a]naf/L नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको लनर्यर् वा आदेश र अलिकारपत्रको
प्रमार्ीकरर् लनर्माविी, २०७४
gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M—@)&$.^.#!
प्रस्तावनााः

a]naf/L नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको] लनर्यर् वा आदेश र अलिकारपत्र िगार्तका अन्र् लिखत

प्रमार्ीकरर् गने लवलि र प्रक्रिर्ािाई व्यवलस्ित गनय वाञ्छनीर् भएकोिे नेपािको संलविानको िारा २१४ को
उपिारा (५) बमोलिम a]naf/L नगरपालिका नगर कार्यपालिकािे देहार्को लनर्माविी बनाएको छ ।
पररच्छेद १
प्रारम्भ
१.

संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स लनर्माविीको नाम “a]naf/L नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको लनर्यर्
वा आदेश र अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कार्यलवलि) लनर्माविी, २०७४”रहेको छ ।
२) र्ो लनर्माविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषााः लवषर् वा प्रसंगिे अको अिय निागेमा र्स लनर्माविीमााः
क)

æप्रमुखÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg' k5{ .

ख)

æउपप्रमुखÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] pkk|d'vnfO{ ;Demg' k5{ .
ग) “कार्यपालिका”भन्नािे संलविानको िारा २१६ बमोलिम गरित gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{
घ) æsfo{sf/L clws[tÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{sf/L clws[t ;Demg' k5{ .
ङ) ægu/klfnsfÆ eGgfn] संलविान बमोलिमको gu/kflnsf ;Demg' k5{ .
च) “प्रामालर्क प्रलत”भन्नािे लनर्यर् वा आदेश र अलिकारपत्र प्रमालर्त गने अलिकारीिे हस्तािर
गरे को सक्कि प्रलत सम्झनु पछय ।
छ) “लिखत वा कागिात” भन्नािे देहार्का लबषर्सँग सम्वलन्ित लनर्यर् वा आदेश वा तत्सम्वन्िी
अलिकारपत्रसँग सम्वलन्ित लिखत वा कागिात सम्झनु पछयाः
१) gu/ sfo{kflnsfिे बनाएको नीलत, लनर्म, लनदेलशका, कार्यलवलि,
२) gu/ sfo{kflnsfिे िारी गरे को आदेश,
३) gu/ sfo{kflnsfद्वारा पाररत प्रस्ताव,
४) gu/ sfo{kflnsfिे िारी गरे को अलिकारपत्र,
५) नगर कार्यपालिकािे गरेको लनर्यर्,
६) नगर कार्यपालिकाबाट लनर्ुलि हुने पदको लनर्ुलिपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्र,
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७) नगर कार्यपालिकािे िारी गरे को सूचना तिा लसियना गरे को तथर्ांक वा अलभिेख सम्वन्िी
लिखत वा कागिात,
८) प्रचलित कानून बमोलिम प्रमार्ीकरर् गनुय पने अन्र् लिखत वा कागिात ।
ि) “सभा”भन्नािे संलविानको िारा २२३ बमोलिमको नगरसभा सम्झनु पछय ।
झ) “संलविान”भन्नािे नेपािको संलविानिाई सम्झनु पछय ।
ञ) “सूचना तिा अलभिेख के न्र”भन्नािे नगरपालिका अन्तगयत स्िापना भएको लनर्म ११ बमोलिमको
सूचना तिा अलभिेख के न्र सम्झनु पछय ।
पररच्छेद २
लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् कार्यलवलि
३. लनर्मको प्रमार्ीकरर् कार्यलवलिाः (१) कार्यपालिकािे बनाएको लनर्म कार्यपालिकाको बैिकबाट स्वीकृ त
भएपलछ k|d'vिे प्रमार्ीकरर् गनेछ ।
२) k|d'vिे उपलनर्म (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् गदाय नेपािी कागिमा तर्ार गररएको लनर्मको कम्तीमा
चार प्रलतमा लमलत समेत उल्िेख गरी हस्तािर गनुय पनेछ र त्र्स्तो प्रामार्ीक प्रलतम्र्े एक एक प्रलत
देहार् बमोलिमका लनकार्मा पिाउनु पनेछाः–
क) कार्यकारी अलिकृ तको सलचवािर्मा,
ख) सूचना तिा अलभिेख के न्रमा,
ग) संघको संघीर् मालमिा हेने मन्त्रािर्मा,
घ) प्रदेशको नगरपालिका हेने लनकार् (मन्त्रािर् वा लवभाग) मा,
३)

सूचना तिा अलभिेख के न्रिे उपलनर्म (२) बमोिम प्रमार्ीकरर् भएका लनर्म प्रकाशन गरी
sfo{kflnsfsf सबै वडा कार्ायिर्मा पन्र क्रदनलभत्र पिाउनु पनेछ ।

४)

