
www.lawcommission.gov.np 

1 
 

केही सार्वजनिक निखत प्रमाणीकरण नियमार्िी, २०६३ 

 

         िेपाि राजपत्रमा प्रकाशि नमनत 

          २०६३।९।१० 

संशोधि 

केही सार्वजनिक निखत प्रमाणीकरण (पहहिो संशोधि) नियमार्िी, २०६४ २०६४।४।२८ 

 

 केही सार्वजनिक निखत प्रमाणणकरण (कायवहर्नध) ऐि, २०६३ को दफा १६ िे ददएको 
अनधकार प्रयोग गरी िेपाि सरकारिे देहायका नियमहरु बिाएको छ । 

 

१. संणिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको िाम “केही सार्वजनिक निखत प्रमाणीकरण 
नियमार्िी, २०६३” रहेको छ । 

  (२) यो नियमार्िी तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

 

२. पररभाषाः हर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अर्व ििागेमा यस नियमार्िीमा,– 

(क) “ऐि” भन्नािे केही सार्वजनिक निखत प्रमाणीकरण (कायवहर्नध) ऐि, २०६३ 
सम्झि ुपछव । 

(ख)  “मखु्य सणिर्” भन्नािे िेपाि सरकारका मखु्य सणिर् सम्झि ुपछव । 

(ग) “प्रनतनिनध सभाको घोषणा, २०६३” भन्नािे सम्र्त ्२०६३ साि जेठ ४ गते 
प्रनतनिनध सभाको बैठकबाट पाररत भई जारी भएको प्रनतनिनध सभाको घोषणा 
सम्झि ुपछव । 

 

३. संहर्धाि बमोणजम हिु े नियणुिको प्रमाणीकरणः (१) प्रिनित संहर्धाि तर्ा प्रनतनिनधसभाको 
घोषणा, २०६३ बमोणजम नियिु हिु ेदेहायका पदको नियणुिको प्रमाणीकरण मखु्य सणिर्िे 
गिेछः– 

(क) प्रधाि न्यायाधीश, 

(ख) 
=................... 

                                                           
  पहहिो संशोधिद्वारा णझहकएको । 
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(ग) सदस्य, न्यायपररषद्, 

(घ) प्रमखु आयिु, अणख्तयार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग, 

(ङ) महािेखा परीिक, 

(ि) अध्यि, िोकसेर्ा आयोग, 

(छ) प्रमखु निर्ाविि आयिु, निर्ाविि आयोग, 

(ज) महान्यायानधर्िा, 
(झ) .................. 
(ञ) प्रधाि सेिापनत,  

(ट) आयिु, अणख्तयार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग,  

(ठ) सदस्य, िोकसेर्ा आयोग, 

(ड) आयिु, निर्ाविि आयोग,  

(ढ) महासणिर्, संसद सणिर्ािय,  

(ण) सणिर्, प्रनतनिनध सभा,  
(त) सणिर्, राहिय सभा, 
(र्) 

=.................. 
(२) उपनियम (१) बमोणजम भएको प्रमाणीकरणको आधारमा मखु्य सणिर् आफैं  र्ा 

प्रधािमन्त्री तर्ा मणन्त्रपररषद्को कायावियको सणिर्िे सम्बणन्धत पदानधकारीिाई नियणुिपत्र 
ददि ुपिेछ ।  

  
=............................... 

  (३) उपनियम (१) बमोणजम भएको प्रमाणीकरणको प्रनत मखु्य सणिर्िे 
प्रधािमन्त्री तर्ा मणन्त्रपररषद्को कायावियमा राखी सोको प्रमाणणत प्रनतनिहप सम्बणन्धत 
मन्त्राियमा पठाउि ुपिेछ । 

 (४) सर्ोच्ि अदाितका न्यायाधीश, पिुरारे्दि अदाितका मखु्य न्यायाधीश र्ा 
न्यायाधीश र णजल्िा न्यायाधीश पदको नियणुिको प्रमाणीकरण प्रधािन्यायाधीशिे गिेछ । 

 (५) उपनियम (४) बमोणजम भएको प्रमाणीकरणको आधारमा सर्ोच्ि अदाितको 
रणजिारिे सम्बणन्धत पदानधकारीिाई नियणुिपत्र ददि ुपिेछ ।   

                                                           
  पहहिो संशोधिद्वारा णझहकएको । 

  पहहिो संशोधिद्वारा र्प । 
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४. आदेशको प्रमाणीकरणः ऐिको दफा ९ मा उल्िेख भएको िेपाि सरकारको आदेशको 
प्रमाणीकरण त्यस्तो आदेश जारी गदावका बखत िेपाि सरकारिे तोकेको िेपाि सरकारको 
राजपत्रांहकत अनधकृतिे गिेछ ।  

