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शिवराज नगर कायपाशिकाको शनर्णय वा आदेि र अशधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् ( कायणशवशध) 

सम्वन्धमा व्यवस्था गनण बनेको शनयमाविी, २०७४ 

 

प्रमाणिकरि तथा प्रकाशन णमणतM २०७४ /०४  / २४ 

  

प्रस्तावनााः णशवराज काययपाणिकाको णनियय वा अदशे र ऄणधकारपत्र िगायतका ऄन्य णिखत प्रमािीकरि गने णवणध र 

प्रणियािाइ व्यवणथथत गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको  संणवधानको  धारा  २१४  को  ईपधारा  (५)   बमोणजम  णशवराज नगरकाययपाणिकािे  दहेायको णनयमाविी 

बनाएका] छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. सशंिप्त   नाम  र   प्रारम्भ 

१) यस  णनयमाविीको नाम “शिवराज नगरकायणपाशिकाको  शनर्णय  वा आदेि र  अशधकारपत्रका  प्रमार्ीकरर्   

(कायणशवशध)  शनयमाविी, २०७४” रहकेो छ । 

२)  यो णनयमाविी  तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषााः णवषय वा प्रसंगिे ऄका]{ ऄथय निागेमा यस णनयमाविीमा, 

क)  “प्रमुख” भन्नािे नगर काययपाणिकाको प्रमखु सम्झन ुपदयछ । 

ख)  “उपप्रमुख” भन्नािे नगर काययपाणिकाको ईपप्रमखु सम्झन ुपदयछ । 

ग)  “कायणपाशिका” भन्नािे संणवधानको  धारा  २१६  बमोणजम गणठत णशवराज नगर काययपाणिका सम्झन ुपदयछ ।  

घ) “कायणकारी  अशधकृत” भन्नािे  नगर काययपाणिकाको  काययकारी  ऄणधकृत  सम्झन ुपदयछ । 

ङ) “नगरपाशिका” भन्नािे संणवधान बमोणजमको नगरपाणिका सम्झन ुपछय । 

च) “प्रामाशर्क प्रशत” भन्नािे णनियय वा अदशे र ऄणधकारपत्र प्रमाणित गन ]{ ऄणधकारीि ] हथताक्षर गरेको सक्कि प्रणत 

सम्झन ुपदयछ । 

छ) “शिखत वा कागजात” भन्नािे दहेायका  णबषयसँग  सम्वणन्धत णनियय वा अदशे वा तत्सम्वन्धी ऄणधकारपत्र सग 

सम्वणन्धत णिखत वा कागजात सम्झन ुपदयछ 

१_ gu/;efn] jgfPsf] P]g, lgod, sfo{ljlw, cfrf/;+lxtf, 

२)  नगर काययपाणिकािे बनाएको नीणत, णनयम, णनदणेशका, काययणवणध, 

३)  नगर काययपाणिकािे जारी गरेको अदशे, 

४) नगर काययपाणिकाद्वारा पाररत प्रथताव, 

५) नगर काययपाणिकािे जारी गरेको ऄणधकारपत्र, 

६) नगर काययपाणिकािे गरेका णनियय, 

७) नगर काय{पाणिकाबाट णनय'णि ह'न] पदका] णनयणुिपत्र, सरुवा तथा ऄवकाश पत्र, 

८) नगर काययपाणिकािे जारी गरेको सचूना तथा णसजयना गरेको तथयांक वा ऄणभिेख सम्वन्धी णिखत वा 

कागजात, 

९) प्रचणित काननू बमोणजम प्रमािीकरि गन'{पने  ऄन्य णिखत वा कागजात । 

ज) “सभा”भन्नािे संणवधानको धारा २२३ बमोणजमको नगरसभा  सम्झनपुदयछ। 

झ) “सशंवधान” भन्नािे नेपािको संणवधानिाइ सम्झनपुदयछ। 



2 
 

ञ) “सचूना तथा अशभिेख केन्र ” भन्नािे नगरपाणिका ऄन्तगयत थथापना भएका णनयम१२ बमोणजमको सचूना तथा 

ऄणभिेख केन्र सम्झनपुदयछ।  

 

 

पररच्छेद २ 

शिखत वा कागजातको  प्रमार्ीकरर् कायणशवशध 

 

३= ए]नको प्रमाशर्करर् कायणशबशध  

१_ नगर सभािे वनाएको ए]न नगर सभावाट थवीकृत भएपणछ प्रमखुिे प्रमाणिकरि गनेछ ।  

२) प्रमखुिे ईपणनयम (१)  बमोणजम प्रमािीकरि गदाय  नेपािी कागजमा  तयार गररएका ] ऐनको  कम्तीमा चार  प्रणतमा 

