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धनकुटा नगरपालिका 

धनकुटा जिल्िा, १ नम्बर प्रदेश नेपाि 



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

  

प्रस्तावना    

धनकुटा नगर काययपालिकाको ननर्यय वा आदेश र अधधकारपत्र िगायतका अन्य लिखत प्रमार्ीकरर् गने ववधध र 

प्रक्रियािाई व्यवजस्थत गनय वाञ्छनीय भएकोि,े  नेपािको सवंवधानको धारा २१४ को उपधारा (५) बमोजिम धनकुटा 
नगर काययपालिकािे देहायको ननयमाविी बनाएको छ ।   

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ   

१.  सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ  (१) यस ननयमाविीको नाम “धनकुटा नगर काययपालिकाको ननर्यय वा आदेश र 

अधधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययववधध) ननयमाविी, २०७४” रहेको छ ।  

    (२) यो ननयमाविी तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.   पररभाषा  ववषय वा प्रसगंिे अकायः ेअथय निागेमा यस ननयमाविीमा,—  

  क) “प्रमखु” भन्नाि ेनगर काययपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय  ।   

(ख) “उपप्रमखु” भन्नाि ेनगर काययपालिकाको उपप्रमखु सम्झन ुपछय  ।   

  (ग)  “काययपालिका”  भन्नािे  सवंवधानको  धारा  २१६  बमोजिम  

गठित नगर काययपालिका सम्झन ुपछय  ।  

(घ) “काययकारी अधधकृत” भन्नािे नगर काययपालिकाको काययकारी अधधकृत सम्झन ुपछय  । 

(ङ)  “नगरपालिका” भन्नाि ेधनकुटा नगरपालिका सम्झन ुपछय  । 

(च) “प्रामाणर्क प्रनत” भन्नािे ननर्यय वा आदेश र अधधकारपत्र प्रमाणर्त गने अधधकारीि े हस्तािर गरेको सक्कि 

प्रनत सम्झन ुपछय  । 

 (छ) “लिखत वा कागिात” भन्नाि ेदेहायका बबषयसँग सम्वजन्धत ननर्यय वा आदेश वा तत्सम्वन्धी 
अधधकारपत्रसँग सम्वजन्धत लिखत वा कागिात सम्झन ुपछय —  



   (१) नगर काययपालिकािे बनाएको नीनत, ननयम, ननदेलशका, काययववधध,   

    (२) नगर काययपालिकािे िारी गरेको आदेश,  

    (३) नगर काययपालिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव,  

 (४) नगर काययपालिकाि ेिारी गरेको अधधकारपत्र,  

   (५) नगर काययपालिकािे गरेको ननर्यय,  

   (६) नगर काययपालिकाबाट ननयजुक्त हुने पदको ननयजुक्तपत्र, सरुवा तथा अवकाश पत्र,   

   (७) नगर काययपालिकािे िारी गरेको सचूना तथा लसियना गरेको तथयांक वा अलभिेख सम्वन्धी   लिखत वा 
कागिात,  

 (८) प्रचलित काननू बमोजिम प्रमार्ीकरर् गनुय पने अन्य लिखत वा कागिात । 

 (ि)  “सभा” भन्नाि ेसवंवधानको धारा २२३ बमोजिमको नगरसभा सम्झन ुपछय  । 

 (झ)  “सवंवधान” भन्नाि ेनेपािको सवंवधानिाई सम्झन ुपछय  ।   

 (ञ)  “सचूना तथा अलभिेख केन्र” भन्नाि ेनगरपालिका अन्तगयत स्थापना भएको ननयम  ११ बमोजिमको सचूना 
तथा अलभिेख केन्र सम्झन ुपछय  ।  

  

 

पररच्छेद २  

लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् काययववधध  

३.   ननयमको प्रमार्ीकरर् काययववधध  (१) काययपालिकािे बनाएको ननयम काययपालिकाको बिैकबाट स्वीकृत 

भएपनछ प्रमखुिे प्रमार्ीकरर् गनेछ ।   

(२) प्रमखुिे उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् गदाय नेपािी कागिमा तयार गररएको ननयमको कम्तीमा चार 

प्रनतमा लमनत समेत उल्िखे गरी हस्तािर गनुय पनेछ र त्यस्तो प्रामार्ीक प्रनतमध्ये एक एक प्रनत देहाय बमोजिमका 
ननकायमा पिाउन ुपनेछ –   

(क) काययकारी अधधकृतको सधचवाियमा,  



(ख) सचूना तथा अलभिेख केन्रमा,   

(ग) सघंको सघंीय मालमिा हेने मन्त्राियमा,    

(घ) प्रदेशको नगरपालिका हेने ननकाय (मन्त्रािय वा ववभाग) मा,  

     (३) सचूना तथा अलभिेख केन्रि ेउपननयम (२) बमोिम प्रमार्ीकरर् भएका ननयम प्रकाशन गरी 
नगरपालिकाका सब ैवडा कायायियमा पन्र ठदनलभत्र पिाउन ु पनेछ ।  

