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नगर सभा/नगर काययपालिकाको लनर्यय वा आदेश र अलधकारपत्र प्रमालर्करर् (काययलवलध) सम्वन्धमा 

व्यवस्था गनय बनेको ऐन, 

 

प्रस्तावनााः 

दवेचलुी नगरपामलका नगर काययपामलकाको मनणयय वा आदशे र अमधकार पत्र लगायतका अन्य प्रमामणकरण मलखत 

गने मवमध र प्रमियालाई व्यवमस्थत गनय वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 

वमोमजम दवेचलुी नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

  

१.संलिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “दवेचलुी नगरपामलकाको प्रमामणकरण ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 २.पररभाषा : मवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा , 

 (क) “प्रमखु” भन्नाले नगर काययपामलकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 

(ख) “उपप्रमखु” भन्नाले नगर काययपामलकाको उप प्रमखु सम्झन ुपछय । 

(ग)  “काययपामलका” भन्नाले समवधंानको धारा २१६ वमोमजम गमठत दवेचलुी नगर काययपामलकालाई सम्झन ुपछय । 

(घ) “प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत” भन्नाले नगरपामलकाको प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत सम्झन ुपछय । 

 (ङ) “नगरपामलका” भन्नाले नेपालको संमवधान बमोमजमको नगरपामलका सम्झन ुपछय । 

(च) “प्रामामणक प्रमत” भन्नाले मनणयय वा आदशे र अमधकार पत्र प्रमामणत गने अमधकारीले हस्ताक्षर गरेको सक्कल 

सम्झन ुपछय । 

(छ) “मलखत वा कागजात” भन्नाले दहेायका मबषयसँग सम्वमन्धत मनणयय वा आदशे वा तत्सम्वन्धी अमधकारपत्रसँग 

सम्वमन्धत मलखत वा कागजात सम्झन ुपछय:- 

(१) नगरसभाले बनाएको ऐन, मनयम, नीमत जारी गरेको आदेश, 

(२)नगर काययपामलकाले बनाएको नीमत, मनयम, मनदमेशका, काययमवमध,  

(३) नगर काययपामलकाले जारी गरेको आदशे, 

  (४) नगर काययपामलकाद्वारा पाररत प्रस्ताव, 

(५) नगर काययपामलकाले जारी गरेको अमधकारपत्र, 



(६) नगर काययपामलकाले गरेको मनणयय, 

(७) नगर काययपामलकाबाट मनयमुि हुने पदको मनयमुिपत्र, सरुवा तथा अवकाश पत्र, 

(८) नगर काययपामलकाले जारी गरेको सचूना तथा मसजयना गरेको तथयांक वा अमभलेख सम्वन्धी मलखत वा  

कागजात, 

(९)नगरसभाले गरेको मनणयय, 

(१०) प्रचमलत काननू बमोमजम प्रमाणीकरण गनुय पने मलखत वा अन्य कागजात,  

(ज) “सभा” भन्नाले संमवधानको धारा २२३ वमोमजमको नगर सभा सम्झन ुपछय ।  

(झ) “संमवधान” भन्नाले नेपालको संमवधानलाई सम्झनुय पछय । 

(ञ) “सचूना तथा अमभलेख केन्र” भन्नाले नगरपामलका अन्तगयत स्थापना भएको मनयम ११ वमोमजमका सचूना तथा 

अमभलेख केन्र सम्झन ुपछय । 

 

 

पररच्छेद २ 

लिखत वा कागजातको प्रमालर्करर् काययलवलध 

 

३. ऐनको प्रमालर्करर् काययलवलध: (१) नगरसभाले बनाएको ऐन नगरसभाबाट स्वीकृत भएपमछ प्रमखुले 

प्रमामणकरण गनेछ । 

 (२) प्रमखुले उपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण गदाय नेपाली कागजमा तयार गररएका मनयमको कम्तीमा चार प्रमतमा 