णमणत समेत ईल्िेख गरी  हथताक्षर  गनुयपनेछ र त्यथता प्रामािीक प्रणतमध्ये एक-एक प्रणत दहेाय बमोणजमका णनकायमा 

पठाईन ुपनेछ 

क) काययकारी ऄणधकृतका] सणचवाियमा, 

ख) सचूना तथा ऄणभिेख केन्रमा, 

ग) संघको संघीय माणमिा हनेे मन्त्राियमा, 

घ) प्रदशेको नगरपाणिका हनेे णनकाय (मन्त्रािय वा णवभाग) मा, 

३) सचूना तथा ऄणभिेख केन्रिे ईपणनयम (२) बमोजम प्रमािीकरि भएका णनयम प्रकाशन गरी नगरपाणिकाका ] सब } 

वडा कायायियमा पन्र  णदनणभत्र पठाईन ु पनेछ । 

४)  यस णनयम  बमोणजम प्रमािीकरि  भएका  णनयम  काययकारी  ऄणधकृति ] सवयसाधारिको जानकारीको िाणग 

सावयजणनक गने व्यवथथा णमिाईन ुपनेछ । 

४.  शनयमको प्रमार्ीकरर् कायणशवशध 

१) काययपाणिकािे बनाएका णनयम काययपाणिकाको बैठकबाट थवीकृत  भएपणछ प्रमखुिे प्रमािीकरि गनेछ । 

२) प्रमखुिे ईपणनयम (१)  बमोणजम प्रमािीकरि गदाय  नेपािी कागजमा  तयार गररएका ] णनयमको  कम्तीमा चार  प्रणतमा 

णमणत समेत ईल्िेख गरी  हथताक्षर  गनुयपनेछ र त्यथता प्रामािीक प्रणतमध्ये एक-एक प्रणत दहेाय बमोणजमका णनकायमा 

पठाईन ुपनेछः– 

क) काययकारी ऄणधकृतका] सणचवाियमा 

ख) सचूना तथा ऄणभिेख केन्रमा, 

ग) संघको संघीय माणमिा हनेे मन्त्राियमा, 

घ) प्रदशेको नगरपाणिका हनेे णनकाय (मन्त्रािय वा णवभाग) मा, 

३) सचूना तथा ऄणभिेख केन्रिे ईपणनयम (२) बमोजम प्रमािीकरि भएका णनयम प्रकाशन गरी नगरपाणिकाका ] सब } 

वडा कायायियमा पन्र  णदनणभत्र पठाईनपुनेछ । 

४)  यस णनयम  बमोणजम प्रमािीकरि  भएका  णनयम  काययकारी  ऄणधकृति ] सवयसाधारिको जानकारीको िाणग 

सावयजणनक गने व्यवथथा णमिाईन ुपनेछ । 

५. नीशत, शनदेशिका तथा कायणशवशधको प्रमार्ीकरर् 

१) काययपाणिकािे बनाएको नीणत , णनदणेशका तथा काययणवणध काययकारी ऄणधकृतिे तीन प्रणतमा हथताक्षर गरी 

प्रमािीकरि गनुयपनेछ । 



3 
 

२) ईपणनयम (१)  बमोणजम प्रमािीकरि  भएका प्रामाणिक  प्रणतमध्ये  एक  प्रणत काययकारी ऄणधकृतका ] सणचवियमा, 

एक प्रणत कायायन्वयन गने सम्बणन्धत णनकायमा र ऄका ]{ प्रणत सचूना तथा ऄणभिेख केन्रमा पठाइ कायायन्वयन तथा 

ऄणभिेखबद्ध गनुयपनेछ ।  

३) सचूना  तथा  ऄणभिेख  केन्रिे  ईपणनयम (१)  बमोणजम  प्रमािीकरि  भएका नीणत , णनदणेशका तथा काययणवणध सबै 

वडा कायायियमा पठाईन ुपनेछ । 

४) यस णनयम  बमोणजम प्रमािीकरि भएका नीणत ,णनदणेशका तथा  काययणवणध काययकारी ऄणधकृतिे  सवयसाधारिका  

जानकारीको  िाणग सावयजणनक  गने व्यवथथा  णमिाईन ुपनेछ । 

 

 

६. कायणपाशिकाको शनर्णय तथा प्रस्तावको  प्रमार्ीकरर् 

१)  काययपाणिकाको  बैठकमा पेश हुन प्रथताव र बैठकका णनियय काययकारी ऄणधकृतिे प्रमाणित गनेछ । 

२)  ईपणनयम (१) बमोणजम प्रमािीकरि भएका णनियय तथा प्रथताव सचूना तथा ऄणभिेख केन्रिे सरुणक्षत तवरिे संग्रह  

