नगरपालिकाको लनयम सं ख्या : ....

मार्इ नगर काययपालिकाको लनर्यय वा आदे श र अलिकारपत्रको
प्रमार्ीकरर् (काययववलि) लनयमाविी, २०७४

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत :................

मार्इ नगरपालिका
इिाम जिल्िा
१ नं. प्रदे श, नेपाि
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मार्इ नगर काययपालिकाको लनर्यय वा आदे श र अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर्
(काययववलि) सम्बन्िमा व्यवस्था गनय बनेको लनयमाविी, २०७४
प्रस्तावना :
मार्इ नगर काययपालिकाको लनर्यय वा आदे श र अलिकारपत्र िगायतका अन्य लिखत प्रमार्ीकरर्
गने ववलि र प्रवियािाई व्यवजस्थत गनय वान्छलनय भएकोिे ,
नेपािको सं वविानको िारा २१४ को उपिारा (५) बमोजिम मार्इ नगर काययपालिकािे दे हायको
लनयमाविी बनाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारम्भ
१. सं जिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१)

यस

लनयमाविीको

नाम

"

मार्इ

नगर

काययपालिकाको

लनर्यय

वा

आदे श

र

अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययववलि) लनयमाविी, २०७४" रहे को छ ।
(२) यो लनयमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस लनयमाविीमा
(क) "प्रमुख" भन्नािे नगर काययपालिकाको प्रमुख सम्झनु पछय ।
(ख) "उपप्रमुख" भन्नािे नगर काययपालिकाको उपप्रमुख सम्झनु पछय ।
(ग) "काययपालिका" भन्नािे सं वविानको िारा २१६ बमोजिम गठित मार्इ नगर काययपालिका
सम्झनु पछय ।
(घ) “काययकारी अलिकृत” भन्नािे नगर काययपालिकाको काययकारी अलिकृत सम्झनु पछय ।
(ङ) “नगरपालिका” भन्नािे सं वविान बमोजिमको नगरपालिका सम्झनु पछय ।
(च) “प्रामाजर्क प्रलत” भन्नािे लनर्यय वा आदे श र अलिकारपत्र प्रमाजर्त गने अलिकारीिे
हस्तािर गरे को सक्कि प्रलत सम्झनु पछय ।
(छ) “लिखत वा कागिात” भन्नािे दे हायका लबषयसँग सम्वजन्ित लनर्यय वा आदे श वा
तत्सम्वन्िी अलिकारपत्र सँग सम्वजन्ित लिखत वा कागिात सम्झनु पछयः—
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(१) नगर काययपालिकािे बनाएको नीलत, लनयम, लनदे जशका, काययववलि,
(२) नगर काययपालिकािे िारी गरे को आदे श,
(३) नगर काययपालिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव,
(४) नगर काययपालिकािे िारी गरे को अलिकारपत्र,
(५) नगर काययपालिकािे गरे को लनर्यय,
(६) नगर काययपालिकाबाट लनयुजि हुने पदको लनयुजिपत्र, सरुवा तथा अवकाश पत्र,
(७) नगर काययपालिकािे िारी गरे को सूचना तथा लसियना गरे को तथयांक वा
अलभिे ख सम्वन्िी लिखत वा कागिात,
(८) प्रचलित कानून बमोजिम प्रमार्ीकरर् गनुय पने लिखत वा अन्य कागिात ।
(ि) “सभा” भन्नािे सं वविानको िारा २२३ बमोजिमको नगर सभा सम्झनु पछय ।
(झ) “सं वविान” भन्नािे नेपािको सं वविानिाई सम्झनु पछय ।
(ञ) “सूचना तथा अलभिेख केन्र” भन्नािे नगरपालिका अन्तगयत स्थापना भएको लनयम ११