मममत समेत उल्लेख गरी हस्ताक्षर गनुय पनेछ र त्यस्तो प्रामामणक प्रमत मध्ये दहेाय बमोमजमका मनकायमा पठाउन ुपनेछ । 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतको समचवालयमा, 

(ख) सचूना तथा अमभलेख केन्रमा, 

(ग) संघको संघीय माममला हनेे मन्त्रालयमा, 

(घ) प्रदशेको नगरपामलका हनेे (मन्त्रालय, मनकाय वा मवभाग) मा, 

(३) सचूना तथा अमभलेख केन्रले दफा (२) बमोमजम प्रमाणीकरण भएका मनयम प्रकाशन गरी नगरपामलकाको सबै 

वडा कायायलयमा पन्र मदनमभत्र पठाउन ुपनेछ । 

(४) यस ऐन बमोमजम प्रमाणीकरण भएको ऐन, मनयम, काययमवमध, मनदमेशका प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतले 

सवयसाधारणको जानकारीको लामग सावयजमनक गने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

 

४. लनयमको प्रमालर्करर् काययलवलध : (१) काययपामलकाले बनाएको मनयम काययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृत 

भएपमछे  प्रमखुले प्रमाणीकरण गनेछ ।  



(२) प्रमखुले उपदफा (१) बमोमजम प्रमामणकरण गदाय नेपाली कागजमा तयार गररएका मनयमको कम्तीमा चार प्रमतमा 

मममत समेत उल्लेख गरी हस्ताक्षर गनुय पनेछ र त्यस्तो प्रामामणक प्रमत मध्ये दहेाय बमोमजमका मनकायमा पठाउन ुपनेछ । 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतको समचवालयमा, 

(ख) सचूना तथा अमभलेख केन्रमा, 

(ग) संघको संघीय माममला हनेे मन्त्रालयमा, 

(घ) प्रदशेको नगरपामलका हनेे (मन्त्रालय, मनकाय वा मवभाग) मा, 

(३) सचूना तथा अमभलेख केन्रले उपमनयम (२) बमोमजम प्रमाणीकरण भएका मनयम प्रकाशन गरी नगरपामलकाको 

सबै वडा कायायलयमा पन्र मदनमभत्र पठाउन ुपनेछ । 

(४) यस ऐन बमोमजम प्रमाणीकरण भएको ऐन, मनयम, काययमवमध, मनदमेशका प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतले 

सवयसाधारणको जानकारीको लामग सावयजमनक गने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

 ५. नीलत लनदेलशका तथा काययलवलधको प्रमालर्करर् : (१) काययपामलकाले बनाएको नीमत, मनदमेशका तथा 

काययमवमध प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतले तीन प्रमतमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएका प्रामामणक प्रमतमध्ये एक प्रमत प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतको 

समचवलयमा, एक प्रमत कायायन्वयन गने सम्बमन्धत मनकायमा र अको प्रमत सचूना तथा अमभलेख केन्रमा पठाई 

कायायन्वयन तथा अमभलेखबद्ध गनुय पनेछ । 

(३) सचूना तथा अमभलेख केन्रले उपमनयम (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएका नीमत, मनदमेशका तथा काययमवमध सब ै

वडा कायायलयमा पठाउन ुपनछे । 

(४) यस ऐन बमोमजम प्रमाणीकरण भएको ऐन, नीमत, मनदमेशका तथा काययमवमध प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत 

सवयसाधारणको जानकारीको लामग सावयजमनक गने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

६. काययपालिकाको लनर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर् : (१) काययपामलकाको बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव प्रमखु 

प्रशासकीय अमधकृतले प्रमामणत गने र बैठकका मनणयय प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतबाट प्रमामणत हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएका मनणयय तथा प्रस्ताव सचूना तथा अमभलेख केन्रले सरुमक्षत तवरले 