र्स लनर्म बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको लनर्म कार्यकारी अलिकृ तिे सवयसािारर्को िानकारीको
िालग सावयिलनक गने व्यवस्िा लमिाउनु पनेछ ।

gu/

४. नीलत, लनदेलशका तिा कार्यलवलिको प्रमार्ीकरर्ाः (१) कार्यपालिकािे बनाएको नीलत, लनदेलशका तिा
कार्यलवलि कार्यकारी अलिकृ तिे तीन प्रलतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गनुय पनेछ ।
२) उपलनर्म (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामालर्क प्रलतम्र्े एक प्रलत कार्यकारी अलिकृ तको
सलचविर्मा, एक प्रलत कार्ायन्वर्न गने सम्बलन्ित लनकार्मा र अको प्रलत सूचना तिा अलभिेख
के न्रमा पिाई कार्ायन्वर्न तिा अलभिेखबद्ध गनुयपनेछ ।
३) सूचना तिा अलभिेख के न्रिे उपलनर्म (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका नीलत, लनदेलशका तिा
कार्यलवलि सबै वडा कार्ायिर्मा पिाउनु पनेछ ।
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४) र्स लनर्म बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको नीलत, लनदेलशका तिा कार्यलवलि कार्यकारी अलिकृ तिे
सवयसािारर्को िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवस्िा लमिाउनु पनेछ ।
५. कार्यपालिकाको लनर्यर् तिा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ाः (१) कार्यपालिकाको बैिकमा पेश हुने प्रस्ताव र
बैिकको लनर्यर् कार्यकारी अलिकृ तिे प्रमालर्त गनेछ ।
२) उपलनर्म (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका लनर्यर् तिा प्रस्ताव सूचना तिा अलभिेख के न्रिे सुरलित
तवरिे संग्रह गरी राख्नु पनेछ ।
३) उपलनर्म (१) बमोलिम प्रमालर्त लनर्यर् कार्यकारी अलिकृ तिे कार्ायन्वर्न गने सम्वलन्ित लनकार् वा
अलिकारीिाई पिाई त्र्स्तो लनर्यर् सुरलित राख्नुपनेछ ।
४) र्स लनर्म बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको लनर्यर् कार्यकारी अलिकृ तिे सवयसािारर्को िानकारीको
िालग सावयिलनक गने व्यवस्िा लमिाउनु पनेछ ।
६.

आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर्ाः (१) संलविान वा अन्र् प्रचलित कानून बमोलिम
कार्यपालिकाबाट िारी हुने आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् प्रमुखिे गनेछ ।
२) उपलनर्म (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्रको प्रामार्ीक प्रलतम्र्े एक प्रलत
कार्ायन्वर्न गने सम्वलन्ित लनकार् वा अलिकारीिाई र अको प्रलत सूचना तिा अलभिेख के न्रमा पिाई
अलभिेखवद्ध गनुय पनेछ ।
३) र्स लनर्म बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्र कार्यकारी अलिकृ तिे सवयसािारर्को
िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवस्िा लमिाउनु पनेछ ।

७. न्र्ालर्क सलमलतको लनर्यर् वा आदेशको प्रमार्ीकरर्ाः (१) न्र्ालर्क सलमलतको लनर्यर् वा आदेश उि
सलमलतका संर्ोिक र सबै सदस्र्िे प्रमार्ीत गनेछन् ।
२) न्र्ालर्क सलमलतका लनर्यर् वा आदेशको प्रामालर्क प्रलत कार्यकारी अलिकृ त वा लनििे तोके को
सम्बलन्ित शाखाको कमयचारीिे संरिर् गनेछ ।
३) र्स लनर्म बमोलिम भएको लनर्यर् वा आदेशको नक्कि लिन चाहेमा सरोकारवािा व्यलि वा संस्िािाई
कार्यकारी अलिकृ त वा लनििे तोके को कमयचारीिे नक्कि प्रलत प्रमालर्त गरी उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
८. सूचना वा तथर्ांक प्रमार्ीकरर्ाः (१) स्िानीर्स्तरको सूचना तिा तथर्ांक, स्वीकृ त बार्षयक कार्यिम,
र्ोिना तिा बिेट एवं कार्यर्ोिनाको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अलिकृ तिे गनेछ ।
२)

gu/kflnsfमा

रहेको सूचना वा तथर्ांक कसैिे माग गरे मा अलभिेखमा िनाई सम्वलन्ित शाखा
प्रमुखिे प्रमालर्त गरी उपिव्ि गराउनु पनेछ ।

३) र्स लनर्म बमोलिम कु नै सूचना, तथर्ांक वा लिखत वा कागिात नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारिे
माग गरे मा त्र्स्तो सूचना, तथर्ांक वा लिखत वा कागिात कार्यकारी अलिकृ तिे प्रमार्ीत गरी
उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
९.

