नगरपालिकाको ननयम संख्या ः – ०१

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको ननर्यर् वा आदे श र अधधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कार्यववधध) ननर्माविी, २०७४

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमनत ः –२०७४।०४।०४

धनकुटा नगरपालिका
धनकुटा जिल्िा, १ नम्बर प्रदे श नेपाि

धनकुटा नगर काययपालिकाको ननर्यय वा आदे श र अधधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् काययववधध) सम्वन्धमा व्यवस्था गनय
बनेको ननयमाविी, २०७४

प्रस्तावना
धनकुटा नगर काययपालिकाको ननर्यय वा आदे श र अधधकारपत्र िगायतका अन्य लिखत प्रमार्ीकरर् गने ववधध र
प्रक्रियािाई व्यवजस्थत गनय वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २१४ को उपधारा (५) बमोजिम धनकुटा
नगर काययपालिकािे दे हायको ननयमाविी बनाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारम्भ
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस ननयमाविीको नाम “धनकुटा नगर काययपालिकाको ननर्यय वा आदे श र

अधधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययववधध) ननयमाविी, २०७४” रहे को छ ।
(२) यो ननयमाविी तरु
ु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा ववषय वा प्रसंगिे अकायःे अथय निागेमा यस ननयमाविीमा,—

क) “प्रमख
ु ” भन्नािे नगर काययपालिकाको प्रमख
ु सम्झनु पछय ।
(ख) “उपप्रमख
ु ” भन्नािे नगर काययपालिकाको उपप्रमख
ु सम्झनु पछय ।
(ग) “काययपालिका” भन्नािे

संववधानको

धारा

२१६

बमोजिम

गठित नगर काययपालिका सम्झनु पछय ।
(घ) “काययकारी अधधकृत” भन्नािे नगर काययपालिकाको काययकारी अधधकृत सम्झनु पछय ।
(ङ) “नगरपालिका” भन्नािे धनकुटा नगरपालिका सम्झनु पछय ।
(च) “प्रामाणर्क प्रनत” भन्नािे ननर्यय वा आदे श र अधधकारपत्र प्रमाणर्त गने अधधकारीिे हस्तािर गरे को सक्कि
प्रनत सम्झनु पछय ।
(छ) “लिखत वा कागिात” भन्नािे दे हायका बबषयसँग सम्वजन्धत ननर्यय वा आदे श वा तत्सम्वन्धी
अधधकारपत्रसँग सम्वजन्धत लिखत वा कागिात सम्झनु पछय —

(१) नगर काययपालिकािे बनाएको नीनत, ननयम, ननदे लशका, काययववधध,
(२) नगर काययपालिकािे िारी गरे को आदे श,
(३) नगर काययपालिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव,
(४) नगर काययपालिकािे िारी गरे को अधधकारपत्र,
(५) नगर काययपालिकािे गरे को ननर्यय,
(६) नगर काययपालिकाबाट ननयजु क्त हुने पदको ननयजु क्तपत्र, सरुवा तथा अवकाश पत्र,
(७) नगर काययपालिकािे िारी गरे को सच
ू ना तथा लसियना गरे को तथयांक वा अलभिेख सम्वन्धी लिखत वा
कागिात,
(८) प्रचलित कानन
ू बमोजिम प्रमार्ीकरर् गनुय पने अन्य लिखत वा कागिात ।
(ि) “सभा” भन्नािे संववधानको धारा २२३ बमोजिमको नगरसभा सम्झनु पछय ।
(झ) “संववधान” भन्नािे नेपािको संववधानिाई सम्झनु पछय ।
(ञ) “सच
ू ना तथा अलभिेख केन्र” भन्नािे नगरपालिका अन्तगयत स्थापना भएको ननयम ११ बमोजिमको सच
ू ना
तथा अलभिेख केन्र सम्झनु पछय ।

पररच्छे द २
लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् काययववधध
३. ननयमको प्रमार्ीकरर् काययववधध (१) काययपालिकािे बनाएको ननयम काययपालिकाको बैिकबाट स्वीकृत
भएपनछ प्रमख
ु िे प्रमार्ीकरर् गनेछ ।
(२) प्रमख
ु िे उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् गदाय नेपािी कागिमा तयार गररएको ननयमको कम्तीमा चार
प्रनतमा लमनत समेत उल्िेख गरी हस्तािर गनुय पनेछ र त्यस्तो प्रामार्ीक प्रनतमध्ये एक एक प्रनत दे हाय बमोजिमका
ननकायमा पिाउनु पनेछ –
(क) काययकारी अधधकृतको सधचवाियमा,

