महाकाली नगर काययपाललकाको लनर्यय वा आदेश र अलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययलवलध)
सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको लनयमावली, २०७४
प्रस्तावनााः
महाकाली नगर काययपाललकाको लनर्यय वा अदेश र ऄलिकारपत्र लगायतका ऄन्य लललित प्रमार्ीकरर् गने लवलि र
प्रकृ यालाई व्यवलथित गनय वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सलं विानको िारा २१४ को उपिारा
(५) वमोलजम महाकाली नगर काययपाललकाले देहायको
लनयमावली बनाई लमलत २०७४/०४/०५ नगरपाललका नगर कायययपाललकाको बैठकबाट थवीकृ त गरी अजैका लमलत देलि
लागु गररएको छ ।
\

पररच्छे द- १
प्रारम्भ
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ
(१) यस लनयमावलीको नाम " महाकाली नगर काययपाललकाको लनर्यय वा अदेश र ऄलिकारपत्रको
प्रमार्ीकरर् (काययलवलि) लनयमावली, २०७४" रहेको छ ।
(२) यो लनयमावली तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषााः लवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस लनयमावलीमा,(क) "प्रमि
ु " भन्नाले नगर काययपाललकाको प्रमि
ु सम्झनु पछय ।
(ि) "उपप्रमि
ु " भन्नाले नगर काययपाललकाको उपप्रमि
ु सम्झनु पछय ।
(ग) "काययपाललका" भन्नाले सलं विानको िारा २१६ बमोलजम गलठत महाकाली नगर काययपाललका सम्झनु पछय ।
(घ) " काययकारी ऄलिकृ त" भन्नाले नगर काययपाललकाको काययकारी ऄलिकृ त सम्झनु पछय ।
(ङ) "नगरपाललका" भन्नाले संलविान वमोलजमको नगरपाललका सम्झनु पछय ।
(च) " प्रमार्ीक प्रलत" भन्नाले लनर्यय वा अदेश र ऄलिकारपत्र प्रमालर्त गने ऄलिकारीले हथताक्षर गरे को
सक्कल प्रलत सम्झनु पछय ।
(छ) "ललित वा कागज" भन्नाले देहायका लवषयसगं सम्बलन्ित लनर्यय वा अदेश वा तत् सम्बन्िी ऄलिकारपत्र
संग सम्बलन्ित ललित वा कागजात सम्झनु पछय ः(१) नगर काययपाललकाले वनाएको नीलत,लनयम,लनदेलशका,काययलवलि,
(२) नगर काययपाललकाले जारी गरे को अदेश,
(३) नगर काययपाललकाद्बारा पाररत प्रथताव,
(४) नगर काययपाललकाले जारी गरे को ऄलिकारपत्र,
(५) नगर काययपाललकाले गरे को लनर्यय,
(६) नगर काययपाललकाबाट लनयक्त
ु हुने पदको लनयलु क्तपत्र, सरुवा तिा ऄवकास पत्र,
(७) नगर काययपाललकाले जारी गरे को सचू ना तिा सृजना गरे को तथयाक
ं वा ऄलभलेि सम्बन्िी ललित वा
कागजात,
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(८) प्रचललत काननु वमोलजम प्रमार्ीकरर् गनयु पने ऄन्य ललित वा कागजात ।
(ज) "सभा" भन्नाले संलविानको िारा २२३ बमोलजमको नगरसभा सम्झनु पछय ।
(झ) "संलविान" भन्नाले नेपालको संलविानलाई सम्झनु पछय ।
(ञ) "सचू ना तिा ऄलभलेि के न्र" भन्नाले नगरपाललका ऄन्तगयत थिापना भएको लनयम ११ बमोलजमको सचू ना
तिा ऄलभलेि के न्र सम्झनु पछय ।

पररच्छे द-२
ललखत वा कागजातको प्रमालर्करर् काययलवलध
३. लनयमको प्रमालर्करर् काययलवलधाः(१) काययपाललकाले बनाएको लनयम काययपाललकाको बैठकबाट थवीकृ त भएपलछ प्रमि
ु ले प्रमार्ीकरर् गनयु पनेछ
।
(२) प्रमि
ु ले उपलनयम (१) प्रमि
ु ले उपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् गदाय नेपाली कागजमा तयार गररएको
लनयमको कलम्तमा चार प्रलतमा लमलत समेत उल्लेि गरी हथताक्षर गनयु पनेछ त्यथतो प्रमार्ीक प्रलतमध्ये एक
एक प्रलत देहाय बमोलजमका लनकायमा पठाउनु पनेछ ।
(क) काययकारी ऄलिकृ तको सलचवालयमा,
(ि) सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रमा,
(ग) संघको संघीय मालमला हेने मन्त्रालयमा,
(घ) प्रदेशको नगरपाललका हेने लनकाय (मन्त्रालय वा लवभाग) मा,
(३) सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रको उपलनयम (२) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका लनयम प्रकाशन गरी
नगरपाललकाका सबै वडा कायायलयमा पन्र (१५) लदन लभत्रमा पठाउनु पनेछ ।
(४) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको लनयम काययकारी ऄलिकृ तले सवयसािारर्को जानकारीको लालग
सावयजलनक गने व्यवथिा लमलाउनु पनेछ ।

