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नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि
२०६३।६।२८
संशोधन गने ऐन
१.

केही नेपाि ऐनिाई सं शोधन गने ऐन, २०६४

२.

गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाि

३.
४.

२०६४।५।९

कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

केही नेपाि ऐनिाई सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

नेपािको सं विधान अनुकूि बनाउन केही नेपाि ऐनिाई
सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९
२०६३ सािको ऐन न. ९

नोटरी पब्लिकको सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िािना : मिखि गर्ान मिखिमा हस्िाक्षर गने िास्िविक व्यब्िको यवकन गरी जािसाजी र
कीिे जन्य काम कारबाही मनयन्रण गनन िथा सरि र सुिभ िररकािे कागजािको अनुिार् गराउने
व्यिस्था गरी सिनसाधारणको वहि कायम गननको िामग नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कानूनी व्यिस्था
गनन िाञ्छनीय भएकोिे,
प्रमिमनमध सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पवहिो िषनमा प्रमिमनमध सभािे यो
ऐन बनाएकोछ ।
पररच्छे र्–१
प्रारब्म्भक
१.

संब्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३”
रहेकोछ ।
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(२) यो ऐन नेपाि सरकारिे नेपाि राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको

मममिर्े ब्ख प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा : विषय िा प्रसं गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“नोटरी पब्लिक” भन्नािे र्फा १४ बमोब्जम नोटरी पब्लिकको प्रमाणपर प्राप्त गरे को
व्यब्ि सम्झनु पछन ।

(ख)

“पररषद्” भन्नािे र्फा ३ बमोब्जम स्थापना भएको नेपाि नोटरी पब्लिक पररषद्
सम्झनु पछन ।

(ग)

“अध्यक्ष” भन्नािे पररषद्को अध्यक्ष सम्झनु पछन ।

(घ)

“सर्स्य” भन्नािे पररषद्को सर्स्य सम्झनु पछन र सो शलर्िे अध्यक्ष समेििाई
जनाउँछ ।

(ङ)

“सब्चि” भन्नािे र्फा ७ बमोब्जम मनयुि भएको िा खवटएको व्यब्ि सम्झनु

पछन

।
(च)

“प्रमाणपर” भन्नािे नोटरी पब्लिकको काम गनन र्फा १४ बमोब्जम दर्इएको
प्रमाणपर सम्झनु पछन ।

(छ)

“मिखि” भन्नािे कुनै प्रकारको हक िा र्ावयत्ि सृजना गने, हस्िान्िरण गने , सं शोधन
गने िा विस्िार गने गरी र्ुई िा र्ुईभन्र्ा बढी व्यब्िबीच गररने कुनै मिखि सम्झनु
पछन र सो शलर्िे विर्े शमा प्रयोग हुने िोवकएको मिखि िा अड्डा अर्ाििमा पेश
गररने सत्य वििरणयुि कागज (एवफडामभट) िा यस्िै प्रकारका अन्य कागज िा
मिखि समेििाई जनाउँछ।

(ज)

“कागजाि” भन्नािे सरकारी िा सािनजमनक कायानिय िा मनजी सं स्थाबाट जारी भएको
कागजपर सम्झनु पछन र सो शलर्िे मिखि समेििाई जनाउँछ।



मममि २०६३।११।१ को नेपाि राजपरको सूचना अनुसार उि ऐन २०६३ फागुन १ गिेबाट प्रारम्भ
भएको ।
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(झ)

“प्रमाणीकरण” (सवटनवफकेसन) भन्नािे नोटरी पब्लिकिे र्फा २७ बमोब्जम मिखि
प्रमाणीकरण गने कायन सम्झनु पछन ।

(ञ)

“प्रमिमनमध” भन्नािे र्े हायका व्यब्ि सम्झनु पछन: –
(१)

मिखि प्रमाणीकरण गराउन प्रचमिि कानून बमोब्जम अमधकृि िारे सनामा
पाएको व्यब्ि, िा

(२)

प्रचमिि कानून बमोब्जम सं स्थापना भएको फमन, कम्पनी िा सं गदिि सं स्थाको
िफनबाट मिखिमा हस्िाक्षर गनन अमधकार पाएको व्यब्ि ।

(ट)

“कानून व्यिसायी” भन्नािे प्रचमिि कानून बमोब्जम कानून व्यिसायीको रुपमा र्िान
भएको व्यब्ि सम्झनु पछन ।

(ि)

“िोवकएको” िा “िोवकए बमोब्जम” भन्नािे यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा
िोवकएको िा िोवकए बमोब्जम सम्झनु पछन ।
पररच्छे र्–२
पररषद्को स्थापना िथा काम, किनव्य र अमधकार सम्बन्धी व्यिस्था

३.

पररषद्को स्थापना : (१) मिखिको प्रमाणीकरण िथा कागजािको अनुिार् सम्बन्धी काम
सरि र सुिभ िररकािे गराउने व्यिस्थाको िामग नेपाि नोटरी पब्लिक पररषद् नामको
एक पररषद् स्थापना गररएकोछ ।
(२) पररषद्को कायानिय कािमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ ।

४.