(ख) सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रमा,
(ग) संघको संघीय मालमिा हे ने मन्त्राियमा,
(घ) प्रदे शको नगरपालिका हे ने ननकाय (मन्त्रािय वा ववभाग) मा,
(३) सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रिे उपननयम (२) बमोिम प्रमार्ीकरर् भएका ननयम प्रकाशन गरी
नगरपालिकाका सबै वडा कायायियमा पन्र ठदनलभत्र पिाउनु पनेछ ।
(४) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको ननयम काययकारी अधधकृतिे सवयसाधारर्को िानकारीको िाधग
सावयिननक गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।
४. नीनत, ननदे लशका तथा काययववधधको प्रमार्ीकरर् (१) काययपालिकािे बनाएको नीनत, ननदे लशका तथा काययववधध
काययकारी अधधकृतिे तीन प्रनतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गनः
ुय ृ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामाणर्क प्रनतमध्ये एक प्रनत काययकारी अधधकृतको सधचवियमा,
एक प्रनत कायायन्वयन गने सम्बजन्धत ननकायमा र अको प्रनत सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रमा पिाई कायायन्वयन तथा
अलभिेखबद्ध गनप
ुय नेछ ।
(३) सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रिे उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका नीनत, ननदे लशका तथा काययववधध सबै
वडा कायायियमा पिाउनु पनेछ ।
(४) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको नीनत, ननदे लशका तथा काययववधध काययकारी अधधकृतिे सवयसाधारर्को
िानकारीको िाधग सावयिननक गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।
५. काययपालिकाको ननर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर् (१) काययपालिकाको बैिकमा पेश हुने प्रस्ताव र बैिकको
ननर्यय काययकारी अधधकृतिे प्रमाणर्त गनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका ननर्यय तथा प्रस्ताव सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रिे सरु क्षित तवरिे
संग्रह गरी राख्नु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोजिम प्रमाणर्त ननर्यय काययकारी अधधकृतिे कायायन्वयन गने सम्वजन्धत ननकाय वा
अधधकारीिाई पिाई त्यस्तो ननर्यय सरु क्षित राख्नु पनेछ ।
(४) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको ननर्यय काययकारी अधधकृतिे सवयसाधारर्को िानकारीको िाधग
सावयिननक गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।

६. आदे श वा अधधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (१) संववधान वा अन्य प्रचलित कानन
ू बमोजिम काययपालिकाबाट िारी
हुने आदे श वा अधधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् प्रमख
ु िे गनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको आदे श वा अधधकारपत्रको प्रामार्ीक प्रनतमध्ये एक प्रनत
कायायन्वयन गने सम्वजन्धत ननकाय वा अधधकारीिाई र अको प्रनत सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रमा पिाई
अलभिेखबद्ध गनुय पनेछ ।
(३) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको आदे श वा अधधकारपत्र काययकारी अधधकृतिे सवयसाधारर्को
िानकारीको िाधग सावयिननक गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।
७. न्यानयक सलमनतको ननर्यय वा आदे शको प्रमार्ीकरर् (१) न्यानयक सलमनतको ननर्यय वा आदे श उक्त सलमनतका
संयोिक र सबै सदस्यिे प्रमार्ीत गनेछन ् ।
(२) न्यानयक सलमनतका ननर्यय वा आदे शको प्रामाणर्क प्रनत काययकारी अधधकृत वा ननििे तोकेको सम्बजन्धत
शाखाको कमयचारीिे संरिर् गनेछ ।
(३) यस ननयम बमोजिम भएको ननर्यय वा आदे शको नक्कि लिन चाहे मा
सरोकारवािा व्यजक्त वा संस्थािाई काययकारी अधधकृत वा ननििे तोकेको कमयचारीिे नक्कि प्रनत प्रमाणर्त गरी
उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
८. सच
ू ना वा तथयांक प्रमार्ीकरर् (१) स्थानीयस्तरको सच
ू ना तथा तथयांक, स्वीकृत बावषयक काययिम, योिना
तथा बिेट एवं कायययोिनाको प्रमार्ीकरर् काययकारी अधधकृतिे गनेछ ।
(२) नगरपालिकामा रहे को सच
ू ना वा तथयांक कसैिे माग गरे मा अलभिेखमा िनाई सम्वजन्धत सच
ू ना अधधकारीिे
प्रमाणर्त गरी उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
(३) यस ननयम बमोजिम कुनै सच
ू ना, तथयांक वा लिखत वा कागिात नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकारिे माग
गरे मा त्यस्तो सच
ू ना, तथयांक वा लिखत वा कागिात काययकारी अधधकृतिे प्रमार्ीत गरी उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
९. अन्य लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् (१) ननयम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िेणखएदे णख बाहे क नगरपालिकासँग
सम्बजन्धत अन्य लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् गदाय काययपालिकाबाट भएका वा िारी भएका लिखत वा
कागिातको प्रमार्ीकरर् काययकारी अधधकृतबाट हुनेछ ।

