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संवत ्२०७४ सालको ऐन नं. ०१ 

�देश �तरका केह� साव�ज�नक �लखत �माणीकरण स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक 

��तावनाः �देश �तरका केह� साव�ज�नक �लखतह�को �माणीकरण स�ब�धी कानून �नमा�ण गन� वा�छनीय 

भएकोले,  

 नेपालको सं�वधानको धारा १७६ बमोिजमको �देश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस ऐनको नाम “�देश �तरका केह� साव�ज�नक �लखत �माणीकरण ऐन, 

२०७४” रहेको छ ।  

  (२) यो ऐन त�ु�त �ार�भ हनेुछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “कानून म��ालय” भ�ाले �देश आ�त�रक मा�मला तथा कानून  म��ालय स�झन ुपछ� 

।  

(ख) “�देश” भ�ाले �देश नं. ३ स�झन ुपछ� । 

(ग) “�ामािणक ��त” भ�ाले साव�ज�नक �लखत �मािणत गन� अ�धकार�ले ह�ता�र गरेको 

स�ल ��त स�झन ुपछ� । 

(घ) “म��ी” भ�ाले �देश सरकारको म��ी स�झन ुपछ� र सो श�दले �देश म��ालयको 

�वत�� काय�भार स�हा�ने रा�यम��ी समेतलाई जनाउँछ । 

(ङ) “म�ुयम��ी”भ�ाले �देश सरकारको म�ुयम��ी स�झन ुपछ� । 

(च)  “सिचव” भ�ाले �देश सरकारको सिचव स�झन ुपछ� र सो श�दले �देश सरकारको 

सिचव सरहको अ�य अ�धकृत समेतलाई जनाउँछ । 

(छ)  “सभामखु” भ�ाले �देश सभाको सभामखु स�झन ुपछ� ।  

(ज)   “साव�ज�नक �लखत” भ�ाले देहायका �लखत स�झन ुपछ�ः— 

(१) �देश सभाले बनाएको ऐन, 

(२)  �देश �मखुबाट जार� भएको अ�यादेश, 

(३)  �देश सरकारले बनाएको �नयम, 

(४)  �देश सरकारले जार� गरेको आदेश, 

(५)  �देश सभा�ारा पा�रत ��ताव, 

(६)  �देश सरकारले जार� गरेको अ�धकारप�, 

(७)  �देश मि��प�रष�को �नण�य, 
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(८)  सं�वधान र �च�लत स�ीय तथा �देश कानून बमोिजम �देश सरकारले �दन े

�नयिु�, स�वा र अवकाश प�, 

(९)  स�ीय तथा �देश कानून बमोिजम �देश �तरमा �माणीकरण गनु� पन� अ�य 

�लखत । 

(झ)   “सं�वधान” भ�ाले नेपालको सं�वधान स�झन ुपछ� । 

३. ऐनको �माणीकरण काय��व�धः (१) �देश सभाबाट �वधेयक पा�रत भएप�छ �देश सभा सिचवालयले 

�य�तो �वधेयक नेपाल� कागजमा पाचँ ��त तयार गर� �माणीकरणको ला�ग �देश �मखु सम� पेश गनु� 

पन�छ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम पेश ग�रन े�वधेयकका ��तह�मा सभामखुले �मािणत गरेको संि�� 

�यहोरा र �देश सभाबाट �वधेयक पा�रत भएको �म�त उ�लेख गर� ह�ता�र गरेको हनु ुपन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम पेश भएका �वधेयकका ��तह�मा �देश �मखुले �माणीकरण 

गरेको संि�� �यहोरा र �म�त उ�लेख गर� ह�ता�र गरेप�छ �य�तो �वधेयक �माणीकरण हनेुछ र ऐन 

ब�ेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजमका �ामािणक ��तह�म�ये एक ��त �देश �मखुको काया�लयमा 

राखी अ�य एक/एक ��त म�ुयम��ीको काया�लय, स�ीय कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला म��ालय, 

कानून म��ालय र �देश सभाको सिचवालयमा पठाउन ुपन�छ र �य�ता ��येक काया�लयले �यसर� �ा� 

�ामािणक ��त सरुि�त साथ रा� ुपन�छ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम �ा� भएको �ामािणक ��तको आधारमा कानून म��ालयका 

सिचवले ऐन �माणीकरण भएको �म�त राखी सो ऐन �देश राजप�मा �काशन गनु� पन�छ । 

४. �देश सभा�ारा पा�रत ��तावको �माणीकरणः (१) सं�वधान तथा �देश कानून बमोिजम �देश सभा�ारा 

पा�रत ��तावको �माणीकरण सभामखुको ह�ता�रबाट हनेुछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �ामािणक ��तको आधारमा �देश सभाको सिचव वा �नजले 