बमोजिमको सूचना तथा अलभिे ख केन्र सम्झनु पछय ।
पररच्छे द २
लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् काययववलि
३. लनयमको प्रमार्ीकरर् काययववलिः
(१) काययपालिकािे बनाएको लनयम नगर काययपालिकाको बैिकबाट स्वीकृत भएपलछ प्रमुखिे
प्रमार्ीकरर् गनेछ ।
(२) प्रमुखिे उपलनयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् गदाय नेपािी कागिमा तयार गररएको
लनयमको कम्तीमा चार प्रलतमा लमलत समेत उल्िेख गरी हस्तािर गनुय पनेछ र त्यस्तो
प्रामार्ीक प्रलतमध्ये एक एक प्रलत दे हाय बमोजिमका लनकायमा पिाउनु पनेछः–
(क) काययकारी अलिकृतको सजचवाियमा,
(ख) सूचना तथा अलभिेख केन्रमा,
(ग) सं घको सं घीय मालमिा हेने मन्त्राियमा
(घ) प्रदे शको नगरपालिका हे ने लनकाय (मन्त्रािय वा ववभाग) मा
(३) सूचना तथा अलभिेख केन्रिे उपलनयम (२) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका लनयम
प्रकाशन गरी नगरपालिकाका सबै वडा कायायियमा पन्र ठदनलभत्र पिाउनुपनेछ ।
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(४) यस लनयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको लनयम काययकारी अलिकृतिे सवयसािारर्को
िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।
४. नीलत, लनदे जशका तथा काययववलिको प्रमार्ीकरर्ः
(१) काययपालिकािे बनाएको नीलत, लनदे जशका तथा काययववलि काययकारी अलिकृतिे तीन
प्रलतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गनुय पनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामाजर्क प्रलतमध्ये एक प्रलत काययकारी
अलिकृतको सजचवाियमा, एक प्रलत कायायन्वयन गने सम्बजन्ित लनकायमा र अको प्रलत सूचना
तथा अलभिे ख केन्रमा पिाई कायायन्वयन तथा अलभिे खबद्ध गनुप
य नेछ ।
(३) सूचना तथा अलभिेख केन्रिे उपलनयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका नीलत,
लनदे जशका तथा काययववलि सबै वडा कायायियमा पिाउनु पनेछ ।
(४) यस लनयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको नीलत, लनदे जशका तथा काययववलि काययकारी
अलिकृतिे सवयसािारर्को िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।
५. काययपालिकाको लनर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर् :
(१) काययपालिकाको बैिकमा पेश हुने प्रस्ताव र बैिकको लनर्यय काययकारी अलिकृतिे
प्रमाजर्त गनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएका लनर्यय तथा प्रस्ताव सूचना तथा अलभिे ख
केन्रिे सुरजित तवरिे सं ग्रह गरी राख्नु पनेछ ।
(३) उपलनयम (१) बमोजिम प्रमाजर्त लनर्यय काययकारी अलिकृतिे कायायन्वयन गने
सम्वजन्ित लनकाय वा अलिकारीिाई पिाई त्यस्तो लनर्यय सुरजित राख्नुपनेछ।
(४) यस लनयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको लनर्यय काययकारी अलिकृतिे सवयसािारर्को
िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवस्था लमिाउनुपनेछ ।