अन्र् लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर्ाः (१) लनर्म ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िेलखएदेलख बाहेक
gu/kflnsfसँग सम्बलन्ित अन्र् लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् गदाय कार्यपालिकाबाट भएका वा
िारी भएका लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अलिकृ तबाट हुनेछ ।
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२)

उपलनर्म (१) मा िुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन कु नै खास लिखत वा कागिात प्रमार्ीकरर्का
िालग gu/kflnsfको कानूनबमोलिम कु नै खास अलिकारी तोक्रकएको रहेछ भने त्र्स्तो लिखत वा
कागिात त्र्स्तो अलिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुनेछ ।

१०.कार्यपालिकाबाट हुने लनर्ुलि, सरुवा तिा अवकाशको प्रमार्ीकरर्ाः (१) कार्यपालिकाबाट लनर्ुलि हुने
पदको लनर्ुलिपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अलिकृ तबाट हुनेछ ।
२)

gu/kflnsfको

३)

gu/klfnsfको लवज्ञ सेवा वा करारमा लनर्ुि हुने पदमा कार्यकारी अलिकृ त वा लनििे अलततर्ारी

लवलभन्न सेवाको अलिकृ त वा सो सरहको पद र स्िार्ी लनर्ुलि हुने अन्र् पदमा
कार्यकारी अलिकृ तिे प्रमार्ीकरर् गरी लनर्ुलिपत्र क्रदनेछ ।
क्रदएको सम्वलन्ित शाखा प्रमुखिे प्रमार्ीकरर् गरी लनर्ुलिपत्र क्रदनेछ ।

४) र्स लनर्ममा िेलखएदेलख बाहेक gu/kflnsfको कानून बमोलिम लनर्ुलि हुने अन्र् पदको लनर्ुलि
कार्यकारी अलिकृ त वा लनििे तोके को अलिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुनेछ ।
५) र्स लनर्म बमोलिमको प्रामालर्क प्रलत कार्यकारी अलिकृ तिे सुरलित राख्नु वा राख्न िगाउनु पनेछ ।
पररच्छेद ३
सूचना तिा अलभिेख व्यवस्िापन सम्बन्िमा
११. सूचना तिा अलभिेख के न्र रहनेाः (१) gu/ कार्यपालिकाबाट हुने लनर्यर्, आदेश िगार्तका लिखत वा
कागिातको प्रामार्ीक प्रलत िगार्तका सूचना तिा अलभिेख व्यवस्िापन गनय gu/ कार्यपालिकामा एक
सूचना तिा अलभिेख के न्र रहनेछ ।
२) उपलनर्म (१) बमोलिमको सूचना तिा अलभिेख के न्रिे र्स लनर्म बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका
लिखत वा कागिातको सक्कि प्रामार्ीक प्रलत सुरलितसाि राख्नु पनेछ ।
३) उपलनर्म (१) बमोलिम सूचना तिा अलभिेख के न्रिे र्स लनर्म बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका
महत्वपूर्य लिखत वा कागिातको माइिो क्रिल्म तर्ार गरी राख्नु पनेछ ।
४) उपलनर्म (१) बमोलिमको सूचना तिा अलभिेख के न्रिे लिखत वा कागिातको लसिेलसिेवार रुपमा
संग्रह गरी अलभिेख राख्नु पनेछ ।
१२.अलभिेख व्यवलस्ित गरी राख्नु पनेाः (१) र्स लनर्म बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको लिखत वा कागिातको
gu/ कार्यपालिकाको सम्वलन्ित लबषर्गत शाखा र सूचना तिा अलभिेख के न्रिे सुरलितसाि
अलभिेखबद्ध गरी राख्नु पनेछ ।
२) उपलनर्म (१) बमोलिम अलभिेख रातदा लवद्युतीर् प्रलत समेत सुरलित गरी राख्नु पनेछ ।
१३. सावयिलनक गनुयपनेाः र्स लनर्ममा िुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन प्रचलित कानूनिे गोप्र् राख्नुपने
लिखत वा कागिात भनी तोके बाहेकका अन्र् सबै लिखत वा कागिात सवयसािारर्को िानकारीको
िालग सूचना तिा अलभिेख के न्रिे सावयिलनक रुपमा प्रकाशन गनुय पनेछ ।
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पररच्छेद ४
लवलवि
१४. अन्र् प्रचलित कानून बमोलिम प्रमार्ीकरर् हुने लवषर्मा असर नपनेाः कु नै लनर्यर् वा आदेश प्रमार्ीकरर्
सम्बन्िमा प्रचलित नेपाि कानूनमा छु ट्टै व्यवस्िा भएकोमा त्र्स्तो लवषर्मा र्स लनर्ममा िेलखएको कु नै
कु रािे असर पाने छैन ।
१५. कार्यलवलि बनाउन सक्े ाः र्स लनर्मको उद्देश्र् कार्ायन्वर्न गनय कार्यपालिकािे आवश्र्क कार्यलवलि
बनाउन सक्े छ ।
१६.

बचाऊाः र्स अलघ स्िानीर् लनकार्बाट प्रचलित कानून बमोलिम भए गरेका लनर्यर् वा आदेश वा
तत्सम्वन्िी अलिकारपत्रको प्रमालर्करर् र्सै लनर्म बमोलिम भए गरे को मालननेछ ।
-०-
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