तोकेको अ�धकृतले सो ��ताव काया��वयन गन� गराउनछे । 

५. अ�यादेश �माणीकरणको काय��व�ध: (१) सं�वधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोिजम �देश 

मि��प�रषदबाट अ�यादेश जार� गन� �सफा�रस भएप�छ कानून म��ालयले �य�तो अ�यादेशको 

म�यौदाको चार ��त नेपाल� कागजमा तयार गनु� पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको अ�यादेशको म�यौदामा देहायका पदा�धकार�ह�ले 

ह�ता�र गनु� पन�छ:–  

(क) म�ुयम��ी, 

(ख) म��ी, स�बि�धत म��ालय, 

(ग) म��ी, कानून म��ालय,  
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(घ) �मखु सिचव, म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय, 

(ङ) सिचव, कानून म��ालय । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम ह�ता�र भएको अ�यादेशको म�यौदा कानून म��ालयले 

म�ुयम��ीको काया�लयमा पठाउन ु पन�छ र �देश म�ुयम��ीको काया�लयले �य�तो म�यौदा 

�माणीकरणको ला�ग �देश �मखु सम� पेश गनु� पन�छ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम �ा� अ�यादेशको म�यौदाका ��तह�मा �देश �मखुले �म�त 

उ�लेख गर� ह�ता�र गरेप�छ अ�यादेश �माणीकरण हनेुछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम �माणीकरण भएप�छ सो अ�यादेश ऐन सरह लागू हनेुछ । 

  (६) उपदफा (४) बमोिजम अ�यादेश �माणीकरण भएप�छ �य�ता �ामािणक ��तह�म�ये एक 

��त �देश �मखुको काया�लयमा राखी अ�य एक/एक ��त म�ुयम��ीको काया�लय, स�ीय कानून, �याय 

तथा संसद�य मा�मला म��ालय र कानून म��ालयमा पठाउन ु पन�छ । �य�ता ��येक काया�लयले 

�यसर� �ा� �ामािणक ��त सरुि�त साथ रा� ुपन�छ । 

  (७) उपदफा (६) बमोिजम �ा� भएको �ामािणक ��तको आधारमा कानून म��ालयको 

सिचवले अ�यादेश �माणीकरण भएको �म�त राखी सो अ�यादेश �देश राजप�मा �काशन गनु� पन�छ । 

६. �देश �मखुबाट जार� हनेु आदेश, अ�धकार प�, सूचनाको �माणीकरण:  

(१) सं�वधान तथा अ�य स�ीय वा �देश कानून बमोिजम �देश मि��प�रषदको �सफा�रसमा �देश 

�मखुबाट जार� हनेु आदेश, अ�धकारप�, सूचना वा अ�य कुनै �लखतको �माणीकरण �देश �मखुको 

ह�ता�रबाट हनेुछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै आदेश, अ�धकारप�, सूचना वा अ�य कुनै �लखत �माणीकरण 

भएप�छ �देश �मखुको काया�लयले एक ��त आ�नो काया�लयमा सरुि�त राखी �य�तो आदेश, 

अ�धकारप�, सूचना वा अ�य �लखत �माणीकरण भएको जानकार� तथा काया��वयनको ला�ग 

म�ुयम��ीको काया�लयमा र �देश राजप�मा �काशन गनु� पन� �वषय �काशनको ला�ग कानून 

म��ालयमा लेखी पठाउन ुपन�छ । 

७. �नयम, आदेश तथा अ�धकारप�को  �माणीकरणः (१) देहायका  साव�ज�नक �लखतह� जार� गन� 

स�ब�धमा �देश मि��प�रष�ले �नण�य गरेप�छ सोको आधारमा �मखु सिचवले देहायका �लखत 

�माणीकरणका ला�ग दईु ��तमा ह�ता�र गर� एक ��त म�ुयम��ीको काया�लयमा राखी अक� ��त 

�देशको स�बि�धत म��ालयमा पठाउन ुपन�छ:– 

(क)  �देश सरकारले बनाएको �नयम, 

(ख)  �देश सरकारले जार� गरेको आदेश, 

(ग)  �देश सरकारले जार� गरेको अ�धकारप�, 
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(घ)  स�ीय वा �देश कानून बमोिजम �देश मि��प�रष�ले गनु�पन� �नण�य, जार� 

गनु�पन� �नद�िशका वा अ�य साव�ज�नक �लखत । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ा� �ामािणक ��त स�बि�धत म��ालयले सरुि�त राखी सोको 

आधारमा काया��वयन गनु� पन�छ । 

८. �देश सरकारको अ�य साव�ज�नक �लखतको �माणीकरणः दफा ३, ४, ५, ६ र ७ मा लेिखएदेिख 

बाहेकका �देश सरकारको अ�य साव�ज�नक �लखतको �माणीकरण �देशको स�बि�धत म��ालयको 

सिचव वा �नजले तोकेको अ�य अ�धकृतबाट हनेुछ । 

९. सं�वधान तथा अ�य �च�लत कानून बमोिजम हनेु �नयिु�को �माणीकरण:  