पररषद् संगदिि संस्था हुने : (१) पररषद् अविब्च्छन्न उत्तरामधकारिािा स्िशामसि र सं गदिि
सं स्था हुनेछ ।
(२) पररषद्को काम कारबाहीको िामग एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) पररषद्िे व्यब्ि सरह चि अचि सम्पब्त्त प्राप्त गनन, भोग गनन िा िेचविखन
गनन सक्नेछ ।
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(४) पररषद्िे व्यब्ि सरह आफ्नो नामबाट नािे स उजुर गनन र सो उपर पमन सोही
नामबाट नािेस उजुर िाग्न सक्नेछ।
५.

पररषद्को गिन : (१) पररषद्को गिन र्े हाय बमोब्जम हुनेछ :–
(क)

महान्यायामधििा

– अध्यक्ष

(ख)

अध्यक्ष, नेपाि बार एशोमसयसन – सर्स्य

(ग)

सब्चि, कानून, न्याय िथा सं सर्ीय माममिा मन्रािय

(घ)

सब्चि (कानून), प्रधानमन्री िथा
मब्न्रपररषद्को कायानिय



(ङ) सब्चि, नेपाि कानून आयोग

– सर्स्य

– सर्स्य
– सर्स्य

(च) सब्चि, भूमम व्यिस्था, सहकारी
िथा गररबी मनिारण मन्रािय

– सर्स्य

(छ)

सब्चि, परराष्ट्र मन्रािय

– सर्स्य

(ज)

रब्जष्ट्रार, सिोच्च अर्ािि

– सर्स्य

(२) र्फा ७ बमोब्जमको सब्चििे पररषद्को सब्चि भई काम गनेछ ।
(३) पररषद्को बैिक सम्बन्धी कायनविमध िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।
६.

पररषद्को काम, किनव्य र अमधकार : यस ऐनमा अन्यर िे ब्खएको काम, किनव्य र
अमधकारको अमिररि पररषद्को काम, किनव्य र अमधकार र्े हाय बमोब्जम हुनेछ :–
(क)

नोटरी पब्लिक सम्बन्धमा अििम्बन गनुन पने नीमि िजुम
न ा गरी कायानन्ियन
गने,

(ख)



नोटरी पब्लिकको प्रमाणपर दर्ने,

नेपािको सं विधान अनुकूि बनाउन केही नेपाि ऐनिाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोमधि।
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(ग)

नोटरी पब्लिकिे यस ऐन िा पररषद्िे बनाएको आचारसं वहिा बमोब्जम
काम गरे नगरे को सम्बन्धमा अनुगमन गने ,

(घ)

आफूिे गनुन पने काम कारबाहीको सम्बन्धमा आिश्यकिा अनुसार समममि
गिन गरी त्यस्िो समममिको काम, किनलय र अमधकार िोक्ने,

७.

(ङ)

िे खापरीक्षक मनयुि गने, र

(च)

िोवकए बमोब्जमका अन्य काम गने ।

सब्चि : (१) पररषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गनन एक सब्चि रहनेछ ।
(२) पररषर्िे कानूनमा कम्िीमा स्नािक िह उत्तीणन गरे को व्यब्ििाई िोवकए
बमोब्जम सब्चिको पर्मा मनयुि गनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोब्जम सब्चि मनयुि नभए सम्मको िामग पररषद्को अनुरोधमा
नेपाि सरकारिे न्याय सेिाको राजपराविि दििीय श्रे णीको अमधकृििाई पररषद्को सब्चिको
रुपमा काम गनन काजमा खटाउन सक्नेछ ।
(४) सब्चिको पर्ािमध चार िषनको हुनेछ ।
(५) उपर्फा (४) मा जुनसुकै कुरा िेब्खएको भए िापमन सब्चििे ईमान्र्ारीपूिक
न
काम नगरे मा िा मनज खराब आचरणमा िागेमा िा मनजको काम सन्िोषजनक नभएमा
पररषद्िे मनजिाई जुनसुकै बखि सब्चिको पर्बाट हटाउन सक्नेछ ।
(६) उपर्फा (५) बमोब्जम सब्चििाई पर्बाट हटाउनु अब्घ मनजिाई आफ्नो
सफाई पेश गने मौका दर्नु पनेछ ।
(७) सब्चिको काम, किनव्य, अमधकार, पाररश्रममक र सेिाका अन्य शिन िोवकए
बमोब्जम हुनेछन् ।

८.

पररषद्को कमनचारी : (१) पररषद्मा आिश्यक सं ख्यामा कमनचारीहरु रहनेछन् ।
(२) पररषद्का कमनचारीको मनयुब्ि, सेिाका शिन, पाररश्रममक र सुविधा िोवकए
बमोब्जम हुनेछ ।
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९.