६. आदे श वा अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर्ः
(१) संवविान वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम काययपालिकाबाट िारी हुने आदे श वा
अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् प्रमुखिे गनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको आदे श वा अलिकारपत्रको प्रामार्ीक
प्रलतमध्ये एक प्रलत कायायन्वयन गने सम्वजन्ित लनकाय वा अलिकारीिाई र अको प्रलत सूचना
तथा अलभिे ख केन्रमा पिाई अलभिे खबद्ध गनुय पनेछ ।
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(३) यस लनयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको आदे श वा अलिकारपत्र काययकारी अलिकृतिे
सवयसािारर्को िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ।
७. न्यावयक सलमलतको लनर्यय वा आदे शको प्रमार्ीकरर्ः
(१) न्यावयक सलमलतको लनर्यय वा आदे श उि सलमलतका सं योिक र सबै सदस्यिे प्रमार्ीत
गनेछन्।
(२) न्यावयक सलमलतका लनर्यय वा आदे शको प्रामाजर्क प्रलत काययकारी अलिकृत वा लनििे
तोकेको सम्बजन्ित शाखाको कमयचारीिे सं रिर् गनेछ।
(३) यस लनयम बमोजिम भएको लनर्यय वा आदे शको नक्कि लिन चाहे मा सरोकारवािा व्यजि
वा सं स्थािाई काययकारी अलिकृत वा लनििे तोकेको कमयचारीिे नक्कि प्रलत प्रमाजर्त गरी
उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
८. सूचना वा तथयांक प्रमार्ीकरर्ः
(१) स्थानीय स्तरको सूचना तथा तथयांक, स्वीकृत बावषयक काययिम, योिना तथा बिेट एवं
कायययोिनाको प्रमार्ीकरर् काययकारी अलिकृतिे गनेछ ।
(२) नगरपालिकामा रहेको सूचना वा तथयांक कसै िे माग गरे मा अलभिे खमा िनाई
सम्वजन्ित शाखा प्रमुखिे प्रमाजर्त गरी उपिव्ि गराउनुपनेछ ।
(३) यस लनयम बमोजिम कुनै सूचना, तथयांकवा लिखत वा कागिात नेपाि सरकार वा
प्रदे श सरकारिे माग गरे मा त्यस्तो सूचना, तथयांक वा लिखत वा कागिात काययकारी
अलिकृतिे प्रमार्ीत गरी उपिब्ि गराउनु पनेछ।
९. अन्य लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर्ः
(१) लनयम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िे जखएदे जख बाहेक नगरपालिका सँग सम्बजन्ित अन्य
लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् गदाय काययपालिकाबाट भएका वा िारी भएका लिखत वा
कागिातको प्रमार्ीकरर् काययकारी अलिकृतबाट हुनेछ ।
(२) उपलनयम (१) मा िुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापलन कुनै खास लिखत वा कागिात
प्रमार्ीकरर्का िालग नगरपालिकाको कानून बमोजिम कुनै खास अलिकारी तोवकएको रहे छ
भने त्यस्तो लिखत वा कागिात त्यस्तो अलिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुनेछ।
१०. काययपालिकाबाट हुने लनयुजि, सरुवा तथा अवकाशको प्रमार्ीकरर्ः
(१)