 

५. कािूि बमोणजम हिु े नियणुिको प्रमाणीकरणः (१) ऐिमा िेणखएदेणख बाहेक प्रिनित कािूि 
बमोणजम िेपाि सरकार, मणन्त्रपररषद्बाट हिुे नियणुिको प्रमाणीकरण मखु्य सणिर्बाट हिुेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोणजम भएको प्रमाणीकरणको आधारमा िेपाि सरकारको 
हर्नभन्न सेर्ाको राजपत्रांहकत हर्णशष्ट शे्रणी र्ा सो सरह र्ा सोभन्दा मानर्को पदको नियणुि 
भए मखु्य सणिर् आफैिे र्ा निजिे तोकेको प्रधािमन्त्री तर्ा मणन्त्रपररषद्को कायावियको 
सणिर्िे सम्बणन्धत व्यणििाई नियणुि पत्र ददिेछ ।  

(३) उपनियम (२) मा िेणखएदेणख बाहेक अन्य पदको नियणुि भए मखु्य सणिर्िे 
उपनियम (१) बमोणजम भएको प्रमाणीकरणको प्रनतनिहप सम्बणन्धत मन्त्राियमा पठाउिे छ 
र त्यस्तो मन्त्राियको सणिर्िे सम्बणन्धत व्यणििाई नियणुि पत्र ददिेछ ।  

(४) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेणखएको भए तापनि कुिै मन्त्रािय अन्तगवत 
रहेका र्ा सोस“ग सम्बणन्धत संगदठत संस्र्ाका पदानधकारीको नियणुि भए उपनियम (३) 
बमोणजमको कायवहर्नध पूरा गरी सम्बणन्धत मन्त्राियको सणिर्िे सम्बणन्धत व्यणििाई 
नियणुिपत्र ददिेछ ।  

  तर िेपाि राि बैंकको गभिवरको नियणुिपत्र मखु्य सणिर् आफैिे ददि ुपिेछ । 

 

६. माफी सम्बन्धी निणवयको प्रमाणीकरणः (१) कुिै अदाित, हर्शेष अदाित, सैनिक अदाित, 

न्याहयक र्ा प्रशासनिक पदानधकारी र्ा निकायिे गरेको सजायिाई माफी, मिुतबी, पररर्तवि 
र्ा कम गिे निणवयको प्रमाणीकरण मखु्य सणिर्िे गिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोणजम प्रमाणीकरण भएको निणवयको प्रमाणणत प्रनत 
कायावन्र्यिका िानग मखु्य सणिर्िे गहृमन्त्राियको सणिर्कहा   पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोणजम प्राप्त भएको प्रमाणणत प्रनतको आधारमा गहृमन्त्राियको 
सणिर्िे उपनियम (१) बमोणजमको निणवय कायावन्र्यि गिे र्ा   गराउिेछ ।   
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७. मदु्दाहफताव सम्बन्धी निणवयको प्रमाणीकरणः िेपाि सरकार र्ादी हिुे फौजदारी मदु्दा हफताव 
गिुवपदाव त्यस्तो मदु्दा हफताव गिे सम्बन्धमा िेपाि सरकार, मणन्त्रपररषद्बाट हिुे निणवय मखु्य 
सणिर्िे प्रमाणणत गिेछ र त्यसरी भएको प्रमाणीकरणको आधारमा कािूि, न्याय तर्ा 
संसदीय व्यर्स्र्ा मन्त्राियको सणिर्िे कायावन्र्यि गिे र्ा गराउिेछ । 

 

८. अन्य सार्वजनिक निखतको प्रमाणीकरणः (१) ऐि र्ा यस नियमार्िीमा िेणखएदेणख र्ाहेक 
िेपाि सरकारबाट भएका निणवय र्ा जारी भएका आदेश र्ा अनधकारपत्रमध्ये मणन्त्रपररषद्बाट 
भएका र्ा जारी भएका निणवय आदेश र्ा अनधकारपत्र भए मखु्य सणिर्बाट र मन्त्राियबाट 
भएका र्ा जारी भएका निणवय, आदेश र्ा अनधकारपत्र भए सम्बणन्धत मन्त्राियको सणिर्बाट 
र सो बाहेक अन्य हकनसमका निखत, आदेश र्ा कामकारबाई र्ा निणवयको प्रमाणीकरण 
िेपाि सरकारको निणवय बमोणजम हिुेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा िेणखएको भए तापनि कुिै खास सार्वजनिक 
निखत प्रमाणीकरणका िानग प्रिनित कािूि बमोणजम कुिै खास अनधकारी तोहकएको रहेछ 
भिे त्यस्तो सार्वजनिक निखत त्यस्तो अनधकारीबाट प्रमाणीकरण हिु ुपिेछ ।  