पररषद्को कोष : (१) पररषद्को एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जमको कोषमा र्े हाय बमोब्जमका रकमहरु रहनेछन्: –
(क)

नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

कुनै व्यब्ि िा सं घ सं स्थाबाट प्राप्त

(ग)

प्रमाणपर मिने व्यब्िबाट शुल्क स्िरुप प्राप्त रकम,

(घ)

जमानि स्िरुप प्राप्त रकम, र

(ङ)

अन्य श्रोिबाट प्राप्त रकम ।

रकम,

(३) पररषद्को सम्पूण न खचन उपर्फा (१) बमोब्जमको कोषबाट व्यहोररनेछ ।
िर सो उपर्फाको खण्ड (घ) बमोब्जमको रकम पररषद्को काममा खचन गनन पाइने
छै न।
(४) पररषद्को कोषको सञ्चािन िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।
(५) पररषद्को िे खा परीक्षण िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।
पररच्छे र् ३
नोटरी पब्लिकको प्रमाणपर सम्बन्धी व्यिस्था
१०.

प्रमाणपर नमिई नोटरी पब्लिकको काम गनन नहुने : कसै िे पमन यस ऐन बमोब्जम प्रमाणपर
नमिई नोटरी पब्लिकको काम गनुन हुँर्ैन ।

११.

परीक्षा उत्तीणन गनुन पने : (१)

नोटरी पब्लिकको काममध्ये अनुिार् गने र पररषद्िे

िोकेको अन्य खास काम गनन प्रमाणपर मिन चाहने व्यब्ििे नोटरी पब्लिक सम्बन्धी
परीक्षा उत्तीणन गरे को हुन ु पनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जमको परीक्षा पररषद्िे आफै सञ्चािन गनन िा न्याय िा
कानून सम्बन्धी िािीम दर्ने िा कानून व्यिसायीको परीक्षा मिने कुनै सं स्थािाई सञ्चािन
गनन िगाउने व्यिस्था गनन सक्नेछ ।
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(३) उपर्फा (१) बमोब्जमको परीक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षाको वकमसम र परीक्षा
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।
१२.

नोटरी पब्लिकको योग्यिा : र्े हायको व्यब्ि नोटरी पब्लिक हुनको िामग योग्य हुनेछ :–
(क)

साि िषन अटुट रुपमा कानून व्यिसाय गरे को कानून व्यिसायी, िा

(ख)

नेपाि न्याय सेिाको कम्िीमा राजपरांवकि दििीय श्रे णीको पर्मा रही
सेिाबाट अिग भएको व्यब्ि ।

१३

नोटरी पब्लिकको अयोग्यिा : र्े हायको व्यब्ि नोटरी पब्लिकको िामग अयोग्य हुनेछ :–
(क)

र्फा ११ बमोब्जमको परीक्षा उत्तीणन नगरे को,

(ख)

र्फा १२ बमोब्जमको योग्यिा नभएको,

(ग)

ज्यान, चोरी, डांका, कीिे , जािसाजी, भ्रष्टाचार, जिरजस्िी करणी, िागु पर्ाथनको
ओसार–पसार िथा सेिन, जीउ मास्ने बेच्ने िा यस्िै प्रकृमिका अन्य सं गीन
अपराध गरे िापि अर्ाििबाट कसूरर्ार िहरी सजायँ पाएको,

१४.

(घ)

असि चािचिन नभएको,

(ङ)

गैर नेपािी नागररक,

(च)

साहू को र्ामासाहीमा परे को, र

(छ)

मानमसक सन्िुिन िीक नभएको ।

प्रमाणपर सम्बन्धी व्यिस्था : (१) नोटरी पब्लिकको प्रमाणपर मिन चाहने व्यब्ििे
प्रमाणपरको िामग िोवकएको र्स्िुर सं िग्न गरी िोवकए बमोब्जमको ढाँचामा पररषद् समक्ष
मनिेर्न दर्नु पनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जम मनिेर्न परे मा पररषद्िे सो मनिेर्न जाँचबुझ गरी
मसफाररस गनन िोवकए बमोब्जमको एक समममि गिन गनेछ ।
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(३) उपर्फा (२) बमोब्जमको समममििे मनिेर्किाई प्रमाणपर दर्न मसफाररस गरे मा
ँ र्फा १७
र त्यसरी गरे को मसफाररश जाँचबुझ गर्ान मनामसि र्े ब्खएमा पररषद्िे मनिेर्कसग
बमोब्जमको जमानि मिई िोवकएको ढाँचामा प्रमाणपर दर्नेछ ।
(४) नोटरी पब्लिकिे काम गनन पाउने स्थान प्रमाणपरमा उल्िे ख भए बमोब्जम
हुनेछ ।
१५

नोटरी पब्लिक सम्बन्धी वििरण पिाउनु पने : (१) पररषद्िे र्फा १४ बमोब्जम प्रमाणपर
दर्इसकेपमछ नोटरी पब्लिकको नाम, थर, िे गाना र अन्य आिश्यक विबरण जुन स्थानमा
मनजिे नोटरी पब्लिकको रुपमा काम गने हो सो ब्जल्िाको िार एशोमसयसन र ब्जल्िा
अर्ािि समक्ष पिाउनु पनेछ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जमको वििरण प्राप्त भएपमछ सम्बब्न्धि िार एशोमसएसन र
ब्जल्िा अर्ािििे त्यस्िो वििरण सबैिे र्े ख्न सक्ने िाउँमा टाँस गनुन पनेछ ।

१६.

