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गैडाकोट नगर कायपालिकाको लनर्णय वा आदेश र अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् ( कायणलवलि) 

सम्वन्िमा व्यवस्था गनण बनेको लनयमाविी, २०७४ 

 

प्रमालर्करर् तथा प्रकाशन लमलतM  

प्रस्तावनााः 

गैडाकोट नगर काययपालिकाको लनर्यय वा आदेश र अलिकारपत्र िगायतका अन्य लिखत प्रमार्ीकरर् गने लवलि र प्रलियािाई व्यवलस्ित 

गनय वाञ्छनीय भएकोि,े  

नेपािको  संलविानको  िारा  २१४  को  उपिारा  (५)   बमोलिम  u}+8fsf]6 नगर काययपालिकािे  देहायको लनयमाविी बनाएका] छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

 

 

१. संलिप्त   नाम  र   प्रारम्भाः   (१)   यस  लनयमाविीको   नाम   “ गैंडाकोट नगर कायणपालिकाको  लनर्णय  वा आदेश र  

अलिकारपत्रका  प्रमार्ीकरर्   (कायणलवलि)  लनयमाविी, २०७४” रहकेो छ । 

२) यो लनयमाविी  तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषााः लवषय वा प्रसंगिे अका]{ अिय निागेमा यस लनयमाविीमा,— 

क)  “प्रमखु” भन्नािे नगर काययपालिकाको प्रमखु सम्झनुपदयछ। 

ख) “उपप्रमखु” भन्नािे नगर काययपालिकाको उपप्रमखु सम्झनुपदयछ। 

ग)   “काययपालिका” भन्नािे   संलविानको  िारा  २१६  बमोलिम गलित गैंडाकोट नगर काययपालिका सम्झनुपदयछ ।  

घ)   “काययकारी  अलिकृत”  भन्नािे  नगर काययपालिकाको  काययकारी  अलिकृत  सम्झनुपदयछ । 

ङ)   “नगरपालिका” भन्नािे संलविान बमोलिमको नगरपालिका सम्झनुपछय । 

च)   “प्रामालर्क प्रलत” भन्नािे लनर्यय वा आदशे र अलिकारपत्र प्रमालर्त गन ]{ अलिकारीि ] हस्ताक्षर गरेको सक्कि  प्रलत सम्झनपुदयछ  । 

छ)  “लिखत वा कागिात” भन्नाि ेदेहायका  लबषयसँग सम्वलन्ित लनर्यय वा आदशे वा तत्सम्वन्िी अलिकारपत्रसग सम्वलन्ित लिखत  

वा कागिात सम्झनुपदयछ — 

१_ gu/;efn] jgfPsf] P]g, lgod, sfo{ljlw, cfrf/;+lxtf, 

२) नगर काययपालिकािे बनाएको नीलत, लनयम, लनदेलशका, काययलवलि, 

३) नगर काययपालिकािे िारी गरेको आदशे, 

४) नगर काययपालिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव, 

५) नगर काययपालिकािे िारी गरेको अलिकारपत्र, 

६)  नगर काययपालिकािे गरेका लनर्यय, 

७)  नगर काय{पालिकाबाट लनय'लि ह 'न ] पदका] लनयलुिपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्र, 

८)  नगर काययपालिकािे िारी गरेको सचूना तिा लसियना गरेको तथयांक वा अलभिेख सम्वन्िी लिखत वा कागिात, 

९) प्रचलित कानून बमोलिम प्रमार्ीकरर् गन'{पने  अन्य लिखत वा कागिात । 

ि)  “सभा” भन्नािे संलविानको िारा २२३ बमोलिमको नगरसभा  सम्झनुपदयछ। 

झ)  “संलविान” भन्नािे नेपािको संलविानिाई सम्झनपुदयछ। 

ञ)  “सचूना तिा अलभिेख केन्र” भन्नािे नगरपालिका अन्तगयत स्िापना भएका लनयम १२ बमोलिमको सचूना तिा अलभिेख केन्र 

सम्झनुपदयछ।  
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पररच्छेद २ 

 

लिखत वा कागजातको  प्रमार्ीकरर् कायणलवलि 

 

३= ए]नको प्रमालर्करर् कायणलबलि M १_ नगर सभािे वनाएको ए ]न नगरसभावाट स्वीकृत भएपलछ प्रमखुिे प्रमालर्करर् गनेछ।  

२) प्रमखुिे उपलनयम (१)  बमोलिम प्रमार्ीकरर् गदाय  नेपािी कागिमा  तयार गररएका ] ऐनको  कम्तीमा चार  प्रलतमा लमलत समते उल्िेख 