 

९. संहर्धाि अन्तगवत जारी हिु े आदेशको  प्रमाणीकरणः ऐि र्ा यस नियमार्िीमा उल्िेख 
भएदेणख बाहेक प्रिनित संहर्धाि तर्ा प्रनतनिनध सभाको घोषणा, २०६३ बमोणजम जारी हिुे 
आदेशको प्रमाणणत गिे अनधकारीका सम्बन्धमा छुटै्ट व्यर्स्र्ा भएकोमा सोही बमोणजम र 
त्यस्तो व्यर्स्र्ा िभएकोमा मखु्य सणिर् र्ा प्रधािमन्त्री तर्ा मणन्त्रपररषद्को कायावियको 
सणिर्बाट प्रमाणीकरण हिुेछ ।  

 

१०. िपेाि राजपत्रमा प्रकाशि गिेः (१) ऐि र्ा यस नियमार्िी बमोणजम प्रमाणीकरण भएका 
देहायका सार्वजनिक निखतहरु सर्वसाधारणको जािकारीको िानग िेपाि राजपत्रको देहायको 
भागमा प्रकाशि गिुव पिेछः– 

(क) संहर्धाि र्ा संहर्धाि सरहका घोषणापत्र, भागः १ 

(ख) ऐि र्ा अध्यादेश, भागः २ 

(ग) नियम, िेपाि सरकारिे जारी गरेको आदेश र्ा अनधकार पत्र, भागः ३ 

(घ) संहर्धाि अन्तगवतका नियणुि र्ा अन्य सूििा, भागः ४ 
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(ङ) ऐि, नियम र्ा आदेश अन्तगवत र्ा िेपाि सरकारको निणवय बमोणजम 
राजपत्रमा प्रकाशि गिुवपिे सूििा, भागः ५ 

(ि) िेपाि पि भएका सणन्ध, भागः ६ 

(२) उपनियम (१) बमोणजम िेपाि राजपत्रमा सूििा प्रकाशि गदाव ऐि, अध्यादेश र्ा 
सणन्ध भए कािूि, न्याय तर्ा संसदीय व्यर्स्र्ा मन्त्राियको सणिर्िे, नियम भए सम्बणन्धत 
मन्त्राियको सणिर्िे र अन्य सूििा भए जिु मन्त्राियबाट कायावन्र्यि हिुे हो सोही 
मन्त्राियको सणिर् र्ा निजिे अणख्तयारी ददएको कम्तीमा राजपत्रांहकत दद्वतीय शे्रणीसम्मको 
अनधकृतिे प्रकाशि गिेछ ।  

(३) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेणखएको भए तापनि िेपाि राजपत्रमा 
प्रकाशि हर्िा िै कायावन्र्यि गिव सहकिे हर्षयको आदेश र्ा निणवयिाई िपेाि राजपत्रमा 
प्रकाशि गिुव पिेछ छैि । 

(४) कुिै सूििा िेपाि राजपत्रमा प्रकाशि गिुव पिे र्ा िपिे भने्न हर्षयमा दद्वहर्धा 
उत्पन्न भएमा सो हर्षयमा कािूि, न्याय तर्ा संसदीय व्यर्स्र्ा मन्त्राियिे निणवय गरे 
बमोणजम हिुेछ ।   

 

११. राहिय अनभिेखाियमा पठाउि ु पिेः (१) ऐि र्ा यस नियमार्िी बमोणजम प्रमाणीकरण 
भएका देहायका सार्वजनिक निखतका प्रमाणणक प्रनतहरु देहायको अर्नध पूरा भएपनछ 
सम्बणन्धत निकाय र्ा मन्त्राियिे अनभिेख सरुणित राख्नका िानग राहिय अनभिेखाियमा 
पठाउि ुपिेछः– 

(क) संहर्धाि र्ा ऐि भए पच्िीस र्षव, 
(ख) िेपाि पि भएको सणन्ध भए बीस र्षव, 
(ग) नियम, आदेश भए दश र्षव, 
(घ) िेपाि सरकारिे राहिय अनभिेखाियमा अनभिेख सरुणित राख्नका 

िानग पठाउि ुपिे भिी निणवय गरेको अन्य निखत भए पा ि र्षव । 

(२) उपनियम (१) बमोणजम प्राप्त भएका सार्वजनिक निखतहरुमध्ये राहिय 
अनभिेखाियिे संहर्धाि, ऐि तर्ा हर्देशी मिुकुस ग भएका दद्वपिीय सणन्धको प्रामाणणक 
प्रनतको माइक्रोहफल्म तयार गरी त्यस्तो प्रनत र माइक्रोहफल्म सरुणित सार् राख्न पिेछ ।   

 