संग्रह गरी राख्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोमजम प्रमामणत मनणयय प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतले कायायन्वयन गने सम्वमन्धत मनकाय वा 

अमधकारीलाई पठाई त्यस्ता मनणयय सरुमक्षत राख्न ुपनेछ । 

(४) यस ऐन बमोमजम प्रमाणीकरण भएका मनणयय प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतले सवयसाधारणको लामग सावयजमनक गने 

व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

७. आदेश वा अलधकार पत्रको प्रमालर्करर् : (१) संमवधान वा अन्य प्रचमलत काननू बमोमजम काययपामलकाबाट 

जारी हुने आदशे वा अमधकार पत्रको प्रमाणीकरण प्रमखुले गनेछ । 



(२) उपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएको आदशे वा अमधकारपत्रको प्रामामणक प्रमतमध्ये एक प्रमत कायायन्वयन 

गने सम्वमन्धत मनकाय वा अमधकारीलाई र अको प्रमत सचूना तथा अमभलेख केन्रमा पठाई अमभलेखबद्ध गनुय पनेछ । 

(३) यस ऐन बमोमजम प्रमाणीकरण भएका आदेश वा अमधकारपत्र प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतले सवयसाधारणको 

जानकारीको लामग सावयजमनक गने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

८. न्यालयक सलमलतको लनर्यय वा आदेश प्रमालर्करर् : (१) न्यामयक समममतको मनणयय वा आदशे उि 

समममतका संयोजक र सबै सदस्यले प्रमामणत गनेछन ्। 

(२) न्यामयक समममतका मनणयय वा आदशेको प्रमामणक प्रमत प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत वा मनजले तोकेको सम्बमन्धत 

शाखाको कमयचारीले संरक्षण गनेछ । 

(३) यस ऐन बमोमजम भएको मनणयय वा आदशेको नक्कल मलन चाहमेा सरोकारवाला व्यमि वा संस्थालाई प्रमखु 

प्रशासकीय अमधकृत वा मनजले तोकेको कमयचारीले नक्कल प्रमत प्रमामणत गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

९. सूचना तथा तथयांक प्रमालर्करर् : (१) स्थानीयस्तरका सचूना तथा तथयांक, स्वीकृत बामषयक काययिम, 

योजना तथा बजटे प्रमाणीकरण प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतले गनेछ । 

(२) नगरपामलकामा रहकेो सचूना वा तथयांक कसैले माग गरेमा अमभलेखमा जनाई सम्वमन्धत शाखा प्रमखुले 

प्रमामणत गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) यस ऐन बमोमजम कुनै सचूना, तथयांक वा मलखत वा कागजात नेपाल सरकार वा प्रदशे सरकारले माग गरेमा 

त्यस्ता सचूना, तथयांक वा मलखत वा कागजात प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतले प्रमामणत गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

१०. अन्य लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् : (१) दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा लेमखएदमेख बाहके 

नगरपामलकासँग सम्बमन्धत अन्य मलखत वा कागजातको प्रमाणीकरण गदाय नगरसभा र नगर काययपामलकाबाट भएका 

वा जारी भएका मलखत वा कागजातको प्रमाणीकरण प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतबाट हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेमखएको भए तापमन कुनै खास मलखत वा कागजात प्रमाणीकरण लामग 

नगरपामलकाको काननू बमोमजम कुनै खास अमधकारी तोमकएको रहछे भने त्यस्ता मलखत वा कागजात त्यस्ता 

अमधकारीबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । 

११. काययपालिकाबाट हुने लनयुलि, सरुवा तथा अवकास पत्र प्रमार्ीकरर् : (१) काययपामलकाबाट मनयमुि 

हुने पदको मनयमुिपत्र, सरुवा तथा अवकाश पत्रको प्रमाणीकरण प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतबाट हुनेछ । 

(२) नगरपामलकाको मवमभन्न सेवाको अमधकृत वा सो सरहको पद र स्थायी मनयमुि हुने अन्य पदमा प्रमखु प्रशासकीय 

