
 

 

                         u''nl/of gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

                       u'nl/of gu/kflnsf4f/f k|sflzt  

                      jif{ ! u'nl/of, >fj0f )! ut],@)&% ;fn 

 

efu–@ 

u'nl/of gu/kflnsf  gu/sfo{kflnsf sf] ;'rgf  

:yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf @ adf]lhd u'nl/of 

gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsfn] ldlt @)&%÷)@÷)% df hfl/ u/]sf] 
sfo{ljlw÷lgofdfjln÷lgb]{lzsf ;j{;fwf/0fsf] hfgsfl/sf] nflu :yflgo ;/sf/ ;+rfng 

P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf # adf]lhd k|sfzg ul/Psf] 5. 

                                         ;+jt @)&% ;fnsf] lgb]{lzsf g= !  

u'nl/of gu/kflnsfsf] lg0f{o jf cfb]z jf clwsf/ kqsf] k|df0fLs/0f 

lgodfjnL,@)&%  

cf1fn], 

/fdrGb| kf}8]n 



 

गुलरिया नगिपाललकाको ननर्णय वा आदेश ि अधिकािपत्रको प्रमार्ीकिर्           
(कायणववधि) सम्बन्िमा व्यवस्था गनण बनेको ननयम 

प्रस्तावना: 

            गुलरिया नगिकायणपाललका को ननर्णय वा  आदेश ि अधिकािपत्र लगायतका अन्य केहि 
ललखित कागजात प्रमार्ीकिर् गने ववधि ि प्रक्रियालाई व्यवस्स्थत गनण ,ववधि ि प्रक्रियालाइ व्यवस्स्थत 
गनण वान्छनीय भएकोले,नपेालको संवविानको िािा २१४ को उपिािा(५) लि हदएको अधिकाि प्रयोग गरि, 

गुलरिया नगिकायणपाललकाले यो ननर्णय वा आदेश ि अधिकािपत्रको प्रमार्ीकिर्(कायणववधि) सम्बस्न्ि 
ननयम बनाई लागु गिेको छ| 

 

                                      परिच्छेद १  

                                       प्रािम्भ  

१ सम्क्षिप्त नाम र प्रारषभ:  (१) यस ननयमावलीको नाम "गुलरिया नगिकायणपाललका को ननर्णय वा 
आदेश ि अधिकािपत्रको प्रमार्ीकिर् (कायणववधि) ननयमावली, २०७५ "ििेको छ| 

 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथण नलागेमा यस ननयमावलीमा – 

    (क). प्रमुि भन्नाले गुलरिया नगि प्रमुि लाई सस्म्िनु पछण | 

    (ि) "उपप्रमुि" भन्नाले गुलरिया नगिपाललकाको उपप्रमुि सस्म्िनु पछण | 

    (ग) "कायणपाललका" भन्नाले गुलरिया नगि कायणपाललका सस्म्िनु पछण | 

    (घ) "प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले गुलरिया नगि कायणपाललकाको प्रमुि प्रशासकीय 
अधिकृत सम्िनुपछण | 

    (ङ) "नगिपाललका" भन्नाले गुलरिया नगिपाललका सम्िनुपछण | 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 



    (च) "प्रमुि" भन्नाले नगिपाललकाको प्रमुि सम्िनुपछण | 

     (छ) "प्रमाखर्त प्रनत" भन्नाले ननर्णय वा आदेश ि अधिकािपत्र प्रमाखर्त गने अधिकािीले िस्तक्षि 
गिेको सक्कल प्रनत सम्िनुपछण | 

      

      (ज) "ललखित वा कागजात" भन्नाले देिायका ववषयसंग सम्बस्न्ित ननर्णय वा आदेश वा 
तत्सम्बस्न्ि अधिकािपत्रसंग सम्बस्न्ित ललखित वा कागजात सम्िनुपछण | 

         (१) कायणपाललकाले बनाएको नीनत,ननयम,ननदेलशका,कायणववधि 

         (२) कायणपाललकाले जािी गिेको आदेश| 

         (३) कायणपाललकाद्वािा पारित प्रस्ताव, 

         (४) कायणपाललकाले जारि गिेको अधिकािपत्र, 

         (५) कायणपाललकाले गिेको ननर्णय, 

         (६) कायणपाललकाबाट ननयुस्क्त िुने पदको ननयुस्क्तपत्र,सरुवा,तथा अवकाश पत्र, 

         (७) कायणपाललकाले जारि गिेको सूचना तथा लसजणना गिेको तथयांक वा अलभलेि सम्बस्न्ि 
ललखित वा कागजात, 

         (८) प्रचललत कानुनबमोस्जम प्रमार्ीकिर् गनुण पने अन्य ललखित वा कागजात| 

      