(४) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको ननयम काययकारी अधधकृतिे  सवयसाधारर्को िानकारीको िाधग 

सावयिननक गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

४.   नीनत, ननदेलशका तथा काययववधधको प्रमार्ीकरर्  (१) काययपालिकािे बनाएको नीनत, ननदेलशका तथा काययववधध 

काययकारी अधधकृतिे तीन प्रनतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गनुयःृ पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामाणर्क प्रनतमध्ये एक प्रनत काययकारी अधधकृतको सधचवियमा, 
एक प्रनत कायायन्वयन गने सम्बजन्धत ननकायमा र अको प्रनत सचूना तथा अलभिेख केन्रमा पिाई कायायन्वयन तथा 
अलभिेखबद्ध गनुयपनेछ ।   

(३) सचूना तथा अलभिखे केन्रिे उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका नीनत, ननदेलशका तथा काययववधध सब ै

वडा कायायियमा पिाउन ुपनेछ ।  

(४) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको नीनत, ननदेलशका तथा काययववधध काययकारी अधधकृतिे सवयसाधारर्को 
िानकारीको िाधग सावयिननक गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

५.  काययपालिकाको ननर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्  (१) काययपालिकाको बिैकमा पेश हुने प्रस्ताव र बिैकको 
ननर्यय काययकारी अधधकृतिे प्रमाणर्त गनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका ननर्यय तथा प्रस्ताव सचूना तथा अलभिेख केन्रि ेसरुक्षित तवरिे 

सगं्रह गरी राख्नु पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोजिम प्रमाणर्त ननर्यय काययकारी अधधकृतिे कायायन्वयन गने सम्वजन्धत ननकाय वा 
अधधकारीिाई पिाई त्यस्तो ननर्यय सरुक्षित राख्न ुपनेछ ।  

(४) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको ननर्यय काययकारी अधधकृतिे सवयसाधारर्को िानकारीको िाधग 

सावयिननक गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  



६. आदेश वा अधधकारपत्रको प्रमार्ीकरर्  (१) सवंवधान वा अन्य प्रचलित काननू बमोजिम काययपालिकाबाट िारी 
हुने आदेश वा अधधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् प्रमखुिे गनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अधधकारपत्रको प्रामार्ीक प्रनतमध्ये एक प्रनत 

कायायन्वयन गने सम्वजन्धत ननकाय वा अधधकारीिाई र अको प्रनत सचूना तथा अलभिेख केन्रमा पिाई 

अलभिेखबद्ध  गनुय पनेछ ।  

(३) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अधधकारपत्र काययकारी अधधकृतिे सवयसाधारर्को 
िानकारीको िाधग सावयिननक गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

७. न्यानयक सलमनतको ननर्यय वा आदेशको प्रमार्ीकरर्  (१) न्यानयक सलमनतको ननर्यय वा आदेश उक्त सलमनतका 
सयंोिक र सब ैसदस्यिे प्रमार्ीत गनेछन ्।  

  (२) न्यानयक सलमनतका ननर्यय वा आदेशको प्रामाणर्क प्रनत काययकारी अधधकृत वा ननििे तोकेको सम्बजन्धत 

शाखाको कमयचारीि ेसरंिर् गनेछ ।  

    (३) यस ननयम बमोजिम भएको ननर्यय वा आदेशको नक्कि लिन चाहेमा  

सरोकारवािा व्यजक्त वा ससं्थािाई काययकारी अधधकृत वा ननििे तोकेको कमयचारीि ेनक्कि प्रनत प्रमाणर्त गरी 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

८.  सचूना वा तथयांक प्रमार्ीकरर्  (१) स्थानीयस्तरको सचूना तथा तथयांक, स्वीकृत बावषयक काययिम, योिना 
तथा बिेट एव ंकायययोिनाको प्रमार्ीकरर् काययकारी अधधकृतिे गनेछ ।  

   (२) नगरपालिकामा रहेको सचूना वा तथयांक कसिै ेमाग गरेमा अलभिेखमा िनाई सम्वजन्धत सचूना अधधकारीिे 

प्रमाणर्त गरी उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।   

   (३) यस ननयम बमोजिम कुन ैसचूना, तथयांक वा लिखत वा कागिात नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारि ेमाग 

गरेमा त्यस्तो सचूना, तथयांक वा लिखत वा कागिात काययकारी अधधकृतिे प्रमार्ीत गरी उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

  ९. अन्य लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर्  (१) ननयम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िेणखएदेणख बाहेक नगरपालिकासँग 

