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प्रदेश स्तयका केही सार्वजङ्झनक ङ्झरखत 
 प्रभाणीकयण ऐन, २०७४ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन ङ्झभङ्झत 

२०७४।१२।२१ 

सॊशोधन गने ऐन 

१. प्रदेश स्तयका केही सार्वजङ्झनक ङ्झरखत  
  प्रभाणीकयण (ऩङ्जहरो सॊशोधन) 

   ऐन, २०७५           २०७६।०१।२० 

२. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन 

   गने ऐन, २०७७                   २०७७।०४।१६ 
 

सॊर्त ्२०७४ सारको ऐन नॊ. ०१ 

प्रदेश स्तयका केही सार्वजङ्झनक ङ्झरखत प्रभाणीकयण सम्फन्धभा 
व्मर्स्था गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तार्ना् प्रदेश स्तयका केही सार्वजङ्झनक ङ्झरखतहरूको 
प्रभाणीकयण सम्फन्धी कानून ङ्झनभावण गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊङ्जर्धानको धाया १७६ फभोङ्ञजभको प्रदेश 
सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश 
स्तयका केही सार्वजङ्झनक ङ्झरखत प्रभाणीकयण ऐन, 

२०७४" यहेको छ ।  
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(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस 
ऐनभा,- 

(क) "कानून भन्रारम" बङ्ङारे प्रदेश 
आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून  
भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछव।  

 (ख) "प्रदेश" बङ्ङारे फागभती प्रदेश सम्झनङ्ट 
ऩछव । 

(ग) "प्राभाङ्ञणक प्रङ्झत" बङ्ङारे सार्वजङ्झनक 
ङ्झरखत प्रभाङ्ञणत गने अङ्झधकायीरे 
हस्ताऺय गयेको सक्कर प्रङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩछव । 

(घ) "भन्री" बङ्ङारे प्रदेश सयकायको भन्री 
सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे प्रदेश 
भन्रारमको स्र्तन्र कामवबाय सम्हाल्न े
याज्मभन्री सभेतराई जनाउॉछ । 

(ङ) "भङ्टख्मभन्री" बङ्ङारे प्रदेश सयकायको 
भङ्टख्मभन्री सम्झनङ्ट ऩछव । 

(च)  "सङ्ञचर्" बङ्ङारे प्रदेश सयकायको सङ्ञचर् 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
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सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे प्रदेश 
सयकायको सङ्ञचर् सयहको अन्म 
अङ्झधकृत सभेतराई जनाउॉछ । 

(छ)  "सबाभङ्टख" बङ्ङारे प्रदेश सबाको 
सबाभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(ज)   "सार्वजङ्झनक ङ्झरखत" बङ्ङारे देहामका 
ङ्झरखत सम्झनङ्ट ऩछव्— 

(१) प्रदेश सबारे फनाएको ऐन, 

(२)  प्रदेश प्रभङ्टखफाट जायी बएको 
अध्मादेश, 

(३)  प्रदेश सयकायरे फनाएको 
ङ्झनमभ, 

(४)  प्रदेश सयकायरे जायी गयेको 
आदेश, 

(५)  प्रदेश सबाद्वाया ऩाङ्चयत प्रस्तार्, 

(६)  प्रदेश सयकायरे जायी गयेको 
अङ्झधकायऩर, 

(७)  प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणवम, 

(८)  सॊङ्जर्धान य प्रचङ्झरत सङ्घीम 
तथा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ 
प्रदेश सयकायरे ङ्छदन े ङ्झनमङ्टङ्ञि, 
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सरुर्ा य अर्काश ऩर, 

(९)  सङ्घीम तथा प्रदेश कानून 
फभोङ्ञजभ प्रदेश स्तयभा 
प्रभाणीकयण गनङ्टव ऩने अन्म 
ङ्झरखत । 

(झ)  "सॊङ्जर्धान" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जर्धान 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

