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मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना
सावाजतनक तलखत प्रमाणीकरण तनयमावली, 2076
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प्रदे श नं. 5 का सावाजतनक तलखत प्रमाणीकरण (कायाववति) ऐन, 2075 को
दफा 14 ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी प्रदे श सरकारले दे हायका तनयमहरु
बनाएको छ ।
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी तनयमहरुको नाम “सावाजतनक तलखत
प्रमाणीकरण तनयमावली, २०76” रहेको छ ।
(२) यो तनयमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस तनयमावलीमा,–

(क)

"अतभलेखालय"

भन्नाले

प्रचतलत

कानून

बमोशजमको

प्रदे श

अतभलेखालय सम्झनु पछा ।

(ख)

"ऐन" भन्नाले प्रदे श नं. ५ का सावाजतनक तलखत प्रमाणीकरण
(कायाववति) ऐन, २०७५ सम्झनु पछा ।

(ग)

"प्रमुख सशचव" भन्नाले प्रदे श सरकारका प्रमुख सशचव सम्झनु
पछा।

३.

सं वविान तथा प्रचतलत कानून बमोशजम हुने तनयुशक्तको प्रमाणीकरण : (१)
सं वविान तथा प्रचतलत कानून बमोशजम तनयुक्त हुने दे हायका पदको
तनयुशक्तको प्रमाणीकरण प्रमुख सशचवले गनेछ :–

(क) अध्यि, प्रदे श लोकसेवा आयोग,
(ख) मुख्य न्यायातिवक्ता,
(ग) सदस्य, प्रदे श लोकसेवा आयोग,
(घ) सशचव, प्रदे श सभा,
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(2) उपतनयम (1) बमोशजम भएको प्रमाणीकरणको आिारमा
प्रमुख

सशचव

आफैंले

मुख्यमन्त्री

तथा

मशन्त्रपररषद्को

कायाालयको

सशचवले सम्बशन्ित मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (1) बमोशजम भएको प्रमाणीकरणको प्रतत प्रमुख
सशचवले

मुख्यमन्त्री

तथा

मशन्त्रपररषद्को

कायाालयमा

राखी

सोको

प्रमाशणत प्रतततलवप सम्बशन्ित मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
४.

कानून बमोशजम हुने तनयुशक्तको प्रमाणीकरण : (१) ऐनमा ले शखएदे शख
बाहेक प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदे श सरकार, मशन्त्रपररषद्बाट हुने
तनयुशक्तको प्रमाणीकरण प्रमुख सशचवबाट हुनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम भएको प्रमाणीकरणको आिारमा
प्रदे श सरकारको ववतभन्न सेवाको राजपत्रांवकत बाह्रौ तह वा सो सरह वा
सोभन्दा मातथको पदको तनयुशक्त भए प्रमुख सशचव आफैंले वा तनजले
तोकेको मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सशचवले सम्बशन्ित
व्यशक्तलाई तनयुशक्त पत्र ददनेछ ।
(3) उपतनयम (२) मा ले शखएदे शख बाहेक अन्य पदको तनयुशक्त
भए प्रमुख सशचवले उपतनयम (१) बमोशजम भएको प्रमाणीकरणको
प्रतततलवप सम्बशन्ित मन्त्रालयमा पठाउने छ र त्यस्तो मन्त्रालयको
सशचवले सम्बशन्ित व्यशक्तलाई तनयुशक्त पत्र ददनेछ ।
(4) यस तनयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन
कुनै मन्त्रालयअन्तगात रहेका वा सोसँग सम्बशन्ित सं गदठत सं स्थाका
पदातिकारीको तनयुशक्त भए उपतनयम (३) बमोशजमको कायाववति पूरा गरी
सम्बशन्ित
ददनेछ।

मन्त्रालयको

सशचवले

सम्बशन्ित

व्यशक्तलाई

तनयुशक्तपत्र
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५.