प्रमाणपरको अिमध र निीकरण : (१) र्फा १४ बमोब्जम दर्इएको प्रमाणपरको अिमध
पाँच िषनको हुनेछ ।
ु न्र्ा
(२) प्रमाणपर निीकरण गनन चाहने व्यब्ििे प्रमाणपरको अिमध समाप्त हुनभ
सािी दर्न अगािै िोवकए बमोब्जमको र्स्िुर सं ग्िन गरी पररषद् समक्ष मनिेर्न दर्नु पनेछ
।
(३) उपर्फा (२) बमोब्जम मनिेर्न प्राप्त भएमा पररषद्िे आिश्यक जाँचबुझ गरी
प्रमाणपर निीकरण गररदर्न सक्नेछ ।
(४) प्रमाणपर निीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।

१७.

जमानि र्ाब्खिा गनुन पने : (१) प्रमाणपर मिने व्यब्ििे पचास हजार रुपैयाँ नगर्ै िा
पररषर्िे िोकेको बैिबाट सो रकम बराबरको बैि ग्यारे ण्टी जमानिको रुपमा पररषद्
समक्ष र्ाब्खिा गनुन पनेछ ।
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(२) उपर्फा (१) बमोब्जमको जमानि नोटरी पब्लिकिे सो है मसयिमा काम गर्ान
िहन गनुप
न ने िोवकए बमोब्जमको कामको िामग प्रयोग गररनेछ ।
(३) नोटरी पब्लिकिे पररषद्मा र्ाब्खिा गरे को जमानिको रकम उपर्फा (२)
बमोब्जमको काममा प्रयोग गर्ान घट्न गएमा त्यसरी घट्न गएको रकम िा सो बराबरको
बैि ग्यारे ण्टी िीस दर्नमभर पररषद् समक्ष र्ाब्खिा गनुन पनेछ ।
(४) जमानि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।
१८.

प्रमाणपर रद्द हुने : (१) र्े हायको अिस्थामा नोटरी पब्लिकको प्रमाणपर रद्द हुनेछ :–
(क)

मनजिे र्फा १३ को खण्ड (ग) र (घ) मा उब्ल्िब्खि अपराधमा
अर्ाििबाट कसुरर्ार िहररई सजायँ पाएमा,

(ख)

मनजको मृत्यु भएमा,

(ग)

मनजको मानमसक सन्िुिन िीक नभएमा,

(घ)

मनजिे प्रमाणपर निीकरण नगराएमा,

(ङ)

मनजको कानून व्यिसायको प्रमाणपर रद्द भएमा िा मनजको नाम
कानून व्यिसायीको र्िानबाट हटाइएमा, िा

(च)
(२)

मनजिे स्िेच्छािे प्रमाणपर रद्द गनन पररषद् समक्ष मनिेर्न दर्एमा।

कुनै नोटरी पब्लिकिे पर्ीय र्ुराचरण गरे मा िा यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि

बनेको मनयम विपरीि अन्य कुनै काम गरे मा पररषद्िे मनजिे पाएको प्रमाणपर रद्द गनन
सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोब्जम प्रमाणपर रद्द गनुन अब्घ पररषद्िे सम्बब्न्धि नोटरी
पब्लिकिाई स्पष्टीकरण पेश गनन पन्र दर्नको समय दर्नु पनेछ ।
(४) यस र्फा बमोब्जम प्रमाणपर रद्द भएमा पररषर्िे सो को जानकारी सम्बब्न्धि
ब्जल्िा अर्ािि र बार एशोमसएसनिाई िुरुन्ि दर्नु पनेछ ।
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पररच्छे र्–४
नोटरी पब्लिकको काम, किनव्य सम्बन्धी व्यिस्था
१९.

नोटरी पब्लिकिे गनन सक्ने काम : नोटरी पब्लिकिे यस ऐनको अधीनमा रही र्े हाय
बमोब्जमको काम गनन सक्नेछ :–

२०.

(क)

कुनै मिखि प्रमाणीकरण गनन,

(ख)

एक भाषामा िे ब्खएको कागजाि अको भाषामा अनुिार् गनन, र

(ग)

कुनै सक्कि कागजािको नक्कि प्रमाब्णि गनन ।

नोटरी पब्लिकिे गनन नहुने काम : नोटरी पब्लिकिे र्े हायका काम गनन हुँर्ैन :–
(क)

आफ्नो कायानियको र्िान वकिाबमा र्िान नभएको मिखि प्रमाणीकरण
गनन,

(ख)

कुनै मिखि सक्कि हो भनी प्रमाब्णि गनन,

(ग)

आफैिे गने मिखि प्रमाणीकरण गनन,

(घ)

आफ्नो स्िाथन र कारोबारसँग सम्बब्न्धि मिखि प्रमाणीकरण गनन,

(ङ)

आफ्नो मनकटिम नािेर्ारको मिखि प्रमाणीकरण गनन,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको िामग “मनकटिम नािेर्ार”
भन्नािे िोवकए बमोब्जमका नािे र्ारिाई सम्झनु पछन ।

(च)