(२) उपननयम (१) मा िुनसक
ु ै कुरा िेणखएको भए तापनन कुनै खास लिखत वा कागिात प्रमार्ीकरर्का िाधग
नगरपालिकाको कानन
ू बमोजिम कुनै खास अधधकारी तोक्रकएको रहे छ भने त्यस्तो लिखत वा कागिात त्यस्तो
अधधकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुनेछ ।
१०. काययपालिकाबाट हुने ननयजु क्त, सरुवा तथा अवकासको प्रमार्ीकरर् ः (१) काययपालिकाबाट ननयजु क्त हुने
पदको ननयजु क्तपत्र, सरुवा तथा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् काययकारी अधधकृतबाट

हुनेछ ।

(२) नगरपालिकाको ववलभन्न सेवाको अधधकृत वा सो सरहको पद र स्थायी ननयजक्त हुने अन्य पदमा काययकारी
अधधकृतिे प्रमार्ीकरर् गरी ननयजु क्तपत्र ठदनेछ ।
(३) नगरपालिकाको ववज्ञ सेवा वा करारमा ननयक्
ु त हुने पदमा काययकारी अधधकृत वा ननििे अजख्तयारी ठदएको
सम्वजन्धत शाखा प्रमख
ु िे प्रमार्ीकरर् गरी ननयजु क्तपत्र ठदनेछ ।
(४) यस ननयममा िेणखएदे णख बाहे क नगरपालिकाको कानन
ू बमोजिम ननयजु क्त हुने अन्य पदको ननयजु क्त काययकारी
अधधकृत वा ननििे तोकेको अधधकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुनेछ ।
(५) यस ननयम बमोजिमको प्रामाणर्क प्रनत काययकारी अधधकृतिे सरु क्षित राख्नु वा राख्न िगाउनु पनेछ ।

पररच्छे द ३
सच
ू ना तथा अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा

११. सच
ू ना तथा अलभिेख केन्र रहने (१) नगर काययपालिकाबाट हुने ननर्यय, आदे श िगायतका लिखत वा
कागिातको प्रामार्ीक प्रनत िगायतका सच
ू ना तथा अलभिेख व्यवस्थापन गनय नगर काययपालिकामा एक सच
ू ना
तथा अलभिेख केन्र रहनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोजिमको सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रिे यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका लिखत वा
कागिातको सक्कि प्रामार्ीक प्रनत सरु क्षितसाथ राख्नु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोजिम सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रिे यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका महत्वपर्
ू य
लिखत वा कागिातको माइिो क्रिल्म तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(४) उपननयम (१) बमोजिमको सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रिे लिखत वा कागिातको लसिेलसिेवार रुपमा संग्रह
गरी अलभिेख राख्नु पनेछ ।

१२. अलभिेख व्यवजस्थत गरी राख्नु पने (१) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको लिखत वा कागिातको नगर
काययपालिकाको सम्वजन्धत बबषयगत शाखा र सच
ू ना तथा अलभिेख केन्रिे सरु क्षितसाथ अलभिेखबद्ध गरी राख्नु
पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोजिम अलभिेख राख्दा ववद्यत
ु ीय प्रनत समेत सरु क्षित गरी राख्नु पनेछ ।
१३. सावयिननक गनप
ुय ने यस ननयममा िुनसक
ु ै कुरा िेणखएको भए तापनन प्रचलित कानन
ू िे गोप्य राख्नुपने लिखत
वा कागिात भनी तोके बाहे कका अन्य सबै लिखत वा कागिात सवयसाधारर्को िानकारीको िाधग सच
ू ना तथा
अलभिेख केन्रिे सावयिननक रुपमा प्रकाशन गनुय पनेछ ।

पररच्छे द ४
ववववध
१४. अन्य प्रचलित कानन
ू बमोजिम प्रमार्ीकरर् हुने ववषयमा असर नपने कुनै ननर्यय वा आदे श प्रमार्ीकरर्
सम्बन्धमा प्रचलित नेपाि कानन
ू मा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो ववषयमा यस ननयममा िेणखएको कुनै कुरािे
असर पाने छै न ।
१५. काययववधध बनाउन सक्ने यस ननयमको उद्दे श्य कायायन्वयन गनय काययपालिकािे आवश्यक काययववधध बनाउन
सक्नेछ ।
१६. बचाऊ यस अनघ स्थानीय ननकायबाट प्रचलित कानन
ू बमोजिम भए गरे का ननर्यय वा आदे श वा तत्सम्वन्धी
अधधकारपत्रको प्रमाणर्करर् यसै ननयम बमोजिम भए गरे को मानननेछ ।

