
नोटरी पब्लिकको व्यवसायिक आचार संयिता,२०६४ 

नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३७ ले ददएको अदिकार प्रयोग गरी नेपाल नोटरी पब्लिक पररषद्ले 

देहायको आचार संदहता बनाएको छ । 

संयिप्त नाम र प्रारम्भः 

१. यस आचार संदहताको नाम "नोटरी पब्लिकको व्यवसादयक आचार संदहता,२०६४ " रहेको छ । 

२. यो आचार संदहता तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

पररचे्छद -१ 

नोटरी पब्लिकको पेशागत आचरण 

१.१ नोटरी पब्लिकको आफ्नो व्यवसायलाई सदैव मयााददत र सम्मादनत राख्नु पदाछ । 

१.२ नोटरी पब्लिकको व्यवसादयक नैदतकताको आिारभूत दसध्दान्तको सदैव पालना गनुापदाछ । मुलुकको 

संदविान,ऐन, दनयमको सदैव पालना गरी आफ्नो पेशागत काया गनुापछा  । 

१.३ नोटरी पब्लिकले सेवाग्राही प्रदत सम्मान गनुापछा  र एकआपसमा दवश्वासको वातावरण दसर्ाना गनुापदाछ। 

१.४ नोटरी पब्लिकको हैदसयतले काम गदाा दनर्ले सावार्दनक दहतको संरक्षण र सुरक्षालाई प्रभाव नपाने 

गरी गनुापदाछ ।  

१.५ नोटरी पब्लिकले नक्कली र झुठो दलखत प्रमादणत गनुाहुदैन र कुनै दलखत प्रमाणीकरण गदाा त्यस्तो 

दलखत सत्य हो भने्न पूणा दवश्वास गने मनादसव आिार र कारण भएको अवस्थामा मात्र गनुापदाछ ।  

१.६ सक्कल दलखत नहेरी दलखत प्रमादणत गनुा हुदैन । 

१.७ कुनै पदन दलखत प्रमादणत गदाा नोटरी पब्लिकले प्रचदलत कानून बमोदर्म दलन पाउने भन्दा बढी रकम 

दलनु हुदैन र त्यस्तो दलखतको कारोबारबाट कुनै लाभ प्राप्त गनुा वा त्यस्को कारोबारमा संलग्न हुनु 

हुदैन र आफुले  दलएको शुल्कको भपााई ददनुपछा  । 

१.८ नोटरी पब्लिकको अनुवाद गदाा मूलप्रदतको दुरुस्त हुने गरी गनुापदाछ । 

१.९ आफुले गरेको अनुवाद मुलप्रदत अनुरुप दुरुस्त छ भने्न यदकन नभई नोटरी पब्लिकले अनुवादकको 

हैदसयतले दलखत प्रमादणत गनुा हुदैन । 

 

१.१० नोटरी पब्लिकले सावार्दनक अदिकारीका हैदसयतमा सेवाग्रहीलाई इमान्दारीपूवाक र पूवााग्रही नभै 

सेवा प्रदान गनुापदाछ । सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गदाा दलङ्ग, र्ातर्ादत, िमा कुनै आस्था र 

दवश्वासका आिारमा पक्षपातपूणा व्यवहार गनुाहुदैन । 

१.११ अनुवादकको रुपमा काया गना इर्ार्त प्राप्त नोटरी पब्लिकले बाहेक अन्यले गरेको अनुवाद मैले 

गरेको हो भनी प्रमादणत गनुा हुदैन ।   



१.१२ नोटराईरे्सन सम्बन्धी दनदेशनहरु कानून व्यवहारर नोटरी पब्लिकले राख्नु पने अन्य ज्ञानलाई 

अिावदिक गरर राख्नुपदाछ ।  

१.१३ नोटरी पब्लिकले आफुले प्रमादणत गरेको दलखतको अदभलेख दुरुस्त राख्नुपदाछ । 

१.१४ नोटरी पब्लिकले आफुले अनुवाद गना प्रमाणपत्र नपाएको भाषाबाट वा त्यस्तो भाषामा बाहेक अन्य 

भाषाबाट वा त्यस्तो भाषामा अनुवाद गनुा हुदैन ।  

१.१५ नोटरी पब्लिकले कुनै एक भाषाबाट अको भाषामा अनुवाद गदाा दलखतमा प्रयुक्त दवक्रम संवत वा 

इस्वी संवत साल, मदहना र गतेको क्यालेण्डर (पात्रो) दभडाई दुरुस्त हुने गरी दवक्रम संवत वा इश्वी 