कानून बमोब्जम बाहे क मिखि प्रमाणीकरण गराउने व्यब्िको
स्िीकृमि नमिई मिखि प्रमाणीकरण गर्ान आफूिे थाहा पाएको कुरा
प्रकट गनन,

(छ)

आफूसँग सुरब्क्षि रहेका मिखि िा कागजािमा हे रफेर, सं शोधन िा
थपघट गनन,

(ज)

र्फा २७ बमोब्जमको रीि नपु¥याई मिखि प्रमाणीकरण गनन,
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(झ)

अनमधकृि रुपमा िा हेिचेक्र्याईपूिक
न कुनै मिखिको प्रमाणीकरण
गनन,

(ञ)

मिखि प्रमाणीकरण गर्ान िा अनुिार् गर्ान मिन पाउनेभन्र्ा बढी
शुल्क मिन,

(ट)

शंकास्पर् कागजािको अनुिार् गनन,

(ि)

कागजािमा उल्िे ब्खि मममि, अि िा व्यहोरा फरक पारी अनुिार्
गनन,

(ड)

आफ्नो अमधकार क्षेर बावहर गई नोटरी पब्लिकको काम गनन,

(ढ)

मिखि गने व्यब्ििाई आफू समक्ष उपब्स्थि नगराई कुनै मिखि
प्रमाणीकरण गनन,

(ण)

आचार सं वहिा विपरीि कायन गनन,

(ि)

यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम विपरीि अन्य कायन गनन,
र

(थ)
२१.

िोवकए बमोब्जमको अन्य काम गनन ।

शपथ मिनु पने : नोटरी पब्लिकिे नोटरी पब्लिकको काम शुरु गनुन अब्घ िोवकए
बमोब्जम शपथ मिनु पनेछ ।

२२.

कायानिय खोल्नु पने : (१) नोटरी पब्लिकिे आफूिे काम गने स्थानमा आफ्नो कायानिय
खोल्नु पनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जमको कायानिय एकभन्र्ा बढी स्थानमा खोल्न पाइने छै न
।
(३) नोटरी पब्लिकिे सिैिे र्े ख्ने गरी कायानिय बावहर आफ्नो नाम िथा प्रमाणपर
सं ख्या रहे को साइन िोडन र कायानियमभर प्रमाणपर राख्नु पनेछ ।
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२३.

र्िान वकिाब राख्नु पने : (१) नोटरी पब्लिकिे

मिखि प्रमाणीकरण र अनुिार् सम्बन्धी

काम कारबाहीको अमभिेख राख्नको िामग छु ट्टाछु ट्टै र्िान वकिाब राख्नु पनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जमको र्िान वकिाबमा उल्िे ख गनुन पने कुरा िोवकए
बमोब्जम हुनेछ ।
(३) नोटरी पब्लिकिे उपर्फा (१) बमोब्जमको र्िान वकिाबमध्ये मिखि
प्रमाणीकरण सम्बन्धी र्िान वकिाब त्यस्िो र्िान वकिाबको अब्न्िम पृष्ठ समाप्त भएको
मममिबाट पाँच िषनसम्म सुरब्क्षि राख्नु पनेछ ।
२४.

फाइि राख्नु पने : (१) नोटरी पब्लिकिे आफूिे प्रमाणीकरण गरे को मिखि िा अनुिार्
गरे को कागजाि सुरब्क्षिसाथ राख्नको िामग आफ्नो कायानियमा छु ट्टै फाइि राख्नु पनेछ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जमको फाइिमा मिखि प्रमाणीकरण िा कागजाि अनुिार्
गराउने व्यब्िको नाम, थर, िे गाना समेि उल्िे ख गरी प्रमाणीकरण गररएको मिखि िा
अनुिार् गररएको मिखिको एक प्रमि राख्नु पनेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोब्जम राब्खएको फाइि नोटरी पब्लिकिे त्यस्िो काम गनन
छाडे मा मनजिे र मनजको मृत्यु भएमा िा मानमसक सन्िुिन िीक नभएमा मनजको नब्जकको
हकिािािे पररषद् समक्ष िोवकए बमोब्जम बुझाउनु पनेछ ।

२५.

प्रमििेर्न

पेश गनुन पने : (१) नोटरी पब्लिकिे आफूिे गरे को काम कारबाहीको बावषनक

प्रमििेर्न ियार गरी प्रत्येक िषनको िैशाख मसान्िसम्ममा सम्बब्न्धि ब्जल्िा अर्ािि र
पररषद् समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
(२) अचि सम्पब्त्तको हक हस्िान्िरण सम्बधी मिखि प्रमाणीकरण गने नोटरी
पब्लिकिे आफूिे गरे को काम कारबाहीको वििरण प्रत्येक मवहना सम्बब्न्धि मािपोि
कायानियमा पिाउनु पनेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोब्जमको प्रमििेर्नमा उल्िे ख गनुन पने कुरा िोवकए बमोब्जम
हुनेछ ।
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२६.

पर्ीय र्ुराचरण गरे को मामनने : नोटरी पब्लिकिे र्फा २० बमोब्जमको कुनै काम गरे मा
पर्ीय र्ुराचरण गरे को मामननेछ ।
पररच्छे र्–५
मिखि प्रमाणीकरण िथा कागजाि अनुिार् सम्बन्धी व्यिस्था

२७.