(१) सं�वधान तथा स�ीय वा �देश कानून बमोिजम �देश �मखुबाट �नयिु� हनेु पदको �नयिु� प� 

�देश �मखुको ह�ता�र�ारा �माणीकरण हनेुछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नयिु�प�को �ामािणक ��त �देश �मखुको काया�लयले सरुि�त 

राखी �य�तो �माणीकरणको जानकार� तथा काया��वयनको ला�ग म�ुयम��ीको काया�लयमा र �देश 

राजप�मा �काशन गनु� पन� �वषय �काशनको ला�ग कानून म��ालयमा लेखी पठाउन ुपन�छ । 

१०. अ�य साव�ज�नक �लखतको �माणीकरणः (१) �देश मि��प�रषदबाट भएका �नण�य तथा �नयिु�को 

�माणीकरण �देश सरकारको �मखु सिचवबाट हनेुछ । 

  (२) दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा उ�लेख भएदेिख बाहेकका अ�य साव�ज�नक �लखतको 

�माणीकरण �देश मि��प�रष�ले �नधा�रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

११.  �देश राजप�मा �काशन गन�: (१) यस ऐन बमोिजम �माणीकरण भएका देहायका साव�ज�नक 

�लखतह� सव�साधारणको जानकार�को ला�ग �देश राजप�मा �काशन गनु� पन�छ:– 

(क) �देश ऐन वा अ�यादेश,  

(ख)  �देश सरकारले बनाएका �नयम, �देश मि��प�रषदले जार� गरेको आदेश वा 

अ�धकारप�, 

(ग)  �देश ऐन, �नयम वा आदेश अ�तग�त वा �देश मि��प�रषदको �नण�य बमोिजम 

�देश राजप�मा �काशन गनु� पन� सूचना । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �देश राजप�मा सूचना �काशन गदा� ऐन, अ�यादेश भए कानून 

म��ालयको सिचवले, �नयम भए स�बि�धत म��ालयको सिचवले र अ�य सूचना भए जनु म��ालयबाट 

काया��वयन हनेु हो सोह� म��ालयको सिचव वा �नजले अि�तयार� �दएको अ�धकृतले �काशन गन�छ । 

(३) यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �देश राजप�मा �काशन �वना नै 

काया��वयन गन� स�कने �वषयको आदेश वा �नण�यलाई �देश राजप�मा �काशन गनु�पन� छैन । 

(४) कुनै सूचना �देश राजप�मा �काशन गनु�पन� वा नपन� भ�े �वषयमा ���वधा उ�प� भएमा 

सो �वषयमा कानून म��ालयले �नण�य गरे बमोिजम हनेुछ । 
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(५) �देश राजप� �काशन गन� स�ब�धी �यव�था �देश मि��प�रष�ले �नधा�रण गरे बमोिजम 

हनेुछ । 

१२.  द�ड सजायः (१) कसैले ऐन वा अ�यादेशको क�त� गरेमा, नभए नगरेको कुरा �माणीकरण वा �मािणत 

गरेमा वा यस ऐन बमोिजम �माणीकरण भएका ऐन वा अ�यादेशलाई केरमेट गरेमा �नजलाई कसूरको 

मा�ा अनसुार पाँच बष�देिख दश वष�स�म कैद हनेुछ । 

  (२) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक अ�य कसूर गन�लाई एक वष�देिख पाँच वष�स�म कैद 

हनेुछ । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम कसूर गन� उ�ोग वा द�ु�साहन गन� वा म�तयारलाई 

म�ुय कसूरदारलाई हनेु सजायको आधा सजाय हनेुछ । 

   (४) यस दफा बमोिजम कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै �क�समको हा�न, नो�सानी 

भएको रहेछ भन ेसो बापत ��तपू�त� समेत कसूरदारबाट भराउन ुपन�छ । 

१३.  सरकारबाद� म�ुा हनेुः यस ऐन अ�तग�तको म�ुा सरकारबाद� म�ुा हनेुछ । 

१४.  �नयम बनाउने अ�धकारः यस ऐनको उ�े�य काया��वयन गन�का ला�ग �देश सरकारले आव�यक �नयम 

बनाउन स�नेछ । 

१५.  खारेजी र बचाउः (१) �देश �तरका केह� साव�ज�नक �लखत �माणीकरण �नयमावल�, २०७४ खारेज 

ग�रएको छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम खारेज भएको �नयमावल� बमोिजम भए गरेका कामकारबाह� यसै 

ऐन बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ ।  

 




