध) 
ऐन, २०७५” रहेको छ ।  

 (२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “कानून मन्ऽालय” भ ाले कणार्ली ूदेश आन्तिरक 

मािमला तथा कानून  मन्ऽालय सम्झन ुपछर् ।  
(ख) “ूदेश” भ ाले कणार्ली ूदेशलाइर् सम्झन ुपछर् । 

(ग) “ूदेश सभा” भ ाले कणार्ली ूदेश सभालाइर् जनाउँछ । 

(घ) “ूामािणक ूित” भ ाले सावर्जिनक िलखत ूमािणत गन 
अिधकारीले हःताक्षर गरेको सक्कल ूित सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “मन्ऽी” भ ाले ूदेश सरकारको मन्ऽी सम्झन ु पछर् र 
सो शब्दले ूदेश मन्ऽालयको ःवतन्ऽ कायर्भार सम्हाल्ने 
राज्यमन्ऽी समेतलाई जनाउँछ । 

(च) “मखु्यमन्ऽी” भ ाले ूदेश सरकारको मखु्यमन्ऽी सम्झन ु
पछर् । 

(छ)  “सिचव” भ ाले ूदेश सरकारको सिचव सम्झन ुपछर् र 
सो शब्दले ूदेश सरकारको सिचव सरहको अन्य 
अिधकृत समेतलाई जनाउँछ । 
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(ज)   “सभामखु” भ ाले ूदेश सभाको सभामखु सम्झन ुपछर् । 

(झ)  “संिवधान” भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ुपछर् । 

(ञ)  “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, 

(५) ूदेश सभा ारा पािरत ूःताव, 

(६) ूदेश सरकारले जारी गरेको अिधकारपऽ, 
(७) ूदेश मिन्ऽपिरषद्को िनणर्य, 

(८)  संिवधान र ूचिलत संघीय तथा ूदेश कानून 
बमोिजम ूदेश सरकारले िदने िनयिुक्त, स वा र 
अवकाश पऽ, 

(९) संघीय तथा ूदेश कानून बमोिजम ूदेशःतरमा 
ूमाणीकरण गनुर्पन अन्य िलखत । 

३. ऐनको ूमाणीकरण कायर्िविधः (१) ूदेश सभाबाट िवधेयक 
पािरत भएपिछ ूदेश सभाको सिचवालयले त्यःतो िवधेयक 
नेपाली कागजमा पाँच ूित तयार गरी ूमाणीकरणको लािग 
ूदेश ूमखु समक्ष पेश गनुर्पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश गिरने िवधेयकका ूितह मा 
सभामखुले ूदेश सभाबाट िवधेयक पािरत भएको िमित 
उल्लेख गरी हःताक्षर गनुर्पनछ । 
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(३)  उपदफा (१) बमोिजम पेश भएका िवधेयकका ूितह मा 
ूदेश ूमखुले िमित उल्लेख गरी हःताक्षर गरेपिछ 
त्यःतो िवधेयक ूमाणीकरण हनेुछ र ऐन ब ेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोिजमका ूामािणक ूितह मध्ये 
एकूित ूदेश ूमखुको कायार्लयमा राखी अन्य एक 
एक ूित मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, 

नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, कानून मन्ऽालय र ूदेश सभाको 
सिचवालयमा पठाउन ुपनछ र त्यःता ूत्येक कायार्लयले 
त्यसरी ूा  ूामािणक ूित सरुिक्षत साथ राख्न ुपनछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोिजम ूा  भएको ूामािणक ूितको 
आधारमा कानून मन्ऽालयका सिचवले ऐन ूमाणीकरण 
भएको िमित राखी सो ऐन ूदेश राजपऽमा ूकाशन 
गनुर्पनछ । 

४. ूदेश सभा ारा पािरत ूःतावको ूमाणीकरणः (१) संिवधान 
तथा ूदेश कानून बमोिजम ूदेश सभा ा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 गराउनेछ । 