काययपालिकाबाट

लनयुजि

हुने

पदको

प्रमार्ीकरर् काययकारी अलिकृतबाट हुनेछ ।
5

लनयुजिपत्र, सरुवा

तथा

अवकाश

पत्रको

(२) नगरपालिकाको ववलभन्न सेवाको अलिकृत वा सो सरहको पद र स्थायी लनयुजि हुने अन्य
पदमा काययकारी अलिकृतिे प्रमार्ीकरर् गरी लनयुजि पत्र ठदनेछ ।
(३) नगरपालिकाको ववज्ञ सेवा वा करारमा लनयुि हुने पदमा काययकारी अलिकृत वा लनििे
अजख्तयारी ठदएको सम्वजन्ित शाखा प्रमुखिे प्रमार्ीकरर् गरी लनयुजि पत्र ठदनेछ ।
(४) यस लनयममा िे जखए दे जख बाहे क नगरपालिकाको कानून बमोजिम लनयुजि हुने अन्य
पदको लनयुजि काययकारी अलिकृत वा लनििे तोकेको अलिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुनेछ ।
(५) यस लनयम बमोजिमको प्रामाजर्क प्रलत काययकारी अलिकृतिे सुरजित राख्नु वा राख्न
िगाउनुपनेछ ।
पररच्छे द ३
सूचना तथा अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्िमा
११. सूचना तथा अलभिेख केन्र रहने :
(१) नगर काययपालिकाबाट हुने लनर्यय, आदे श िगायतका लिखत वा कागिातको प्रामार्ीक
प्रलत िगायतका सूचना तथा अलभिे ख व्यवस्थापन गनय नगर काययपालिकामा एक सूचना तथा
अलभिेख केन्र रहनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोजिमको सूचना तथा अलभिे ख केन्रिे यस लनयम बमोजिम
प्रमार्ीकरर् भएका लिखत वा कागिातको सक्कि प्रामार्ीक प्रलत सुरजित साथ राख्नु पनेछ।
(३) उपलनयम (१) बमोजिम सूचना तथा अलभिेख केन्रिे यस लनयम बमोजिम प्रमार्ीकरर्
भएका महत्वपूर् य लिखत वा कागिातको माइिो विल्म तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(४) उपलनयम (१) बमोजिमको सूचना तथा अलभिे ख केन्रिे लिखत वा कागिातको
लसिेलसिे वार रुपमा सं ग्रह गरी अलभिे ख राख्नुपनेछ ।
१२. अलभिेख व्यवजस्थत गरी राख्नु पनेः
(१) यस लनयम बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएकोलिखत वा कागिातको नगर काययपालिकाको
सम्वजन्ित लबषयगत शाखा र सूचना तथा अलभिे ख केन्रिे सुरजितसाथ अलभिे खबद्ध गरी
राख्नु पनेछ।
(२) उपलनयम (१) बमोजिम अलभिे ख राख्दा ववद्युतीय प्रलत समेत सुरजित गरी राख्नु पनेछ
।
१३. सावयिलनक गनुप
य नेः
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यस लनयममा िुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापलन प्रचलित कानूनिे गोप्य राख्नुपने लिखत वा
कागिात भनी तोके बाहेकका अन्य सबै लिखत वा कागिात सवयसािारर्को िानकारीको िालग
सूचना तथा अलभिे ख केन्रिे सावयिलनक रुपमा प्रकाशन गनुप
य नेछ ।
पररच्छे द ४
ववववि
१४. अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमार्ीकरर् हुने ववषयमा असर नपने :
कुनै लनर्यय वा आदे श प्रमार्ीकरर् सम्बन्िमा प्रचलित नेपािको कानूनमा छु ट्टै व्यवस्था
भएकोमा त्यस्तो ववषयमा यस लनयममा िेजखएको कुनै कुरािे असर पाने छै न ।
१५. काययववलि बनाउन सकनेः
यस लनयमको उद्देश्य कायायन्वयन गनय काययपालिकािे आवश्यक काययववलि बनाउन सकनेछ।
१६. बचाऊः
यस अजघ स्थानीय लनकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम भए गरे का लनर्यय वा आदे श वा
तत्सम्वन्िी अलिकारपत्रको प्रमाजर्करर् यसै लनयम बमोजिम भए गरे को मालननेछ ।
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cg';"rL – !
-j'+bf %=@ ;+u ;DalGwt_
dfO{ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, lztnL
Onfd lhNnf, ! g+= k|b]z
ljifo M– ================================================ .
k|:tfj k]z ug{ k|d'vaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M–
!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M–
@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M–
#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM–
$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M–
gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M–
!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] lja/0f M–
ljifoa:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] lja/0f, k|:tfljt lg0f{o
sfof{Gjog k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s bfloTj eP ;f]
;d]t pNn]v u/L s'g} of]hgfsf] ljifo eP ;f] af/] 5f]6s/L lja/0f pNn]v ug]{ .
@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? / cGo lgsfo tyf
ljz]if1x?n] s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt gSzf,
l8hfOg jf lrq eP ;f] ;d]t ;dfj]z ug]{ . sfg"gL k/fdz{ lnPsf] eP k|ltlnkL ;d]t
;dfa]z ug]{ .
#= æk|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t ;DalGwt ljifodf cfO{
k/]sf] sl7gfO{ / ;d:of, k|:tfljt lg0f{osf] cf}lrTo / cfjZostf tyf To;af6 kg{ ;Sg]
k|efj ;dfj]z ug]{ .
$= ælg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g laifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj ul/Psf] xf] ;f]sf]
:ki6 Joxf]/f /fVg] .
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