गरी राख्न ुपनेछ । 

३) ईपणनयम (१) बमोणजम प्रमाणित णनियय काययकारी ऄणधकृतिे कायायन्वयन गने  सम्वणन्धत णनकाय  वा ऄणधकारीिाइ 

पठाइ त्यथता    णनियय सरुणक्षत राख्नपुनेछ । 

४) यस णनयम  बमोणजम प्रमािीकरि  भएका  णनियय  काययकारी  ऄणधकृति ] सवयसाधारिको जानकारीको िाणग 

सावयजणनक गने व्यवथथा णमिाईनपुनेछ । 

७.  आदेि वा अशधकारपत्रका]  प्रमार्ीकरर् 

१) संणवधान  वा ऄन्य  प्रचणित काननू  बमोणजम काययपाणिकाबाट जारी हुने अदशे वा ऄणधकारपत्रका ] प्रमािीकरि 

प्रमखुिे गनेछ । 

२) ईपणनयम (१)   बमोणजम प्रमािीकरि भएका अदशे  वा ऄणधकारपत्रका प्रामािीक प्रणतमध्ये एक प्रणत कायायन्वयन 

गने सम्वणन्धत णनकाय वा ऄणधकारीिाआ र ऄका]{ प्रणत सचूना तथा ऄणभिेख केन्रमा पठाइ ऄणभिेखबद्ध  गनुयपनेछ । 

३) यस णनयम बमोणजम प्रमािीकरि  भएका अदशे वा ऄणधकारपत्र  काययकारी  ऄणधकृतिे सवयसाधारिको जानकारीका 

िाणग सावयजणनक गने व्यवथथा णमिाईनपुनेछ । 

८.  न्याशयक सशमशतको शनर्णय वा आदेिको प्रमार्ीकरर् 

१) न्याणयक सणमणतको णनियय वा अदशे ईि  सणमणतका संयोजक र सब} सदथयिे प्रमािीत गनेछन ्।  

२) न्याणयक सणमणतका णनियय वा अदशेको प्रामाणिक प्रणत काययकारी ऄणधकृत वा णनजिे तोकेका सम्बणन्धत शाखाका 

कमयचारीिे संरक्षि गनेछ । 

३) यस णनयम  बमोणजम भएको  णनियय  वा  अदशेको  नक्कि  णिन  चाहमेा  सरोकारवािा  व्यणि वा संथथािाआ 

काययकारी ऄणधकृत वा णनजिे तोकेका कमयचारीिे नक्कि प्रणत प्रमाणित गरी ईपिब्ध गराईनपुनेछ । 

९. सचूना वा तथ्याङ्क प्रमार्ीकरर् 

१) थथानीयथतरका सचूना  तथा तथयांक, थवीकृत  बाणषयक काययिम, योजना  तथा बजेट एवं कायययोजनाको प्रमािीकरि 

काययकारी ऄणधकृतिे गनेछ । 

२) नगरपाणिकामा रहकेो सचूना वा तथयांक कसैि माग गरेमा ऄणभिेखमा जनाआ सम्वणन्धत शाखा प्रमखुिे प्रमाणित गरी 

ईपिव्ध गराईन ुपनेछ । 

३) यस णनयम बमोणजम कुन  सचूना ,तथयांक वा णिखत  वा कागजात  नेपाि  सरकार वा प्रदशे सरकारिे माग गरेमा 

त्यथता  सचूना,  तथयांक वा णिखत  वा  कागजात काययकारी ऄणधकृतिे प्रमाणित गरी ईपिब्ध गराईनपुनेछ । 

१०. अन्य शिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् 
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१) णनयम   ३, ४, ५, ६,   ७ र ८ मा िेणखएदणेख बाहके  नगरपाणिकासँग  सम्बणन्धत  ऄन्य   णिखत  वा  कागजातको   

प्रमािीकरि  गदा { काययपाणिकाबाट  भएका वा  जारी  भएका णिखत  वा  कागजातका  प्रमािीकरि  काययकारी 

ऄणधकृतबाट हुनेछ । 

२) ईपणनयम (१)  मा जनुसकैु कुरा  िेणखएका भए तापणन कुनै  खास  णिखत  वा कागजात   प्रमािीकरिका   िाणग 

नगरपाणिकाको   काननूबमोणजम कुनै   खास  ऄणधकारी तोणकएको रहछे भने त्यथता णिखत वा कागजात त्यथता 

ऄणधकारीबाट प्रमािीकरि हुनेछ । 

११. कायणपाशिकाबाट ह'न ] शनय'शि, सरुवा तथा अवकासका] प्रमार्ीकरर् 

१) काययपाणिकाबाट णनयणि हुन ]  पदका ]  णनयणुिपत्र , सरुवा  तथा  ऄवकाश  पत्रको प्रमािीकरि  काययकारी  