५. अध्यादेश ूमाणीकरणको कायर्िविध: (१) संिवधानको धारा 
२०२ को उपधारा (१) बमोिजम ूदेश मिन्ऽपिरष \बाट 
अध्यादेश जारी गनर् िसफािरस भएपिछ कानून मन्ऽालयले 
त्यःतो अध्यादेशको मःयौदाको चार ूित नेपाली कागजमा 
तयार गनुर्पनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको अध्यादेशको 
मःयौदामा देहायका पदािधकारीह ले हःताक्षर गनुर्पनछ :–  

(क)  मखु्यमन्ऽी, 
(ख)  मन्ऽी, सम्बिन्धत मन्ऽालय 

(ग) मन्ऽी, कानून मन्ऽालय 

(घ) ूमखु सिचव, मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लय 

(ङ) सिचव, कानून मन्ऽालय । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम हःताक्षर भएको अध्यादेशको 
मःयौदा कानून मन्ऽालयले मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाउन ु पनछ । 

मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले त्यःतो 
मःयौदा ूमाणीकरणको लािग ूदेश ूमखु समक्ष 
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 ऐन सरह लागू हनेुछ । 

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

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

६. ूदेश ूमखुबाट जारी हनेु आदेश, अिधकारपऽ, सूचनाको 
ूमाणीकरण: (१) संिवधान तथा अन्य संघीय वा ूदेश कानून 
बमोिजम ूदेश ूमखुबाट जारी हनेु आदेश, अिधकारपऽ, सूचना 
वा अन्य कुनै िलखतको ूमाणीकरण ूदेश ूमखुको 
हःताक्षरबाट हनेुछ । 

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

७. िनयम, आदेश तथा अिधकारपऽको  ूमाणीकरणः (१) देहायका  
सावर्जिनक िलखतह  जारी गन सम्बन्धमा ूदेश मिन्ऽपिरषद्ले 
िनणर्य गरेपिछ सोको आधारमा ूदेशका ूमखु सिचवले 
देहायका िलखत ूमाणीकरणका लािग दईु ूितमा हःताक्षर गरी 
सोको एक ूित मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा 



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

7 
 

राखी अक  ूित ूदेशको सम्बिन्धत मन्ऽालयमा  
पठाउन ुपनछ :– 

(क)  ूदेश सरकारले बनाएको िनयम, 

(ख)  ूदेश सरकारले जारी गरेको आदेश, 

(ग)  ूदेश सरकारले जारी गरेको अिधकारपऽ, 

(घ)  संघीय वा ूदेश कानून बमोिजम ूदेश 
मिन्ऽपिरषद्ले गनुर्पन िनणर्य, जारी गनुर्पन 
िनदिशका वा अन्य सावर्जिनक िलखत । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूा  ूामािणक ूित 
सम्बिन्धत मन्ऽालयले सरुिक्षत राखी सोको 
आधारमा कायार्न्वयन गनुर्पनछ । 

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

९. संिवधान तथा अन्य ूचिलत कानून बमोिजम हनेु िनयिुक्तको 
ूमाणीकरण: (१) संिवधान तथा संघीय वा ूदेश कानून 
बमोिजम ूदेश ूमखुबाट िनयिुक्त हनेु पदको िनयिुक्त पऽ ूदेश 
ूमखुको हःताक्षर ारा ूमाणीकरण हनेुछ । 

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

१०. अन्य सावर्जिनक िलखतको ूमाणीकरणः (१) ूदेश 
मिन्ऽपिरष  बाट भएका िनणर्य तथा िनयिुक्तको ूमाणीकरण 
ूदेश सरकारको ूमखु सिचवबाट हनेुछ । 

(२) दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख भएदेिख 
बाहेकका अन्य सावर्जिनक िलखतको ूमाणीकरण 
ूदेश मिन्ऽपिरषद्ले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

