
 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 1        संख्या: 12       लमलि: 2074/12/08 

भाग -2 
 

रामपरु नगरपालिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 

नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको लनयमाविी 
सवयसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

 

रामपरु नगरपालिकाको  
लनणयय वा आदेश र अलधकारपत्रको प्रमाजणकरण (काययववलध) लनयमाविी, २०७४ 
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प्रस्िावना: 
रामपरु नगर काययपालिकाको लनणयय वा आदेश र अलधकारपत्र िगायिका अन्य केही लिखि कागजाि 

प्रमाजणकरण गने ववलध र प्रवियािाई व्यवजस्थि गनय वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २१४ को 
उपधारा (५) िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी, 
रामपरु नगर काययपालिकािे यो लनणयय वा आदेश र अलधकारपत्रको प्रमाजणकरण (काययववलध) सम्बन्धी लनयम 

बनाई िागू गरेको छ । 

पररच्छेद १ 
प्रारम्भ 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भः 
1. यस लनयमाविीको नाम “ रामपरु नगरपालिकाको लनणयय वा आदेश र अलधकारपत्रको 

प्रमाजणकरण (काययववलध) लनयमाविी, २०७४” रहेको छ । 
2. यो लनयमाविी िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस लनयमाविीमा 
(क) प्रमखु भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगर प्रमखु सम्झनपुछय।  
(ख) उपप्रमखु भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगर उपप्रमखु सम्झनपुछय। 
(ग) काययपालिका भन्नािे रामपरु नगर काययपालिका सम्झनपुछय । 
(घ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि भन्नािे रामपरु नगर काययपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृि सम्झनपुछय । 
(ङ) नगरपालिका भन्नािे रामपरु नगरपालिका सम्झनपुछय। 
(च) प्रामाजणक प्रलि भन्नािे लनणयय वा आदेश र अलधकारपत्र प्रमाजणि गने अलधकारीिे 

हस्िािर गरेको सक्कि प्रलि सम्झनपुछय ।  
(छ) लिखि वा कागजाि भन्नािे देहायका ववषयसँग सम्बजन्धि लनणयय वा आदेश वा िि ्

सम्बन्धी अलधकारपत्रसंग सम्बजन्धि लिखि वा कागजाि सम्झनपुछय। 
1. काययपालिकािे बनाएको नीलि, लनयम, लनदेजशका, काययववलध,  
2. काययपालिकािे जारी गरेको आदेश, 
3. कायायपालिकािे जारी गरेको लनणयय, 
4. काययपालिकाद्वारा पाररि प्रस्िाव  

5. काययपालिकािे जारी गरेको अलधकारपत्र, 
6. काययपालिकाबाट लनयजुि हनुे पदको लनयजुिपत्र, सरुवा िथा अवकाश पत्र, 
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7. काययपालिकािे जारी गरेको सूचना िथा लसजयना गरेको िथ्याङ्क वा अलभिेख सम्बन्धी 
लिखि वा कागजाि,  

8. प्रचलिि कानून बमोजजम प्रमाजणकरण गनुयपने अन्य लिखि वा कागजाि। 

(ज) सभा भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगरसभा सम्झनपुछय। 

(झ) संववधान भन्नािे नेपािको संववधान सम्झनपुछय । 

(ञ) सूचना िथा अलभिेख केन्र भन्नािे रामपरु नगरपालिका अन्िगयि स्थापना भएको लनयम 
(१1) बमोजजमको सूचना िथा अलभिेख केन्र सम्झनपुछय। 

 

पररच्छेद २ 

लिखि वा कागजािको प्रमाजणकरण काययववलध 

३. लनयमको प्रमाजणकरण काययववलधः 
1. काययपालिकािे बनाएको लनयम काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृि भएपलछ प्रमखुिे प्रमाजणकरण 

गनेछ । 

2. अध्यििे उपलनयम (१) बमोजजम प्रमाजणकरण गदाय नेपािी कागजमा ियार गररएको लनयमको 
कम्िीमा चार प्रलिमा लमलि समेि उल्िेख गरी हस्िािर गनुय पनेछ र त्यस्िो प्रामाणीक प्रलि 
मध्ये एक एक प्रलि देहाय बमोजजमका लनकायमा पठाउन ुपनेछ : 

क) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिको सजचवािय, 
ख) सूचना िथा अलभिेख केन्र 

ग) नेपाि सरकारको संघीय मालमिा हेने मन्त्रािय,  

घ) प्रदेशको नगरपालिका हेने लनकाय (मन्त्रािय वा ववभाग), 
3. सूचना िथा अलभिेख केन्रिे उपलनयम (२) बमोजम प्रमाजणकरण भएका लनयम प्रकाशन गरी 

नगरपालिकाका सबै वडा कायायियमा पन्र ददन लभत्र पठाउन ुपनेछ । 

4. यस लनयम बमोजजम प्रमाजणकरण भएको लनयम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे सवयसाधारणको 
जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

 