मिखि प्रमाणीकरण सम्बन्धी कायनविमध : (१) कुनै मिखि प्रमाणीकरण गराउन चाहने
व्यब्ििे मिखि प्रमाणीकरण गराउनको िामग िोवकए बमोब्जम नोटरी पब्लिक समक्ष
मनिेर्न दर्नु पनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जम मनिेर्न दर्ं र्ा मनिेर्किे आफूिाई ब्चने जानेका र्ुईजना
साक्षी नोटरी पब्लिक समक्ष उपब्स्थि गराउनु पने छ । त्यसरी साक्षी उपब्स्थि गरांउर्ा
साक्षीको पररचय खुल्ने कागजाि समेि पेश गनुन पनेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोब्जम मनिेर्न प्राप्त भएमा नोटरी पब्लिकिे मिखिमा हस्िाक्षर
गने व्यब्ि िास्िविक भए नभएको यवकन गनुन पनेछ ।
(४) उपर्फा (३) बमोब्जम व्यब्ि यवकन गने सम्बन्धमा नोटरी पब्लिकिे
मनिेर्कसँग थप कागजाि माग गनन, मनिेर्क र मनजिे उपब्स्थि गराएको साक्षीसँग आिश्यक
सोधपुछ गनन िा सो विषयमा मनजको कागज गराउन सक्नेछ ।
(५) नोटरी पब्लिकिे अड्डा अर्ाििमा पेश गने मिखिको प्रमाणीकरण गने भएमा
मनिेर्किाई िोवकए बमोब्जम शपथ गराउन सक्नेछ ।
(६) नोटरी पब्लिकिे मनिेर्किाई व्यब्िगि रुपमा ब्चने जानेको भएमा िा उपर्फा
(४) बमोब्जम माग भएको कागजाि िा मनिेर्किे उपब्स्थि गराएको साक्षीसँगको
सोधपुछकोेे आधारमा मनिेर्क िास्िविक व्यब्ि हो भन्ने यवकन भएमा नोटरी पब्लिकिे
मनिेर्कद्धारा पेश भएको मिखिमा मनजको हस्िाक्षर र ल्याप्चे सवहछाप गनन िगाई िा

 केही नेपाि ऐनिाई सं शोधन गने ऐन, २०६४ द्धारा सं शोमधि ।
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हस्िाक्षर गनन नसक्ने मनिेर्कको हकमा ल्याप्चे छाप गनन िगाई िोवकए बमोब्जम मिखि
प्रमाणीकरण गननसक्नेछ ।
(७) मिखि प्रमाणीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।
२८.

कागजाि अनुिार् गने सम्बन्धी कायनविमधः (१) कुनै कागजाि अनुिार् गराउन चाहने
व्यब्ििे कागजाि अनुिार्को िामग िोवकए बमोब्जम नोटरी पब्लिक समक्ष मनिेर्न दर्नु
पनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जम मनिेर्न प्राप्त भएमा नोटरी पब्लिकिे त्यस्िो कागजाि
आमधकारीक भए नभएको यवकन गनुन पनेछ ।
(३) कुनै कागजािको आमधकाररकिाको सम्बन्धमा शंका िागेमा नोटरी पब्लिकिे
त्यस्िो कागजाि आिश्यक जाँचिुझ िा परीक्षण गनन िा त्यस्िो कागजाि जारी गने कायानिय
िा सो सं स्थासँग सो सम्बन्धमा बुझ्न सक्नेछ ।
(४) उपर्फा (३) बमोब्जमको जाँचबुझ समेिबाट त्यस्िो कागजाि आमधकाररक
र्े ब्खएमा नोटरी पब्लिकिे त्यस्िो कागजाि अनुिार् गरी सो कागजाि िोवकए बमोब्जम
प्रमाब्णि गनुन पनेछ ।
(५) कागजाि अनुबार् गने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।

२९.

नक्कि प्रमाब्णि गने कायनविमध : नोटरी पब्लिकिे सक्कि कागजािको नक्कि प्रमाब्णि गर्ान
अपनाउनु पने कायनविमध िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।

३०.

नोटरी पब्लिकिे मिन पाउने शुल्क : नोटरी पब्लिकिे मिखि प्रमाणीकरण िा कागजाि
अनुिार् गरे िापि मिन पाउने शुल्क िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।
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पररच्छे र्–६
मनरीक्षण, छानिीन िथा मनिम्बन सम्बन्धी व्यिस्था
३१.

मनरीक्षण िथा अनुगमन गनन सक्ने : (१) पररषद्िे नोटरी पब्लिकिे गरे को काम कारबाहीको
मनरीक्षण िा अनुगमन गनन िा त्यस्िो काम कारबाहीका सम्बन्धमा नोटरी पब्लिकबाट
कागजाि, जानकारी िा स्पष्टीकरण माग गनन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जम पररषद्िे माग गरे को कागजाि, जानकारी िा स्पष्टीकरण
सम्बब्न्धि नोटरी पब्लिकिे समयमै पररषद्िाई दर्नु पनेछ ।

३२.