अन्य सावाजतनक तलखतको प्रमाणीकरण : (१) ऐन वा यस तनयमावलीमा
ले शखएदे शख वाहेक प्रदे श सरकारबाट भएका तनणाय वा जारी भएका आदे श
वा अतिकारपत्रमध्ये मशन्त्रपररषद्बाट भएका वा जारी भएका तनणाय आदे श
वा अतिकारपत्र भए प्रमुख सशचवबाट र मन्त्रालयबाट भएका वा जारी
भएका तनणाय,

आदे श वा अतिकारपत्र भए सम्बशन्ित मन्त्रालयको

सशचवबाट र सो बाहेक अन्य वकतसमका तलखत, आदे श वा कामकारबाही
वा तनणायको प्रमाणीकरण प्रदे श सरकारको तनणाय बमोशजम हुनेछ ।
(२) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन कुनै
खास सावाजतनक तलखत प्रमाणीकरणका लातग प्रचतलत कानून बमोशजम
कुनै खास अतिकारी तोवकएको रहेछ भने त्यस्तो सावाजतनक तलखत
त्यस्तो अतिकारीबाट प्रमाणीकरण हुन ु पनेछ ।
६.

सं वविान अन्तगात जारी हुने आदे शको प्रमाणीकरण : ऐन वा यस
तनयमावलीमा उल्लेख भएदे शख बाहेक प्रचतलत सं वविान बमोशजम जारी हुने
आदे शको प्रमाशणत गने अतिकारीका सम्बन्िमा छु ट्टै व्यवस्था भएकोमा
सोही बमोशजम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा प्रमुख सशचव वा मुख्यमन्त्री
तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सशचवबाट प्रमाणीकरण हुनेछ ।

७.

प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशन गने : (१) ऐन वा यस तनयमावली बमोशजम
प्रमाणीकरण भएका सावाजतनक तलशखतहरुमध्ये ऐनको दफा 10 मा
ले शखएदे शख बाहेकका तलखतहरु सवासािारणको जानकारीका लातग नेपाल
राजपत्रको भाग 3 मा प्रकाशन गनुप
ा नेछ ।
(2)

प्रदे श

राजपत्र

प्रकाशनसम्बन्िी

अन्य

मशन्त्रपररषद्ले बनाएको कायाववति बमोशजम हुनछ
े ।

व्यवस्था

प्रदे श
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८.

अतभलेखालयमा

पठाउनु पने

:

ऐन

वा

यस

तनयमावली

बमोशजम

प्रमाणीकरण भएका दे हायका सावाजतनक तलखतका प्रामाशणक प्रततहरु
दे हायको अवति पूरा भएपतछ सम्बशन्ित तनकाय वा मन्त्रालयले अतभलेख
सुरशित राख्नका लातग अतभलेखालयमा पठाउनु पनेछ :-

(क) ऐन भए पच्चीस वषा,
(ख) तनयम, आदे श भए दश वषा,
(ग) प्रदे श सरकारले अतभले खालयमा सुरशित राख्नका लातग
पठाउनु पने भनी तनणाय गरे को अन्य तलखत भए पाँच
वषा ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

प्राप्त

भएका

सावाजतनक

तलखतहरुमध्ये अतभलेखालयले ऐनको प्रामाशणक प्रततको माइक्रोवफल्म
तयार गरी त्यस्तो प्रतत र माइक्रोवफल्म सुरशित साथ राख्नु पनेछ ।
९.

खारे जी र बचाऊ : (१) प्रदे शस्तरका केही सावाजतनक तलखत प्रमाणीकरण
तनयमावली, 2074 खारे ज गररएको छ ।
(2) प्रदे श नं. ५ का सावाजतनक तलखत प्रमाणीकरण (कायाववति)
ऐन, 2075 प्रारम्भ हुन ु अशघ उपदफा (१) बमोशजम खारे ज भएको
तनयमावली बमोशजम भए गरे का काम कारवाहीमा कुनै प्रततकूल असर
पनेछैन ।
आज्ञाले,

राजेन्र थापा

कानून सशचव
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