३. ऐनको प्रभाणीकयण कामवङ्जर्ङ्झध् (१) प्रदेश सबाफाट 
ङ्जर्धेमक ऩाङ्चयत बएऩङ्झछ प्रदेश सबा सङ्ञचर्ारमरे त्मस्तो 
ङ्जर्धेमक नेऩारी कागजभा ऩाॉच प्रङ्झत तमाय गयी 
प्रभाणीकयणको राङ्झग प्रदेश प्रभङ्टख सभऺ ऩेश गनङ्टव 
ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश गङ्चयन े
ङ्जर्धेमकका प्रङ्झतहरूभा सबाभङ्टखरे प्रभाङ्ञणत गयेको सॊङ्ञऺप्त 
व्महोया य प्रदेश सबाफाट ङ्जर्धेमक ऩाङ्चयत बएको ङ्झभङ्झत 
उल्रेख गयी हस्ताऺय गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएका 
ङ्जर्धेमकका प्रङ्झतहरूभा प्रदेश प्रभङ्टखरे प्रभाणीकयण गयेको 
सॊङ्ञऺप्त व्महोया य ङ्झभङ्झत उल्रेख गयी हस्ताऺय गयेऩङ्झछ 
त्मस्तो ङ्जर्धेमक प्रभाणीकयण हङ्टनेछ य ऐन फङे्ङछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभका प्राभाङ्ञणक 
प्रङ्झतहरूभध्मे एक प्रङ्झत प्रदेश प्रभङ्टखको कामावरमभा याखी 
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अन्म एक/एक प्रङ्झत भङ्टख्मभन्रीको कामावरम, सङ्घीम 
कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाङ्झभरा भन्रारम, कानून 
भन्रारम य प्रदेश सबाको सङ्ञचर्ारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य 
त्मस्ता प्रत्मेक कामावरमरे त्मसयी प्राप्त प्राभाङ्ञणक प्रङ्झत 
सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको 
प्राभाङ्ञणक प्रङ्झतको आधायभा कानून भन्रारमका सङ्ञचर्रे 
ऐन प्रभाणीकयण बएको ङ्झभङ्झत याखी सो ऐन प्रदेश 
याजऩरभा प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ । 

४. प्रदेश सबाद्वाया ऩाङ्चयत प्रस्तार्को प्रभाणीकयण् (१) 
सॊङ्जर्धान तथा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश सबाद्वाया 
ऩाङ्चयत प्रस्तार्को प्रभाणीकयण सबाभङ्टखको हस्ताऺयफाट 
हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्राभाङ्ञणक 
प्रङ्झतको आधायभा प्रदेश सबाको सङ्ञचर् र्ा ङ्झनजरे 
तोकेको अङ्झधकृतरे सो प्रस्तार् कामावन्र्मन गने 
गयाउनेछ । 

५. अध्मादेश प्रभाणीकयणको कामवङ्जर्ङ्झध: (१) सॊङ्जर्धानको 
धाया २०२ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद फाट अध्मादेश जायी गने ङ्झसपाङ्चयस बएऩङ्झछ 
कानून भन्रारमरे त्मस्तो अध्मादेशको भस्मौदाको चाय 
प्रङ्झत नेऩारी कागजभा तमाय गनङ्टव ऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय बएको 
अध्मादेशको भस्मौदाभा देहामका ऩदाङ्झधकायीहरूरे 
हस्ताऺय गनङ्टव ऩनेछ:–  

(क) भङ्टख्मभन्री, 

(ख) भन्री, सम्फङ्ञन्धत भन्रारम, 

(ग) भन्री, कानून भन्रारम,  

(घ) प्रभङ्टख सङ्ञचर्, भङ्टख्मभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम, 

(ङ) सङ्ञचर्, कानून भन्रारम । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ हस्ताऺय बएको 
अध्मादेशको भस्मौदा कानून भन्रारमरे भङ्टख्मभन्रीको 
कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य प्रदेश भङ्टख्मभन्रीको 
कामावरमरे त्मस्तो भस्मौदा प्रभाणीकयणको राङ्झग प्रदेश 
प्रभङ्टख सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त अध्मादेशको 
भस्मौदाका प्रङ्झतहरूभा प्रदेश प्रभङ्टखरे ङ्झभङ्झत उल्रेख गयी 
हस्ताऺय गयेऩङ्झछ अध्मादेश प्रभाणीकयण हङ्टनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्रभाणीकयण 
बएऩङ्झछ सो अध्मादेश ऐन सयह रागू हङ्टनेछ । 

  (६) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ अध्मादेश 
प्रभाणीकयण बएऩङ्झछ त्मस्ता प्राभाङ्ञणक प्रङ्झतहरूभध्मे एक 
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प्रङ्झत प्रदेश प्रभङ्टखको कामावरमभा याखी अन्म एक/एक 
प्रङ्झत भङ्टख्मभन्रीको कामावरम, सङ्घीम कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाङ्झभरा भन्रारम य कानून भन्रारमभा ऩठाउनङ्ट  
ऩनेछ । त्मस्ता प्रत्मेक कामावरमरे त्मसयी प्राप्त 
प्राभाङ्ञणक प्रङ्झत सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

  (७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको 
प्राभाङ्ञणक प्रङ्झतको आधायभा कानून भन्रारमको सङ्ञचर्रे 
अध्मादेश प्रभाणीकयण बएको ङ्झभङ्झत याखी सो अध्मादेश 
प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ । 