गरी  हस्ताक्षर  गनुयपनेछ र त्यस्ता प्रामार्ीक प्रलतमध्ये एक-एक प्रलत देहाय बमोलिमका लनकायमा पिाउन ुपनेछः– 

 

क) काययकारी अलिकृतका] सलचवाियमा, 

ख) सचूना तिा अलभिेख केन्रमा, 

ग) संघको संघीय मालमिा हनेे मन्त्राियमा, 

घ) प्रदेशको नगरपालिका हनेे लनकाय (मन्त्रािय वा लवभाग) मा, 

३) सचूना तिा अलभिेख केन्रिे उपलनयम (२) बमोिम प्रमार्ीकरर् भएका लनयम प्रकाशन गरी नगरपालिकाका ] सब } वडा कायायियमा 

पन्र  लदनलभत्र पिाउन ु पनेछ । 

४)  यस लनयम  बमोलिम प्रमार्ीकरर्  भएका  लनयम  काययकारी  अलिकृति ] सवयसािारर्को िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवस्िा 

लमिाउनु पनेछ । 

 

४.  लनयमको प्रमार्ीकरर् कायणलवलिाः (१) काययपालिकािे बनाएका लनयम काययपालिकाको बैिकबाट स्वीकृत  भएपलछ प्रमखुिे 

प्रमार्ीकरर् गनेछ । 

२) प्रमखुिे उपलनयम (१)  बमोलिम प्रमार्ीकरर् गदाय  नेपािी कागिमा  तयार गररएका ] लनयमको  कम्तीमा चार  प्रलतमा लमलत समते 

उल्िेख गरी  हस्ताक्षर  गनुयपनेछ र त्यस्ता प्रामार्ीक प्रलतमध्ये एक-एक प्रलत देहाय बमोलिमका लनकायमा पिाउन ुपनेछः– 

क) काययकारी अलिकृतका] सलचवाियमा 

ख) सचूना तिा अलभिेख केन्रमा, 

ग) संघको संघीय मालमिा हनेे मन्त्राियमा, 

घ) प्रदेशको नगरपालिका हनेे लनकाय (मन्त्रािय वा लवभाग) मा, 

३) सचूना तिा अलभिेख केन्रिे उपलनयम (२) बमोिम प्रमार्ीकरर् भएका लनयम प्रकाशन गरी नगरपालिकाका ] सब } वडा कायायियमा 

पन्र  लदन लभत्र पिाउनुपनेछ । 

४)  यस लनयम  बमोलिम प्रमार्ीकरर्  भएका  लनयम  काययकारी  अलिकृति ] सवयसािारर्को िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवस्िा 

लमिाउन ुपनेछ । 

 

५.नीलत, लनदेलशका तथा कायणलवलिको प्रमार्ीकरर्ाः (१) काययपालिकाि े बनाएको नीलत, लनदेलशका तिा काययलवलि काययकारी 

अलिकृतिे तीन प्रलतमा हस्ताक्षर गरी प्रमार्ीकरर् गनुयपनेछ । 

 

२)  उपलनयम (१)  बमोलिम प्रमार्ीकरर्  भएका प्रामालर्क  प्रलतमध्ये  एक  प्रलत काययकारी अलिकृतका ] सलचवियमा, एक प्रलत 

कायायन्वयन गने सम्बलन्ित लनकायमा र अका]{ प्रलत सचूना तिा अलभिेख केन्रमा पिाई कायायन्वयन तिा अलभिेखबद्ध गनुयपनेछ ।  

३)   सचूना  तिा  अलभिेख  केन्रिे  उपलनयम (१)  बमोलिम  प्रमार्ीकरर्  भएका नीलत, लनदेलशका तिा काययलवलि सबै वडा 

कायायियमा पिाउनु पनेछ । 

४)  यस लनयम  बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका नीलत, लनदेलशका तिा  काययलवलि काययकारी अलिकृतिे  सवयसािारर्का  िानकारीको  

िालग सावयिलनक  गने व्यवस्िा  लमिाउनु पनेछ । 
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६.  कायणपालिकाको लनर्णय तथा प्रस्तावको  प्रमार्ीकरर्ाः  (१)  काययपालिकाको  बैिकमा पेश हनु प्रस्ताव र बैिकका लनर्यय 

काययकारी अलिकृतिे प्रमालर्त गनेछ । 

२) उपलनयम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका लनर्यय तिा प्रस्ताव सचूना तिा अलभिेख केन्रिे सरुलक्षत तवरिे संग्रह  गरी राख्नु पनेछ । 