सम्बजन्धत अन्य लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् गदाय काययपालिकाबाट भएका वा िारी भएका लिखत वा 
कागिातको प्रमार्ीकरर् काययकारी अधधकृतबाट हुनेछ ।  



(२) उपननयम (१) मा िुनसकैु कुरा िेणखएको भए तापनन कुन ैखास लिखत वा कागिात प्रमार्ीकरर्का िाधग 

नगरपालिकाको काननूबमोजिम कुन ैखास अधधकारी तोक्रकएको रहेछ भने त्यस्तो लिखत वा कागिात त्यस्तो 
अधधकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुनेछ ।  

१०. काययपालिकाबाट हुने ननयजुक्त, सरुवा तथा अवकासको प्रमार्ीकरर् ः  (१) काययपालिकाबाट ननयजुक्त हुने 

पदको ननयजुक्तपत्र, 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 ननयजुक्तपत्र ठदनेछ ।  

(३) नगरपालिकाको ववज्ञ सेवा वा करारमा ननयकु्त हुने पदमा काययकारी अधधकृत वा ननििे अजख्तयारी ठदएको 
सम्वजन्धत शाखा प्रमखुिे प्रमार्ीकरर् गरी ननयजुक्तपत्र ठदनेछ ।  

(४) यस ननयममा िेणखएदेणख बाहेक नगरपालिकाको काननू बमोजिम ननयजुक्त हुने अन्य पदको ननयजुक्त काययकारी 
अधधकृत वा ननििे तोकेको अधधकारीद्वारा प्रमार्ीकरर्    हुनेछ ।   

(५) यस ननयम बमोजिमको प्रामाणर्क प्रनत काययकारी अधधकृतिे सरुक्षित  राख्न ुवा राख्न िगाउन ुपनेछ ।   

 

 पररच्छेद ३  

सचूना तथा अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा  

  

११.  सचूना तथा अलभिखे केन्र रहने  (१) नगर काययपालिकाबाट हुने ननर्यय, आदेश िगायतका लिखत वा 
कागिातको प्रामार्ीक प्रनत िगायतका सचूना तथा अलभिेख व्यवस्थापन गनय नगर काययपालिकामा एक सचूना 
तथा अलभिेख केन्र रहनेछ ।  

     (२) उपननयम (१) बमोजिमको सचूना तथा अलभिखे केन्रिे यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका लिखत वा 
कागिातको सक्कि प्रामार्ीक प्रनत सरुक्षितसाथ राख्न ु   पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोजिम सचूना तथा अलभिेख केन्रि ेयस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका महत्वपरू्य 
लिखत वा कागिातको माइिो क्रिल्म तयार गरी राख्न ु   पनेछ ।   

    (४) उपननयम (१) बमोजिमको सचूना तथा अलभिखे केन्रिे लिखत वा कागिातको लसिेलसिेवार रुपमा सगं्रह 

गरी अलभिखे राख्न ुपनेछ ।  



१२. अलभिेख व्यवजस्थत गरी राख्न ुपने  (१) यस ननयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको लिखत वा कागिातको नगर 

काययपालिकाको सम्वजन्धत बबषयगत शाखा र सचूना तथा अलभिेख केन्रिे सरुक्षितसाथ अलभिखेबद्ध गरी राख्न ु

पनेछ  ।  

     (२) उपननयम (१) बमोजिम अलभिखे राख्दा ववद्यतुीय प्रनत समेत सरुक्षित गरी राख्नु पनेछ ।        

१३.  सावयिननक गनुयपने  यस ननयममा िुनसकैु कुरा िेणखएको भए तापनन प्रचलित काननूिे गोप्य राख्नुपने लिखत 

वा कागिात भनी तोके बाहेकका अन्य सब ैलिखत वा कागिात सवयसाधारर्को िानकारीको िाधग सचूना तथा 
अलभिेख केन्रिे सावयिननक रुपमा प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

      

पररच्छेद ४  

ववववध  

१४. अन्य प्रचलित काननू बमोजिम प्रमार्ीकरर् हुने ववषयमा असर नपने  कुन ैननर्यय वा आदेश प्रमार्ीकरर् 

सम्बन्धमा प्रचलित नेपाि काननूमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो ववषयमा यस ननयममा िेणखएको कुन ैकुरािे 

असर पाने छैन ।  

१५. काययववधध बनाउन सक्ने  यस ननयमको उद्देश्य कायायन्वयन गनय काययपालिकािे आवश्यक काययववधध बनाउन 

सक्नेछ ।  

१६.  बचाऊ  यस अनघ स्थानीय ननकायबाट प्रचलित काननू बमोजिम भए गरेका ननर्यय वा आदेश वा तत्सम्वन्धी 
अधधकारपत्रको प्रमाणर्करर् यस ैननयम बमोजिम भए गरेको मानननेछ । 