६. प्रदेश प्रभङ्टखफाट जायी हङ्टन ेआदेश, अङ्झधकाय ऩर, सूचनाको 
प्रभाणीकयण: (१) सॊङ्जर्धान तथा अन्म सङ्घीम र्ा प्रदेश 
कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश 
प्रभङ्टखफाट जायी हङ्टन ेआदेश, अङ्झधकायऩर, सूचना र्ा अन्म 
कङ्ट नै ङ्झरखतको प्रभाणीकयण प्रदेश प्रभङ्टखको हस्ताऺयफाट 
हङ्टनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै आदेश, 

अङ्झधकायऩर, सूचना र्ा अन्म कङ्ट नै ङ्झरखत प्रभाणीकयण 
बएऩङ्झछ प्रदेश प्रभङ्टखको कामावरमरे एक प्रङ्झत आफ्नो 
कामावरमभा सङ्टयङ्ञऺत याखी त्मस्तो आदेश, अङ्झधकायऩर, 

सूचना र्ा अन्म ङ्झरखत प्रभाणीकयण बएको जानकायी 
तथा कामावन्र्मनको राङ्झग भङ्टख्मभन्रीको कामावरमभा य 
प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनङ्टव ऩने ङ्जर्षम प्रकाशनको 
राङ्झग कानून भन्रारमभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
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७. ङ्झनमभ, आदेश तथा अङ्झधकायऩरको प्रभाणीकयण् (१) 
देहामका  सार्वजङ्झनक ङ्झरखतहरू जायी गने सम्फन्धभा 
प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्रे ङ्झनणवम गयेऩङ्झछ सोको आधायभा 
प्रभङ्टख सङ्ञचर्रे देहामका ङ्झरखत प्रभाणीकयणका राङ्झग 
दङ्टई प्रङ्झतभा हस्ताऺय गयी एक प्रङ्झत भङ्टख्मभन्रीको 
कामावरमभा याखी अको प्रङ्झत प्रदेशको सम्फङ्ञन्धत 
भन्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ:– 

(क)  प्रदेश सयकायरे फनाएको ङ्झनमभ, 

(ख)  प्रदेश सयकायरे जायी गयेको आदेश, 

(ग)  प्रदेश सयकायरे जायी गयेको 
अङ्झधकायऩर, 

(घ)  सङ्घीम र्ा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्रे गनङ्टवऩने ङ्झनणवम, जायी 
गनङ्टवऩने ङ्झनदेङ्ञशका र्ा अन्म सार्वजङ्झनक 
ङ्झरखत । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्राभाङ्ञणक 
प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत भन्रारमरे सङ्टयङ्ञऺत याखी सोको 
आधायभा कामावन्र्मन गनङ्टव ऩनेछ । 

८. प्रदेश सयकायको अन्म सार्वजङ्झनक ङ्झरखतको प्रभाणीकयण् 
दपा ३, ४, ५, ६ य ७ भा रेङ्ञखएदेङ्ञख फाहेकका प्रदेश 
सयकायको अन्म सार्वजङ्झनक ङ्झरखतको प्रभाणीकयण 
प्रदेशको सम्फङ्ञन्धत भन्रारमको सङ्ञचर् र्ा ङ्झनजरे 



 

9 
 

तोकेको अन्म अङ्झधकृतफाट हङ्टनेछ। 

९. सॊङ्जर्धान तथा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन े
ङ्झनमङ्टङ्ञिको प्रभाणीकयण: (१) सॊङ्जर्धान तथा सङ्घीम र्ा 
प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रभङ्टखफाट ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टन े
ऩदको ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩर प्रदेश प्रभङ्टखको हस्ताऺयद्वाया 
प्रभाणीकयण हङ्टनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनमङ्टङ्ञिऩरको 
प्राभाङ्ञणक प्रङ्झत प्रदेश प्रभङ्टखको कामावरमरे सङ्टयङ्ञऺत याखी 
त्मस्तो प्रभाणीकयणको जानकायी तथा कामावन्र्मनको 
राङ्झग भङ्टख्मभन्रीको कामावरमभा य प्रदेश याजऩरभा 
प्रकाशन गनङ्टवऩने ङ्जर्षम प्रकाशनको राङ्झग कानून 
भन्रारमभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

१०. अन्म सार्वजङ्झनक ङ्झरखतको प्रभाणीकयण् (१) प्रदेश 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद फाट बएका ङ्झनणवम तथा ङ्झनमङ्टङ्ञिको 
प्रभाणीकयण प्रदेश सयकायको प्रभङ्टख सङ्ञचर्फाट हङ्टनेछ । 

  (२) दपा ३, ४, ५, ६, ७, ८ य ९ भा उल्रेख 
बएदेङ्ञख फाहेकका अन्म सार्वजङ्झनक ङ्झरखतको 
प्रभाणीकयण प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्रे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