३) उपलनयम (१) बमोलिम प्रमालर्त लनर्यय काययकारी अलिकृतिे कायायन्वयन गने सम्वलन्ित लनकाय  वा अलिकारीिाई पिाई त्यस्ता 

लनर्यय सरुलक्षत राख्नुपनेछ । 

४)   यस लनयम  बमोलिम प्रमार्ीकरर्  भएका  लनर्यय  काययकारी  अलिकृति] सवयसािारर्को िानकारीको िालग सावयिलनक गने 

व्यवस्िा लमिाउनुपनेछ । 

 

७.  आदेश वा अलिकारपत्रका ]  प्रमार्ीकरर्ाः  (१)  संलविान  वा अन्य  प्रचलित कानून  बमोलिम काययपालिकाबाट िारी हुने आदशे 

वा अलिकारपत्रका ] प्रमार्ीकरर् प्रमखुिे गनेछ । 

२)  उपलनयम (१)   बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका आदेश  वा अलिकारपत्रका प्रामार्ीक प्रलतमध्ये एक प्रलत कायायन्वयन गने सम्वलन्ित 

लनकाय वा अलिकारीिाइ र अका ]{ प्रलत सचूना तिा अलभिेख केन्रमा पिाई अलभिेखबद्ध  गनुयपनेछ । 

३)  यस लनयम बमोलिम प्रमार्ीकरर्  भएका आदेश वा अलिकारपत्र  काययकारी अलिकृतिे सवयसािारर्को िानकारीका िालग 

सावयिलनक गने व्यवस्िा लमिाउनुपनेछ । 

 

८.  न्यालयक सलमलतको लनर्णय वा आदेशको प्रमार्ीकरर्ाः (१) न्यालयक सलमलतको लनर्यय वा आदेश उि  सलमलतका संयोिक र सब } 

सदस्यिे प्रमार्ीत गनेछन ।  

२) न्यालयक सलमलतका लनर्यय वा आदेशको प्रामालर्क प्रलत काययकारी अलिकृत वा लनििे तोकेका सम्बलन्ित शाखाका कमयचारीिे संरक्षर् 

गनेछ । 

३)   यस लनयम  बमोलिम भएको  लनर्यय  वा  आदेशको  नक्कि  लिन  चाहमेा सरोकारवािा  व्यलि वा संस्िािाइ काययकारी अलिकृत 

वा लनििे तोकेका कमयचारीिे नक्कि प्रलत प्रमालर्त गरी उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

 

९.  सूचना वा तथयांक प्रमार्ीकरर्ाः  (१)  स्िानीयस्तरका सचूना  तिा तथयांक, स्वीकृत  बालषयक काययिम, योिना  तिा बिटे एवं 

कायययोिनाको प्रमार्ीकरर् काययकारी अलिकृतिे गनेछ । 

२) नगरपालिकामा रहकेो सचूना वा तथयांक कसैि माग गरेमा अलभिेखमा िनाइ सम्वलन्ित शाखा प्रमखुिे प्रमालर्त गरी उपिव्ि 

गराउनु पनेछ । 

३)  यस लनयम बमोलिम कुन  सचूना, तथयांक वा लिखत  वा कागिात  नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकारिे माग गरेमा त्यस्ता  सचूना,  

तथयांक वा लिखत  वा  कागिात काययकारी अलिकृतिे प्रमार्ीत गरी उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

 

१०.  अन्य लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर्ाः (१) लनयम   ३, ४, ५, ६,   ७ र ८ मा िेलखएदेलख बाहके  नगरपालिकासँग  

सम्बलन्ित  अन्य   लिखत  वा  कागिातको   प्रमार्ीकरर्  गदा{ काययपालिकाबाट  भएका वा  िारी  भएका लिखत  वा  कागिातका  

प्रमार्ीकरर्  काययकारी अलिकृतबाट हुनेछ । 

 

२)  उपलनयम (१)  मा िनुसकैु कुरा  िेलखएका भए तापलन कुन  खास  लिखत  वा कागिात   प्रमार्ीकरर्का   िालग नगरपालिकाको   

कानूनबमोलिम कुन   खास  अलिकारी तोलकएका रहछे भने त्यस्ता लिखत वा कागिात त्यस्ता अलिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुनेछ । 

 

११. कायणपालिकाबाट ह'न ] लनय'लि, सरुवा तथा अवकासका ] प्रमार्ीकरर्M   (१) काययपालिकाबाट लनयलि हुन ]  पदका]  लनयलिपत्र, 