उजुरी, छानमबन िथा मनिम्बन : (१) कुनै नोटरी पब्लिकिे पर्ीय र्ुराचरण गरे मा सो थाहा
पाउने व्यब्ििे त्यस्िो काम भएको र्ुई िषनमभर पररषद् समक्ष उजुरी गनन सक्नेछ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जम उजुरी परे मा िा र्फा ३१ बमोब्जम मनरीक्षण िा
अनुगमन गर्ान िा अन्य कुनै श्रोिबाट नोटरी पब्लिकिे पर्ीय र्ुराचरण गरे को कुरा
जानकारी हुन आएमा पररषर्िे सम्बब्न्धि नोटरी पब्लिकसँग सो सम्बन्धमा अिमध िोकी
जानकारी िा स्पष्टीकरण माग गनन िा मनजिाई आफू समक्ष उपब्स्थि गराई बयान गराउन
सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोब्जम माग गररएको जानकारी िा स्पष्टीकरण िा मिईएको
ियानबाट नोटरी पब्लिकिाई मनिम्बन गनुन पने र्े ब्खएमा पररषद्िे त्यस्िो नोटरी
पब्लिकिाई मनिम्बन गनन सक्नेछ ।
(४) उपर्फा (३) बमोब्जमको मनिम्बनको अिमध र्ुई मवहनाभन्र्ा बढी हुने छै न
र पररषद्िे सो अिमधमभर उजुरी सम्बन्धी काम टुग्याई सक्नु पनेछ ।
(५) उजुरीको छानमबन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोब्जम हुनेछ ।
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पररच्छे र्–७
सजायँ िथा क्षमिपूमिन सम्बन्धी व्यिस्था
३३.

सजाय : (१) कसैिे यस ऐन बमोब्जम प्रमाणपर नमिई नोटरी पब्लिकको काम गरे मा
त्यस्िो व्यब्ििाई िीन िषनसम्म कैर् िा एक िाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जररिाना िा
र्ुिै सजाय हुनेछ ।
(२) कुनै नोटरी पब्लिकिे पर्ीय र्ुराचरण गरे मा कसूरको प्रकृमि हे री मनजिाई
चार िषनसम्म कैर् िा र्ुई िाख रुपैयाँसम्म जररिाना िा र्ुिै सजाय हुनेछ ।
(३) मिखि गने व्यब्ििे प्रमाणीकरण गररएको मिखिमा िे खाएको लयहोरा झुठ्ठा
िहरे मा त्यस्िो व्यब्ििाई चार िषनसम्म कैर् िा र्ुई िाख रुपैयाँसम्म जररिाना िा र्ुिै
सजाय हुनेछ ।
(४) कुनै व्यब्ििे र्फा २७ को उपर्फा (५) बमोब्जम गरे को शपथ झुठ्ठा िहरे मा
त्यस्िो व्यब्ििाई िीन मवहनासम्म कैर् िा पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररिाना िा र्ुिै सजाय
हुनेछ ।
(५) मिखि प्रमाणीकरण गनन साक्षी िस्ने व्यब्ििे गिि व्यब्िको यवकन गरे मा
िा गिि वििरण िा ियान दर्एमा िा गिि कागज गरे मा मनजिाई छ मवहनासम्म कैर्
िा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जररिाना िा र्ुिै सजाय हुनेछ ।
(६) कसै िे नोटरी पब्लिकसँगको ममिे मिोमा जािसाजी िा कीिे गरी िा झुक्याई
मिखि प्रमाणीकरण गराएमा त्यस्िो व्यब्ििाई एक िषनसम्म कैर् िा पचास हजार
रुपैयाँसम्म जररिाना िा र्ुिै सजाय हुनेछ ।
(७) कसै िे अनुिार् गने कागजािमा िेब्खएको मममि, अि िा व्यहोरा फरक पारी
अनुिार् गरे गराएमा त्यस्िो व्यब्ििाई िीन मवहनासम्म कैर् िा पन्र हजार रुपैयाँसम्म
जररिाना िा र्ुिै सजाय हुनेछ ।
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(८) कसै िे यस र्फामा िेब्खएर्े ब्ख बाहे क यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको
मनयम विपरीि कुनै काम गरे मा मनजिाई िीन मवहनासम्म कैर् िा पन्र हजार रुपैयाँसम्म
जररिाना िा र्ुिै सजाय हुनेछ ।
३४.