ऄणधकृतबाट हुनेछ ।  

२) नगरपाणिकाको णवणभन्न सेवाको ऄणधकृत वा सो सरहका ]  पद र थथायी णनयणुि हुने  ऄन्य पदमा काययकारी 

ऄणधकृतिे प्रमािीकरि गरी णनयणुिपत्र णदनेछ । 

३) नगरपाणिकाको णवज्ञ सेवा वा करारमा णनयिु हुने पदमा काययकारी ऄणधकृत वा णनजिे ऄणख्तयारी णदएको सम्वणन्धत 

शाखा प्रमखुिे प्रमािीकरि गरी णनयणुिपत्र णदनेछ । 

४) यस णनयममा िेणखएदणेख बाहके नगरपाणिकाका काननू बमोणजम णनयणुि हुने ऄन्य पदको णनयणुि काययकारी ऄणधकृt 

वा णनजिे तोकेका  ऄणधकारीद्वारा  प्रमािीकरि हुनेछ । 

५) यस णनयम बमोणजमको प्रामाणिक प्रणत काययकारी ऄणधकृतिे  सरुणक्षत  राख्न ुवा राख्न िगाईन ुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद   ३ 

सूचना तथा अशभिेख  व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

 

१२= सचूना तथा अशभिेख  केन्र रहने 

१) नगर काययपाणिकाबाट हुने णनियय , अदशे िगायतका णिखत वा कागजातका प्रामािीक  प्रणत िगायतका  सचूना 

तथा ऄणभिेख  व्यवथथापन गनय नगर काययपाणिकामा एक सचूना तथा ऄणभिेख केन्र रहनेछ । 

२) ईपणनयम (१)  बमोणजमका  सचूना  तथा ऄणभिेख  केन्रिे यस णनयम  बमोणजम प्रमािीकरि  भएका णिखत  वा  

कागजातका]  सक्कि  प्रामािीक  प्रणत  सरुणक्षतसाथ  राख्न'पनेछ । 

३) ईपणनयम (१)  बमोणजम सचूना  तथा ऄणभिेख  केन्रिे  यस णनयम  बमोणजम प्रमािीकरि  भएका महत्वपिू  णिखत  

वा  कागजातको  माआिो  णिल्म  तयार  गरी  राख्नपुनेछ ।  

४) ईपणनयम (१)  बमोणजमका सचूना तथा ऄणभिेख  केन्रि णिखत वा कागजातका णसिेणसिेवार रुपमा संग्रह  गरी 

ऄणभिेख राख्नपुनेछ  

१३. अशभिेख व्यवशस्थत  गरी राख्न पने 

 १) यस णनयम बमोणजम प्रमािीकरि भएका णिखत वा कागजातको नगर काययपाणिकाको सम्वणन्धत णबषयगत शाखा र 

सचूना तथा ऄणभिेख केन्रिे सरुणक्षतसाथ ऄणभिेखबद्ध गरी राख्न'पनेछ  । 

२) ईपणनयम (१)  बमोणजम ऄणभिेख  राख्दा  णवद्यतुीय  प्रणत समेत सरुणक्षत  गरीराख्नपुनेछ । 

१४. सावणजशनक गनुणपने 

यस णनयममा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए तापणन प्रचणित काननूिे गोप्य  राख्नपुने  णिखत  वा  कागजात  भनी   तोके 

बाहकेका  ऄन्य  सब } णिखत  वा  कागजात  सवयसाधारिको जानकारीको िाणग सचूना तथा ऄणभिेख केन्रिे सावयजणनक 

रुपमा प्रकाशन गनुयपनेछ । 
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पररच्छेद ४ 

शवशवध 

 

१५.  अन्य प्रचशित कानून बमोशजम प्रमार्ीकरर् हुने शवषयमा असर नपने 

कुनै णन ियय वा अदशे प्रमािीकरि सम्बन्धमा प्रचणित नेपाि काननूमा छुट्ट } व्यवथथा भएकोमा त्यथता णवषयमा यस 

णनयममा िेणखएको कुन} कुरािे ऄसर पाने छैन । 

१६.  कायणशवशध बनाउन सकनेाः यस णनयमको  ईद्दशे्य कायायन्वयन गनय काययपाणिकािे  अवश्यक काययणवणध बनाईन सक्नेछ । 

१७.  बचाऊाः  यस ऄणघ नगरपाणिकाबाट प्रचणित काननू बमोणजम भए गरेका णनियय वा अदशे वा तत्सम्वन्धी ऄणधकारपत्रका 

प्रमाणिकरि यसै णनयम बमोणजम भए गरेको माणननेछ । 