४. नीलि, लनदेजशका िथा काययववलधको प्रमाजणकरण: 
1. काययपालिकािे बनाएका नीलि, लनदेजशका िथा काययववलध प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे िीन 

प्रलिमा हस्िािर गरी प्रमाजणकरण गनुयपनेछ । 
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2. उपलनयम (१) बमोजजम प्रमाजणकरण भएको प्रामाजणक प्रलि मध्ये एक प्रलि प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृिको सजचवाियमा, एक प्रलि कायायन्वयन गने सम्बजन्धि लनकायमा र अको प्रलि सूचना 
िथा अलभिेख केन्रमा पठाई कायायन्वयन िथा अलभिेखबद्ध गनुयपनेछ। 

3. सूचना िथा अलभिेख केन्रिे उपलनयम (१) बमोजजम प्रमाजणकरण भएका नीलि, लनदेजशका िथा 
काययववलध सबै वडा कायायियमा पठाउन ुपनेछ । 

4. यस लनयम बमोजजम प्रमाजणकरण भएको नीलि, लनदेजशका िथा काययववलध प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृििे सवयसाधारणको जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

 

५. काययपालिकाको लनणयय िथा प्रस्िावको प्रमाजणकरण: 
1. काययपालिकाको बैठकमा पेश हनुे प्रस्िाव र बैठकको लनणयय प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे 

प्रमाजणि गनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम प्रमाजणकरण भएका लनणयय िथा प्रस्िाव सूचना िथा अलभिेख केन्रिे 
सरुजिि िवरिे संग्रह गरी राख्न ुपनेछ। 

3. उपलनयम (१) बमोजजम प्रमाजणि लनणयय प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे कायायन्वयन गने सम्बजन्धि 
लनकाय वा अलधकारीिाई पठाई त्यस्िो लनणयय सरुजिि राख्न ुपनेछ। 

4. यस लनयम बमोजजम प्रमाजणकरण भएको लनणयय प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे सवयसाधारणको 
जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

 

६. आदेश वा अलधकारपत्रको प्रमाजणकरण: 
1. संववधान वा अन्य प्रचलिि कानून बमोजजम काययपालिकाबाट जारी हनुे आदेश र अलधकारपत्रको 

प्रमाजणकरण प्रमखुिे गनेछ। 

2. उपलनयम (१) बमोजजम प्रमाजणकरण भएको आदेश वा अलधकारपत्रको प्रामाणीक प्रलि मध्ये 
एक प्रलि कायायन्वयन गने सम्बजन्धि लनकाय वा ५ अलधकारीिाई र अको प्रलि सूचना िथा 
अलभिेख केन्रमा पठाई अलभिेखबद्ध गनुय पनेछ। 

3. यस लनयम बमोजजम प्रमाजणकरण भएको आदेश वा अलधकारपत्र प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे 
सवयसाधारणको जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

 
७. न्यावयक सलमलिको लनणयय वा आदेशको प्रमाजणकरण: 
1. न्यावयक सलमलिका लनणयय वा आदेश उि सलमलिका संयोजक र सदस्यहरुिे प्रमाजणकरण 

गनेछन।् 
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2. न्यावयक सलमलिका लनणयय वा आदेशको प्रामाजणक प्रलि प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि वा लनजिे 
िोकेको सम्बजन्धि शाखाका कमयचारीिे संरिण गनेछ। 

3. यस लनयम बमोजजम भएको लनणयय वा आदेशको नक्कि लिन चाहेमा सरोकारवािा व्यजि वा 
संस्थािाई प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि वा लनजिे िोकेको कमयचारीिे नक्कि प्रलि प्रमाजणि गरी 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 
८. सूचना वा िथ्याकं प्रमाजणकरण: 
1. स्थानीयस्िरका सूचना िथा िथ्याङ्क, स्वीकृि वावषयक काययिम, योजना िथा बजेट एवम ्

कायययोजनाको प्रमाजणकरण प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे गनेछ । 
2. नगरपालिकामा रहेको सूचना वा िथ्यांक कसैिे माग गरेमा अलभिेखमा जनाई सम्बजन्धि शाखा 

प्रमखुिे प्रमाजणि गरी उपिब्ध गराउन ुपनेछ 
3. यस लनयम बमोजजम कुनै सूचना, िथ्यांक वा लिखि वा कागजाि नेपाि सरकार वा प्रदेश 

सरकारिे माग गरेमा त्यस्िो सूचना, िथ्यांक वा लिखि वा कागजाि प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृििे प्रमाजणि गरी उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

९. अन्य लिखि वा कागजािको प्रमाजणकरण: 
1. लनयम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िेजखएदेजख बाहेक नगरपालिकासँग सम्बजन्धि अन्य लिखि 

वा कागजािको प्रमाजणकरण गदाय काययपालिकाबाट भएका वा जारी भएका लिखि वा 
कागजािको प्रमाजणकरण प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिबाट हनुेछ । 

2. उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन कुनै खास लिखि वा कागजाि 
प्रमाजणकरणका िालग नगरपालिकाको कानून बमोजजम कुनै अलधकारी िोवकएको रहेछ भन े
त्यस्िो लिखि वा कागजाि त्यस्िो अलधकारीबाट प्रमाजणकरण हनुेछ । 

 

१०. काययपालिकाबाट हनु ेलनयजुि, सरुवा िथा अवकाशको प्रमाजणकरण 

1. काययपालिकाबाट लनयजुि हनुे पदको लनयजुिपत्र, सरुवा िथा अवकाश पत्रको प्रमाजणकरण 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिबाट हनुेछ । 

2. नगरपालिकाको ववलभन्न सेवाको अलधकृि वा सो सरहको पद र स्थायी लनयजि हनुे अन्य 
पदमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे प्रमाजणकरण गरी लनयजुिपत्र ददनेछ । 

3. नगरपालिकाको ववज्ञ सेवा वा करारमा लनयिु हनुे पदमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि वा 
लनजिे अजख्ियारी ददएको सम्बजन्धि शाखा प्रमखुिे प्रमाजणकरण गरी लनयजुिपत्र ददनेछ। 
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4. यस लनयममा िेजखएदेजख बाहेक नगरपालिकाको कानून बमोजजम लनयजुि हनु ेअन्य पदको 
लनयजुि प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि वा लनजिे िोकेको अलधकारीद्वारा प्रमाजणकरण हनुेछ । 

5. यस लनयम बमोजजमको प्रामाणीक प्रलि प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे सरुजिि राख्न ुवा राख्न 
िगाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

सूचना िथा अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
११. सूचना िथा अलभिेख केन्र रहन:े 

१. नगर काययपालिकाबाट हनु ेलनणयय, आदेश िगायिका लिखि वा कागजािको प्रमाणीक प्रलि 
िगायिका सूचना िथा अलभिेख व्यवस्थापन गनय नगरपालिकामा एक सूचना िथा अलभिेख 
केन्र रहनेछ । 

२. उपलनयम (१) बमोजजमको सूचना िथा अलभिेख केन्रिे यस लनयम बमोजजम प्रमाजणकरण 
भएका लिखि वा कागजािको सक्कि प्रामाणीक प्रलि सरुजिि साथ राख्न ुपनेछ । 

३. उपलनयम (१) बमोजजम सूचना िथा अलभिेख केन्रिे यस लनयम बमोजजम प्रमाजणकरण 
भएका महत्वपूणय लिखि वा कागजािको माइिो वफल्म ियार गरी राख्न ुपनेछ । 

४. उपलनयम (१) बमोजजमको सूचना िथा अलभिेख केन्रिे लिखि वा कागजािको लसिलसिेबार 
रूपमा संग्रह गरी अलभिेख राख्न ुपनेछ। 

 

१२. अलभिेख व्यवजस्थि गरी राख्न ुपने: 
१. यस लनयम बमोजजम प्रमाजणकरण भएको लिखि वा कागजाििाई नगर काययपालिकाको 

सम्बजन्धि लबषयगि शाखा र सचनूा िथा अलभिेख केन्रिे सरुजिि साथ अलभिेखबद्ध गरी 
राख्न ुपनेछ । 

२. उपलनयम (१) बमोजजम अलभिेख राख्दा ववद्यिुीय प्रलि समेि सरुजिि गरी राख्न ुपनेछ । 

 

१३. सावयजलनक गनुयपनेः यस लनयममा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानूनिे गोप्य 
राख्नपुने लिखि वा कागजाि भनी िाके बाहकेका अन्य सबै लिखि वा कागजाि सवयसाधारणको 
जानकारीको िालग सूचना िथा अलभिेख केन्रिे सावयजलनक रुपमा प्रकाजशि गनुयपनेछ । 
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रामपरु नगरपालिकाको लनणयय वा आदेश र अलधकारपत्रको प्रमाजणकरण (काययववलध) लनयमाविी, 2074                                     6 

पररच्छेद ४ 

ववववध 

१४. अन्य प्रचलिि कानून बमोजजम प्रमाजणकरण हनु े ववषयमा असर नपनेः कुनै लनणयय वा आदेश 
प्रमाजणकरण सम्बन्धमा प्रचलिि नपेािको कानूनमा छुटै्ट व्यवस्था भएकोमा त्यस्िो ववषयमा यस 
लनयममा िेजखएका कुनै कुरािे असर पाने छैन । 

१५. काययववलध बनाउन सकनःे यस लनयमको उदे्दश्य कायायन्वयन गनय काययपालिकािे आवश्यक 
काययववलध बनाउन सकनेछ । 

१६. बचाऊ: यस अजघ स्थानीय िहबाट प्रचलिि कानून बमोजजम भए गरेका लनणयय वा आदेश वा 
ििस्म्बन्धी अलधकारपत्रको प्रमाजणकरण यसै लनयम बमोजजम भए गरेको मालननेछ । 
 

 

 

 

 

    प्रमाजणकरण लमलि: 2074/12/08 

आज्ञािे 

यमेन्र उपाध्याय  

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 

 

 