 

११. ूदेश राजपऽमा ूकाशन गन: (१) यस ऐन बमोिजम 
ूमाणीकरण भएका देहायका सावर्जिनक िलखतह  
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूदेश राजपऽमा ूकाशन 
गनुर्पनछ :– 

(क)  ूदेश ऐन वा अध्यादेश, 

(ख) ूदेश सरकारले बनाएका िनयम, ूदेश 
मिन्ऽपिरषद्ले जारी गरेको आदेश वा 
अिधकारपऽ, 

(ग)  ूदेश ऐन, िनयम वा आदेश अन्तगर्त वा ूदेश 
मिन्ऽपिरषद्को िनणर्य बमोिजम ूदेश 
राजपऽमा ूकाशन गनुर्पन सूचना, 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम ूदेश राजपऽमा सूचना 
ूकाशन गदार् ऐन, अध्यादेश भए कानून मन्ऽालयको 
सिचवले, िनयम भए सम्बिन्धत मन्ऽालयको सिचवले 
र अन्य सूचना भए जनु मन्ऽालयबाट कायार्न्वयन 
हनेु हो सोही मन्ऽालयको सिचव वा िनजले 
अिख्तयारी िदएको अिधकृतले ूकाशन गनछ । 
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(३)  यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता 
पिन ूदेश राजपऽमा ूकाशन िवना नै कायार्न्वयन 
गनर् सिकने िवषयको आदेश वा िनणर्यलाई ूदेश 
राजपऽमा ूकाशन गनुर्पन छैन । 

(४)  कुनै सूचना ूदेश राजपऽमा ूकाशन गनुर्पन वा 
नपन भ े िवषयमा ि िवधा उत्प  भएमा सो िवषयमा 
कानून मन्ऽालयले िनणर्य गरे बमोिजम हनेुछ । 

(५) ूदेश राजपऽ ूकाशन गन सम्बन्धी व्यवःथा ूदेश 
मिन्ऽपिरषद्ले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

१२.  दण्ड सजायः (१) कसैले ऐन वा अध्यादेशको कीत गरेमा, 
नभए नगरेको कुरा ूमाणीकरण वा ूमािणत गरेमा वा यस 
ऐन बमोिजम ूमाणीकरण भएका ऐन वा अध्यादेशलाई 
केरमेट गरेमा िनजलाई कसूरको माऽा अनसुार पाँच बषर् देिख 
दश वषर्सम्म कैद हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक अन्य कसूर    
गनलाई एक वषर् देिख पाँच वषर्सम्म कैद हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम कसूर गनर् उ ोग  वा 
दु त्साहन गन वा मितयारलाई मखु्य कसूरदारलाई हनेु 
सजायको आधा सजाय हनेुछ । 

(४) यस दफा बमोिजम कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई 
कुनै िकिसमको हािन नोक्सानी भएको रहेछ भने सो 
बापत क्षितपूितर् समेत कसूरदारबाट भराउन ुपनछ । 

१३.   सरकारवादी मु ा हनेुः यस ऐन अन्तगर्तको मु ा सरकारवादी  
 मु ा हनेुछ । 
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१४.  िनयम बनाउने अिधकारः यस ऐनको उ ेँय कायार्न्वयन 
गनर्का लािग ूदेश सरकारले आवँयक िनयम बनाउन 
सक्नेछ । 

१५.  खारेजी र बचाउः (१) ूदेशःतरका केही सावर्जिनक िलखत 
ूमाणीकरण सम्बन्धी िनयमावली¸ २०७४ खारेज गिरएको 
छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम खारेज भएको िनयमावली 
बमोिजम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोिजम 
भए गरेको मािननेछ । 

 
 

ूमाणीकरण िमित : २०७५।२।३०  
 

  आ ाले, 
  गु  ूसाद रेग्मी 
  ूदेश सरकारको िनिम  सिचव 
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