अमधकृतले प्रमाणीकरण गरी मनयमुिपत्र मदनेछ । 

 (३) नगरपामलकाको मवज्ञ सेवा वा करारमा मनयिु हुन े पदमा प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत वा मनजले अमख्तयारी 

मदएको   सम्वमन्धत शाखा प्रमखुले प्रमाणीकरण गरी मनयमुिपत्र मदनेछ । 

(४) यस ऐनमा लेमखए दमेख बाहके नगरपामलकाका काननू बमोमजम मनयमुि हुने अन्य पदको मनयमुि प्रमखु 

प्रशासकीय अमधकृत वा मनजले तोकेको अमधकारीद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ। 



(५) यस ऐन बमोमजमको प्रामामणक प्रमत प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतले सरुमक्षत राख्न ुवा राख्न लगाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

सूचना तथा अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

 

१२. सूचना तथा अलभिेख केन्र रहने : (१) नगर काययपामलकाबाट हुने मनणयय, आदेश लगायतका मलखत वा 

कागजातको प्रामामणत प्रमत लगायतका सचूना तथा अमभलेख व्यवस्थापन गनय नगर काययपामलकामा एक सचूना तथा 

अमभलेख केन्र रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोमजमको सचूना तथा अमभलेख केन्रले यस मनयम बमोमजम प्रमामणकरण भएका, मलखत वा 

कागजातको सक्कल प्रामामणक प्रमत सरुमक्षत साथ राख्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोमजम सचूना तथा अमभलेख केन्रले यस मनयम बमोमजम प्रमाणीकरण भएका महत्वपणूय मलखत 

वा कागजातको माइिो मफल्म तयार गरी राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोमजमको सचूना तथा अमभलेख केन्रले मलखत वा कागजातका मसलमसलेवार रुपमा संग्रह गरी 

अमभलेख राख्न ुपनेछ । 

१३. अलभिेख व्यवलस्थत गररराख्नु पने : (१) यस ऐन बमोमजम प्रमाणीकरण भएको मलखत वा कागजातको नगर 

काययपामलकाको मबषयगत शाखा र सचूना तथा अमभलेख केन्रले सरुमक्षत साथ अमभलेखवद्ध गरी राख्न ुपनेछ । 

(२) उपमनयम (१) बमोमजम अमभलेख राख्दा मवद्यतुीय प्रमत समते सरुमक्षत गरी राख्न ुपनेछ । 

१४. सावयजलनक गनुय पने : यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेमखएको भए तापमन प्रचमलत काननूले गोप्य राख्नपुने मलखत 

वा कागजात भनी तोके बाहकेका अन्य सबै मलखत वा कागजात सवयसाधारणको जानकारीको लामग सचूना तथा 

अमभलेख केन्रले सावयजमनक रुपमा प्रकाशन गनुयपने छ । 

पररच्छेद ४ 

लवलवध 

१४. अन्य प्रचलित कानूनबमोलजम प्रमार्ीकरर् हुने लवषयमा असर नपने : कुनै मनणयय वा आदशे 

प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा प्रचमलत नेपाल काननूमा छुटै्ट व्यवस्था भएकोमा त्यस्ता मवषयमा यस ऐनमा लेमखएको कुनै 

कुराले असर पान ेछैन । 

१५. काययलवलध वनाउन सक्ने : यस ऐनको उदे्धश्य कायायन्वयन गनय काययपामलकाले आवश्यक काययमवमध बनाउन 

सक्नेछ । 

१६. वचाऊ : यस अमघ स्थानीय तहबाट प्रचमलत काननू बमोमजम भए गरेका मनणयय वा आदशे वा तत्सम्वन्धी 

अमधकारपत्रको प्रमामणकरण यसै ऐन बमोमजम भए गरेको मामनने छ । 



 

 