४. नीलत, लनदेलशका तथा काययलवलधको प्रमार्ीकरर्ाः
(१) काययपाललकाले बनाएको नीलत,लनदेलशका तिा काययलवलि काययकारी ऄलिकृ तले लतन प्रलतमा हथताक्षर गरी
प्रमार्ीकरर् गनयु पनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको प्रमार्ीक प्रलतमध्ये एक प्रलत काययकारी ऄलिकृ तको
सलचवालयमा, एक प्रलत कायायन्वयन गने सम्बन्िीत लनकायमा र ऄको प्रलत सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रमा
पठाई कायायन्वयन तिा ऄलभलेिवद्ब गनयपु नेछ ।
(३) सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रले उपलनयम (१) वमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका नीलत , लनदेलशका तिा काययलवलि
सबै वडा कायायलयमा पठाउनु पनेछ ।
(४) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको नीलत
, लनदेलशका तिा काययलवलि काययकारी ऄलिकृ तले
सवयसािारर्को जानकाररका लालग सावयजलनक गने व्यवथिा लमलाउनु पनेछ ।

५. काययपाललकाको लनर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ाः
(१) काययपाललकाको बैठकमा पेश हुने प्रथताव र बैठकको लनर्यय काययकारी ऄलिकृ तले प्रमार्ीत गनेछ ।
2

(२) उपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका लनर्यय तिा प्रथताव सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रले सरु लक्षत
तवरले संग्रह गरर राख्नु पनेछ ।
(३) उपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीत लनर्यय काययकारी ऄलिकृ तले कायायन्वयन गने सम्बलन्ित लनकाय वा
ऄलिकारीलाई पठाई त्यथतो लनर्यय सरु लक्षत राख्नु पनेछ ।
(४) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको लनर्यय काययकारी ऄलिकृ तले सवयसािारर्को जानकारीको लालग
सावयजलनक गने व्यवथिा लमलाउनु पनेछ ।

६. आदेश वा अलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर्ाः
(१) संलविान वा ऄन्य प्रचललत काननू बमोलजम कायायपाललका बाट जारी हुने अदेश वा ऄलिकारपत्रको
प्रमार्ीकरर् प्रमि
ु ले गनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको अदेश वा ऄलिकारपत्रको प्रमार्ीक प्रलतमध्ये एक प्रलत
कायायन्वयन गने सम्बन्िीत लनकाय वा ऄलिकारीलाई र ऄको प्रलत सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रमा पठाई
ऄलभलेिबद्ब गनयु पनेछ ।
(३) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको अदेश वा ऄलिकारपत्र काययकारी ऄलिकृ तले साबयसािारर्को
जानकारीका लालग सावयजलनक गने व्यवथिा लमलाउनु पनेछ ।

७. न्यालयक सलमलतको लनर्यय वा आदेशको प्रमार्ीकरर्ाः
(१) न्यालयक सलमलतको लनर्यय वा अदेश उक्त सलमलतका सयं ोजक र सबै सदथयले प्रमार्ीत गनेछन् ।
(२) न्यालयक सलमलतका लनर्यय वा अदेशको प्रमार्ीक प्रलत काययकारी ऄलिकृ त वा लनजले तोके को सम्बलन्ित
शािाको कमयचारीले संरक्षर् गनेछ ।
(३) यस लनयम बमोलजम भएको लनर्यय वा अदेशको नक्कल ललन चाहेमा सरोकारवाला व्यलक्त वा सथं िालाई
काययकारी ऄलिकृ त वा लनजले तोके को कमयचारीले नक्कल प्रलत प्रमालर्त गरी उपलव्ि गराउनु पनेछ ।

८. सच
ू ना वा तथयांक प्रमार्ीकरर्ाः
(१) थिानीय थतरको सचू ना तिा तथयांक,थवीकृ त बालषयक काययक्रम योजना तिा बजेट एवं कायययोजनाको
प्रमार्ीकरर् काययकारी ऄलिकृ तले गनेछ ।
(२) यस लनयम बमोलजम कुनै सचू ना वा तथयांक कसैले माग गरे मा ऄलभलेिमा जनाई सम्बलन्ित शािा
प्रमि
ु ले प्रमालर्त गरी उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
(३) यस लनयम बमोलजम कुनै सचू ना, तथयांक ललित वा कागजात नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले माग गरे मा
त्यथतो सचू ना, तथयांक वा ललित वा कागजात काययकारी ऄलिकृ तले प्रमार्ीत गरी उपलव्ि गराउनु पनेछ ।