क्षमिपूमिन भराई मिन सक्ने : (१) नोटरी पब्लिकिे पर्ीय र्ुराचरण गरे को कारणिे कुनै
व्यब्ििाई हानी नोक्सानी हुन गएमा सोबाट मकान पने व्यब्ििे त्यसरी पर्ीय र्ुराचरण
भएको मममििे र्ुई िषनमभर सम्बब्न्धि ब्जल्िा अर्ाििमा नामिस गरी मनजबाट क्षमिपूमिन
भराई मिन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) मा जुनसुकै कुरा िेब्खएको भए िापमन नोटरी पब्लिकिे र्े हायका
अिस्थामा गरे को पर्ीय र्ुराचरण प्रमि मिखिमा हस्िाक्षर गने व्यब्ि िा मनजको प्रमिमनमध
समेि त्यस्िो हानी नोक्सानीको िामग समान रुपिे ब्जम्मेिार हुनेछ: –
(क)

पर्ीय र्ुराचरण मिखिमा हस्िाक्षर गने व्यब्िको काम गर्ान भएको,
र

(ख)

नोटरी पब्लिकिे पर्ीय र्ुराचरण गनन िागेको कुरा थाहा हुँर्ाहुँर्ै
त्यस्िो काम गनन मनजिे सहममि जनाएको ।

पररच्छे र्–८
विविध
३५.

सािनजमनक जिाफर्े हीको पर् मामनने : नोटरी पब्लिक सािनजमनक जिाफर्े हीको पर् मामननेछ
।

३६.

नोटरी पब्लिकको छाप िथा यसको प्रयोग (१) नोटरी पब्लिकको छाप िोवकए बमोब्जम
हुनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जमको छाप नोटरी पब्लिकिे नोटरी पब्लिकको काममा
बाहेक अन्य काममा प्रयोग गनन हुँर्ैन ।
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३७.

आचार सं वहिा बनाई िागू गने : पररषर्िे नोटरी पब्लिकिे पािना गनुन पने आचार सं वहिा
बनाई िागू गनेछ ।

३८.

नोटरी पब्लिकको अमभिेख राख्नु पने : पररषद्िे नोटरी पब्लिकको अमभिे ख िोवकए बमोब्जम
राख्नु पनेछ ।

३९.

अनुिार् गने सम्बन्धी विशेष व्यिस्था : (१) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा िे ब्खएको
भए िापमन यो ऐन प्रारम्भ हुँर्ाका बखि प्रचमिि कानून बमोब्जम स्थापना भई कागजाि
अनुिार् गनन अमधकार पाएको सं स्थािे पररषद्बाट स्िीकृमि मिई कागजाि अनुिार् गनन
सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोब्जम स्िीकृमि पाएको सं स्थािे कागजाि अनुिार् गर्ान र्फा
२८ बमोब्जमको प्रकृया पूरा गनुन पनेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोब्जम स्िीकृमि पाएको सं स्थािे यस ऐन विपरीि कागजाि
अनुिार् गरे मा त्यस्िो सं स्थाको प्रमुखिाई र्फा ३३ बमोब्जमको सजायँ हुनेछ ।

४०.

प्रचमिि कानून बमोब्जम मुद्दा चिाउन बाधा नपने : नोटरी पब्लिक, मिखि प्रमाणीकरण
गराउने िा कागजाि अनुबार् गने गराउने व्यब्ििे यस ऐन विपरीि गरे को कुनै काम
अन्य कानून बमोब्जम पमन सजायँ हुने रहे छ भने मनज उपर त्यस्िो कानून बमोब्जम मुद्दा
चिाउन यस ऐनिे कुनै बाधा पुर ्याएको मामनने छै न ।

४१.

अमधकार प्रत्यायोजन : पररषद्िे यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोब्जम
आफूिाई प्राप्त भएको अमधकारमध्ये आिश्यकिा अनुसार केही अमधकार अध्यक्ष, सर्स्य,
सब्चि िा पररषद्को कुनै अमधकृि कमनचारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।

४२.

नेपाि सरकार िार्ी हुने : (१) यस ऐन अन्िगनिको मुद्दा नेपाि सरकारबार्ी हुनेछ ।
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(२) यस ऐन अन्िगनिको मुद्दा

1

ु ी फौजर्ारी कायनविमध सं वहिा, २०७४ को
मुिक

अनुसूची-१ मा परे को मामननेछ ।
४३.

ँ सम्पकन : पररषद्िे नेपाि सरकारसँग सम्पकन राख्र्ा कानून, न्याय िथा
नेपाि सरकारसग
सं सर्ीय व्यिस्था मन्रािय माफनि राख्नु पनेछ ।

४४.

मनयम बनाउने अमधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन पररषद्िे आिश्यक मनयम
बनाउन सक्नेछ 



केही नेपाि कानूनिाई सं शोधन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ िारा रुपान्िरण
ु ी सं वहिा सम्बन्धी केही नेपाि ऐनिाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोमधि।
भई मुिक



द्रष्टव्यः

१.

केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ िारा रुपान्िर भएका शलर्हरुः–
“कानून, न्याय िथा सं सर्ीय लयिस्था मन्रािय”, “कानून, न्याय, सं विधानसभा िथा
सं सर्ीय माममिा मन्रािय” िा “कानून, न्याय िथा सं विधानसभा लयिस्था मन्रािय” को
सट्टा “कानून, न्याय िथा सं विधानसभा माममिा मन्रािय”,

२.

केही नेपाि कानूनिाई सं शोधन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ िारा
रुपान्िरण भएका शलर्हरु :सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ भन्ने शव्र्हरुको सट्टा
ु ी फौजर्ारी कायनविमध सं वहिा, २०७४ को अनुसूची--१”।
मुिक
19