११.  प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
प्रभाणीकयण बएका देहामका सार्वजङ्झनक ङ्झरखतहरू 
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सर्वसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रदेश याजऩरको 
देहामको बागभा प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ:– 

(क) प्रदेश ऐन र्ा अध्मादेश, बाग्१ 

(ख)  प्रदेश सयकायरे फनाएका ङ्झनमभ, प्रदेश 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्रे जायी गयेको आदेश र्ा 
अङ्झधकायऩर, बाग्२ 

(ग)  प्रदेश ऐन, ङ्झनमभ र्ा आदेश अन्तगवत र्ा 
प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ 
प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनङ्टवऩने सूचना, 
बाग्३ 

(घ) सॊङ्जर्धान, सॊघीम र्ा प्रदेश कानून 
अन्तयगतका ङ्झनमङ्टङ्ञि र्ा अन्म सूचना, 
बाग्४ 

(ङ)  नेऩार सयकायको सहभङ्झत ङ्झरई प्रदेश 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्रे गयेको आङ्झथवक तथा 
औद्योङ्झगक ङ्जर्षमका कयायजन्म सम्झौता। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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बाग्५ 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश याजऩरभा 
सूचना प्रकाशन गदाव ऐन, अध्मादेश बए कानून 
भन्रारमको सङ्ञचर्रे, ङ्झनमभ बए सम्फङ्ञन्धत भन्रारमको 
सङ्ञचर्रे य अन्म सूचना बए जङ्टन भन्रारमफाट 
कामावन्र्मन हङ्टन ेहो सोही भन्रारमको सङ्ञचर् र्ा ङ्झनजरे 
अङ्ञख्तमायी ङ्छदएको अङ्झधकृतरे प्रकाशन गनेछ । 

(३) मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए ताऩङ्झन प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन ङ्जर्ना नै 
कामावन्र्मन गनव सङ्जकन े ङ्जर्षमको आदेश र्ा ङ्झनणवमराई 
प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनङ्टवऩने छैन । 

(४) कङ्ट नै सूचना प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन 
गनङ्टवऩने र्ा नऩने बङे्ङ ङ्जर्षमभा ङ्छद्वङ्जर्धा उत्ऩङ्ङ बएभा सो 
ङ्जर्षमभा कानून भन्रारमरे ङ्झनणवम गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(५) प्रदेश याजऩर प्रकाशन गने सम्फन्धी 
व्मर्स्था प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्रे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

१२.  दण्ड सजाम् (१) कसैरे ऐन र्ा अध्मादेशको कीते 
गयेभा, नबए नगयेको कङ्ट या प्रभाणीकयण र्ा प्रभाङ्ञणत 
गयेभा र्ा मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रभाणीकयण बएका ऐन र्ा 
अध्मादेशराई केयभेट गयेभा ङ्झनजराई कसूयको भारा 
अनङ्टसाय ऩाॉच फषवदेङ्ञख दश र्षवसम्भ कैद हङ्टनछे । 

  (२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखएदेङ्ञख फाहेक अन्म 
कसूय गनेराई एक र्षवदेङ्ञख ऩाॉच र्षवसम्भ कैद हङ्टनेछ । 
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  (३) उऩदपा (१) र्ा (२) फभोङ्ञजभ कसूय गनव 
उद्योग र्ा दङ्टरुत्साहन गने र्ा भङ्झतमायराई भङ्टख्म 
कसूयदायराई हङ्टन ेसजामको आधा सजाम हङ्टनेछ । 

   (४) मस दपा फभोङ्ञजभ कसूय गयेको 
कायणफाट कसैराई कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको हाङ्झन, नोक्सानी 
बएको यहेछ बन ेसो फाऩत ऺङ्झतऩूङ्झतव सभेत कसूयदायफाट 
बयाउनङ्ट ऩनेछ । 

१३.  सयकायफादी भङ्टद्दा हङ्टने्  मस ऐन अन्तगवतको भङ्टद्दा 
सयकायफादी भङ्टद्दा हङ्टनेछ । 

१४.  ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय् मस ऐनको उद्देश्म कामावन्र्मन 
गनवका राङ्झग प्रदेश सयकायरे आर्श्मक ङ्झनमभ फनाउन 
सक्नेछ । 

१५.  खायेजी य फचाउ् (१) प्रदेश स्तयका केही सार्वजङ्झनक 
ङ्झरखत प्रभाणीकयण ङ्झनमभार्री, २०७४ खायेज गङ्चयएको 
छ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ खायेज बएको 
ङ्झनमभार्री फभोङ्ञजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै ऐन 
फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननछे ।  

 