९. अन्य ललखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर्ाः
(१) लनयम ३,४,५,६,७ र ८ मा लेलिएदेलि बाहेक नगरपाललका संग सम्बलन्ित ऄन्य ललित वा कागजातको
प्रमार्ीकरर् गदाय काययपाललकाबाट भएका वा जारी भएका ललित वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययकारी
ऄलिकृ तबाट हुनेछ ।
(२) उपलनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेलिएको भए तापलन कुनै िास ललित वा कागजात प्रमालर्करर्का लालग
नगरपाललकाको काननू बमोलजम कुनै िास ऄलिकारी तोलकएको रहेछ भने त्यथतो ललित वा कागजात
त्यथतो ऄलिकारीबाट प्रमार्ीत हुनेछ ।
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१०. काययपाललकाबाट हुने लनयुलि, सरुवा तथा अवकासको प्रमार्ीकरर्ाः
(१) काययपाललकाबाट लनयलु क्त हुने पदको लनयलु क्त पत्र, सरुवा तिा ऄवकास पत्रको प्रमार्ीकरर् काययकारी
ऄलिकृ तबाट हुनेछ ।
(२) नगरपाललकाको लवलभन्न सेवाको ऄलिकृ त वा सो सरहको पद र थिायी लनयलु क्त हुने ऄन्य पदमा काययकारी
ऄलिकृ तले प्रमार्ीकरर् गरी लनयलु क्त पत्र लदनेछ ।
(३) नगरपाललकाको लवज्ञ सेवा वा करारमा लनयक्त
ु हुने पदमा काययकारी ऄलिकृ त वा लनजले ऄलख्तयारी लदएको
सम्बलन्ित शािा प्रमि
ु ले प्रमार्ीकरर् गरी लनयलु क्तपत्र लदनेछ ।
(४) यस लनयममा लेलिए देलि बाहेक नगरपाललकाको काननू बमोलजम लनयलु क्त हुने ऄन्य पदको लनयलु क्त
काययकारी ऄलिकृ त वा लनजले तोके को ऄलिकारीद्बारा प्रमार्ीकरर् हुनेछ ।
(५) यस लनयम बमोलजमको प्रमालर्क प्रलत काययकारी ऄलिकृ तले सरु लक्षत राख्नु वा राख्न लगाउनु पनेछ ।

पररच्छे द- ३
सूचना तथा अलभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा
११. सूचना तथा अलभलेख के न्र रहनेाः
(१) नगरपाललकाबाट हुने लनर्यय, अदेश लगायतका ललित वा कागजातको प्रमार्ीक प्रलत लगायतका सचू ना
तिा ऄलभलेि व्यवथिापन गनय नगर काययपाललकामा एक सचू ना तिा ऄलभलेि के न्र रहनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोलजमको सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रले यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका ललित
वा कागजातको सक्कल प्रमालर्क प्रलत सरु लक्षत साि राख्नु पनेछ ।
(३) उपलनयम (१) बमोलजम सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रले यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका महत्वपर्ू य
ललित वा कागजातको माईक्रोलिल्म तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(४) उपलनयम (१) बमोलजमको सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रले ललित वा कागजातको लसललसलेवार रुपमा संग्रह
गरी ऄलभलेि राख्नु पनेछ ।

१२. अलभलेख व्यवलस्थत गरी राख्नु पनेाः
(१) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको ललित वा कागजातको नगर काययपाललकाको सम्बलन्ित लवषयगत
शािा र सचू ना तिा ऄलभलेि के न्रले सरु लक्षतसाि ऄलभलेिबद्ब गरी राख्नु पनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोलजम ऄलभलेि राख्दा लवद्यलु तय प्रलत समेत सरु लक्षत गरी राख्नु पनेछ ।
१३. सावयजलनक गनयप
ु नेाः
(१) यस लनयममा जनु सक
ु ै कुरा लेलिएको भए तापलन प्रचललत काननू ले गोप्य राख्नपु ने ललित वा कागजात भनी
तोके बाहेकका ऄन्य सबै ललित वा कागजात सवयसािारर्को जानकाररको लालग सचू ना तिा ऄलभलेि
के न्रले सावयजलनक रुपमा प्रकाशन गनयु पनेछ ।
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पररच्छे द -४
लवलवध
१४. अन्य प्रचललत कानून बमोलजम प्रमार्ीकरर् हुने लवषयमा असर नपनेाः कुनै लनर्यय वा अदेश
प्रमार्ीकरर् सम्बन्िमा प्रचललत नेपाल काननू मा छुट्टै व्यवथिा भएकोमा त्यथतो लवषयमा यस लनयममा लेलिएको
कुनै कुराले ऄसर पाने छै न ।
१५. काययलवलध बनाउन सकनेाः यस लनयमको उद्देश्य कयायन्वयन गनय काययपाललकाले अवश्यक काययलवलि बनाउन
सक्नेछ ।
१६. बचाऊाः यस ऄलि थिानीय लनकायबाट प्रचललत काननू बमोलजम भए गरे का लनर्यय वा अदेश वा तत् सम्बन्िी
ऄलिकार प्रत्रको प्रमार्ीकरर् यसै लनयम बमोलजम भए गरे को मालननेछ ।
१७. yk36, x]/km]/ jf ;+zf]wgM -!_ sfo{kflnsfn] o; lgodfjnLnfO{ cfjZostf cg';f/
yk36 jf x]/km]/ jf ;+zf]wg ug{ ;Sg]5 .
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