सरुवा  तिा  अवकाश  पत्रको प्रमार्ीकरर्  काययकारी  अलिकृतबाट हुनेछ ।  

 

२) नगरपालिकाको लवलभन्न सेवाको अलिकृत वा सो सरहका ]  पद र स्िायी लनयलुि हुने  अन्य पदमा काययकारी अलिकृतिे प्रमार्ीकरर् 

गरी लनयलुिपत्र लदनेछ । 
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३) नगरपालिकाको लवज्ञ सेवा वा करारमा लनयिु हुने पदमा काययकारी अलिकृत वा लनििे अलख्तयारी लदएको सम्वलन्ित शाखा प्रमखुिे 

प्रमार्ीकरर् गरी लनयलुिपत्र लदनेछ । 

४) यस लनयममा िेलखए देलख बाहके नगरपालिकाका कानून बमोलिम लनयलुि हुने अन्य पदको लनयलुि काययकारी अलिकृt वा लनििे 

तोकेका  अलिकारीद्वारा  प्रमार्ीकरर् हुनेछ । 

५)  यस लनयम बमोलिमको प्रामालर्क प्रलत काययकारी अलिकृतिे  सरुलक्षत  राख्न ुवा राख्न िगाउनु पनेछ । 

 

 

पररच्छेद   ३ 

सूचना तथा अलभिेख  व्यवस्थापन सम्बन्िमा 

 

 

१२ सूचना तथा अलभिेख  केन्र रहनेाः (१) नगर काययपालिकाबाट हुने लनर्यय, आदेश िगायतका लिखत वा कागिातका प्रामार्ीक  

प्रलत िगायतका  सचूना तिा अलभिेख  व्यवस्िापन गनय नगर काययपालिकामा एक सचूना तिा अलभिेख केन्र रहनेछ । 

 

२)  उपलनयम (१)  बमोलिमका  सचूना  तिा अलभिेख  केन्रिे यस लनयम  बमोलिम प्रमार्ीकरर्  भएका लिखत  वा  कागिातका ]  

सक्कि  प्रामार्ीक  प्रलत  सरुलक्षतसाि  राख्न'पनेछ । 

३)  उपलनयम (१)  बमोलिम सचूना  तिा अलभिेख  केन्रिे  यस लनयम  बमोलिम प्रमार्ीकरर्  भएका महत्वपूर्  लिखत  वा  

कागिातको  माइिो  लिल्म  तयार  गरी  राख्नुपनेछ ।  

४)  उपलनयम (१)  बमोलिमका सचूना तिा अलभिेख  केन्रि लिखत वा कागिातका लसिेलसिेवार रुपमा संग्रह  गरी अलभिेख 

राख्नपुनेछ  

 

१३. अलभिेख व्यवलस्थत  गरी राख्न पनेाः (१)  यस लनयम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका लिखत वा कागिातको नगर काययपालिकाको 

सम्वलन्ित लबषयगत शाखा र सचूना तिा अलभिेख केन्रिे सरुलक्षतसाि अलभिेखबद्ध गरी राख्न'पनेछ  । 

 

२)  उपलनयम (१)  बमोलिम अलभिेख  राख्दा  लवद्यतुीय  प्रलत समेत सरुलक्षत  गरी राख्नुपनेछ । 

 

१४.   सावणजलनक गननणपनेाः यस लनयममा िनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित कानूनिे गोप्य राख्नुपने  लिखत  वा  कागिात  

भनी   तोके बाहकेका  अन्य  सब} लिखत  वा  कागिात सवयसािारर्को िानकारीको िालग सचूना तिा अलभिेख केन्रिे सावयिलनक 

रुपमा प्रकाशन गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

लवलवि 

 

१५.  अन्य प्रचलित कानून बमोलजम प्रमार्ीकरर् हुने लवषयमा असर नपनेाः कुनै लनर्यय वा आदेश प्रमार्ीकरर् सम्बन्िमा प्रचलित 

नेपाि कानूनमा छुट्ट} व्यवस्िा भएकोमा त्यस्ता लवषयमा यस लनयममा िेलखएको कुन } कुरािे असर पाने छैन । 

 

१६.  कायणलवलि बनाउन सकनेाः यस लनयमको  उद्देश्य कायायन्वयन गनय काययपालिकािे  आवश्यक काययलवलि बनाउन सक्नेछ । 

 

१७.  बचाऊाः यस अलघ नगरपालिकाबाट प्रचलित कानून बमोलिम भए गरेका लनर्यय वा आदेश वा तत्सम्वन्िी अलिकारपत्रका 

प्रमालर्करर् यसै लनयम बमोलिम भए गरेको मालननेछ । 