संवतको साल, मदहना, गते (ताररख) मा रुपान्तर गनुापदाछ । 

१.१६ प्रचदलत कानूनले दनददाष्ट गरे बमोदर्म बाहेक नोटरी पब्लिकले आफुले प्रमादणत गरेको दलखत 

सम्बब्लन्धत व्यब्लक्त बाहेक अरुलाई ददनु हुदैन । त्यसको गोपदनयता भंग गनुा हुदैन । 

१.१७ नोटरी पब्लिकले आफुले प्रयोग गने छाप अरु कसैलाई प्रयोग गनुा ददनु हुदैन । 

पररचे्छद -२ 

नोटरी पब्लिकको स्वतन्त्रता सम्बन्धी आचरण 

२.१ नोटरी पब्लिकको हैदसयतबाट काम गदाा कुनै लोभ लालच, मोलादहर्ा स्वाथाबाट स्वतन्त्र रहनुपदाछ ।  

२.२ सेवाग्राहीको स्वतन्त्रता र गोपदनयताको बब्लखालाप कुनै काम गनुाहुदैन । 

२.३ नोटरी पब्लिकले सेवाग्राहीलाई सिै सम्मानर्नक व्यवाहर गनुा पदाछ । 

२.४ नोटरी पब्लिकले आफ्नो पेशा सञ्चालन गदाा स्वतन्त्र व्यवसायीको हैदसयतमा इमान्दारीपूवाक पालना 

गनुापछा  र कसैलाई िोका ददनु हुदैन । 

 

पररचे्छद -३ 

यनष्पिता सम्बन्धी आचरण 

३.१ आफूसँग कुनै काम दलएर आउने सबै सेवाग्राही उपर समान र दनष्पक्ष व्यवहार गनुापछा  । 

३.२ कसैले बददनयत पूवाक फौर्दारी अपराि ठहर हुने काम गराउन आएको छ  भने्न नोटरी पब्लिकलाई 

लागेमा तत्कालै सम्बब्लन्धत दनकायलाई त्यसको र्ानकारी गराउनु पछा  । 

३.३ नोटरी पब्लिकले बददनयतपूवाक कुनै गलत काम गना वा त्यस्तो काम गना गराउन कसैलाई दुरुत्साहन 

गनुाहुदैन । 

३.४ नोट्टरी पब्लिकले अनादिकृत सल्लाह र सेवाहरु प्रदान गनुाहुदैन । 

३.५ नोटरी पब्लिकले कानूनको शासन पारददशाता बसु्तदनष्ठतालाई सम्मान गनुापदाछ । 

पररचे्छद -४ 

यवयवध 



४.१ नेपाल नोटरी पब्लिक पररषद्बाट र्ारी गररएको पररपत्र र दनदेशनलाई प्रते्यक नोटरी पब्लिकले अक्षरस 

पालना र अनुसरण गनुापछा  । 

४.२ आफुले गने कायाको सम्बन्धमा नेपाल नोटरी पब्लिक पररषद्सँग आवश्यकतानुसार सम्पका मा रहनु 

पछा  । 

४.३ मादक पदाथा तथा लागू औषि सेवन गरी आफ्नो कायाालयमा बसु्न हुदैन । 

४.४ पररषद्ले कुनै दववरण मागेमा तोदकएको समयाविी दभत्र यथाशक्य चाडो दववरण उपलब्ध गराउनु 

पदाछ । 

४.५ नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन,२०६३, नोटरी पब्लिक सम्बन्धी दनयमावली ,२०६३ ,यो आचार 

संदहता,कानून व्यवसायी आचार संदहता र अन्य प्रचदलत कानूनको दनष्ठा पूवाक पालना गनुापदाछ । 

४.६ आफुले काम गने इर्ार्त पाएको दर्ल्ला बाहेक अको दर्ल्लामा गएर नोटरी पब्लिकको काम  गनुा 

हुदैन  । 

४.७ आफुले काम गने दर्ल्ला ब्लस्थत मालपोत कायाालय, दर्ल्ला प्रशासन कायाालय, दर्ल्ला अदालत, 

पुनरावेदन अदालत भए पुनरावेदन अदालत, दर्ल्ला तथा पुनरावेदन सरकारी वदकलको 

कायाालयहरुसँग सुमिुर सम्बन्ध राखी समन्वयात्मक तवरले नोटरी पब्लिकको काम सञ्चालन गनुा 

पदाछ । 

४.८ दकते र्ालसार्ी, ठगी वा भ्रष्टर ाचार र्न्य कुनै काया गना वा गराउन त्यस्तो काया गना दुरुत्साहन ददनु हुदैन 

। 

 