(i) "सभा भन्नाले गुलरिया नगिपाललकाको सभा सस्म्िनुपछण | 

(ट) "संबबिान" भन्नाले नेपालको संबबिान सस्म्िनु पछण | 

(ठ) "सूचना तथा अलभलेि केन्र" भन्नाले नगिपाललका अन्तगणत स्थापना भएको ननयम (११) 
बमोस्जमको सूचना तथा अलभलेि केन्र सम्िनु पछण | 

 

                                       पररच्छेद २  

               लिखित वा कागजातको प्रमाणीकरण कार्यववधि  



३. ननर्मको प्रामाखणकरण कार्यववधि: (१) कायणपाललकाले बनाएको ननयम कायणपाललकाको बैठक 
बाट स्वीकृत भएपछी नगि प्रमुिले प्रमार्ीकिर् गनेछ| 

(२) अध्यक्षले उपननयम(१) बमोस्जम प्रमार्ीकिर् गदाण नेपाली कागजमा तयाि गरिएको 
ननयमको कस्म्तमा चाि प्रनतमा लमनत समेत उल्लेि गरि िस्ताक्षि गनुण पनेछ ि त्यस्तो 
प्रामाखर्क प्रनतमध्येक एक प्रनतदेिाय बमोस्जमका ननकायमा पठाउनु पनेछ:- 

     (क) प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतको सधचवालय, 

     (ि) सूचना तथा अलभलेि केन्र, 

     (ग) नेपाल सिकािको संघीय मालमला िेने मन्त्रालय, 

     (घ) प्रदेशको गाउँ/नगिपाललका िेने ननकाय(मन्त्रालय वा ववभाग), 

        (३) सूचना तथा अलभलेि केन्रले उपननयम(२) बमोस्जम प्रमखर्किर् भएका 
ननयमप्रकाशन गरि नगिपाललकाका सबै वडा कायाणलयमा पन्र हदन लभत्र पठाउनु पनेछ| 

(४) यस ननयम बमोस्जम प्रमार्ीकिर् भएको ननयम प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले 
सवणसािािर्को जानकािीको लाधग सावणजननक गने व्यवस्था लमलाउनु पनेछ| 

४. नीनत ननदेलशका तथा कायणववधि प्रमार्ीकिर्: (१)कायणपाललकाले बनाएको नीनत,ननदेलशका तथा 
कायणववधि प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले नतन प्रनतमा िस्ताक्षि गरि प्रमननकर्ण गनुण पनेछ| 

(२) उपननयम(१) बमोस्जम प्रमार्ीकिर् भएको प्रमखर्क प्रनतमध्य एक प्रनत प्रमुि प्रशासकीय 
अधिकृतको सधचवालयमा,एक प्रनत कायाणन्वयन गने सम्बस्न्ि ननकायमा ि अको प्रनत सूचना 
तथा अलभलेि केन्रमा पठाई कायाणन्वयन तथा अलभलेिबद्ि गनुणपनेछ| 

(३) सूचना तथा अलभलेि केन्रले उपननयम(१) बमोस्जम प्रमार्ीकिर् भएका नीनत,नेदेलशका तथा 
कायाणववधि सबै वडा कायाणलयमा पठाउनु पनेछ| 

(४) यस ननयम बमोस्जम प्रमार्ीकिर् भएको नीनत,ननदेलशका तथा कायणववधिप्रमुि प्रशासकीय 
अधिकृतले सवणसािािर्को जानकािीको लाधग सावणजननक गने  व्यवस्था लमलाउनु पनेछ| 

५.कार्यपालिकाको ननणयर् तथा प्रस्तावको प्रमाणीकरण: (१) कायणपाललकाको बैठकमा पेश िुने 
प्रस्ताव ि बैठाको ननर्णय प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाखर्त गनेछ| 



(२) उपननयम(१) बमोस्जम प्रमार्ीकिर् भएका ननर्णय तथा प्रस्ताव सूचना तथा अलभलेि केन्र 
ले सुिक्षक्षत गरि िाख्न ुपनेछ| 

(३) उपननयम(१) बमोस्जम प्रमाखर्त ननर्णय प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले कायाणन्वयन गने 
सम्बस्न्ि ननकाय वा अधिकािीलाई पठाई त्यस्तो ननर्णय सुिक्षक्षत िाख्न ुपनेछ| 

(४) यस ननयम बमोस्जम प्रमार्ीकिर् भएको ननर्णय प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले 
सवणसािािर्को जानकािीको लाधग सावणजननक गने व्यवस्था लमलाउनु पनेछ| 

६. आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण:  (1) संबबिान वा अन्य प्रचललत कानुन बमोस्जम 
कायणपाललकाबाट जारि िुने आदेश वा अधिकािपत्रको प्रमार्ीकिर् प्रमुिले गनेछ| 

(२) उपननयम(१) बमोस्जम प्रमार्ीकिर् भएको आदेश वा अधिकािपत्रको प्रमाखर्क प्रनतमध्य 
एक प्रनत कायाणन्वयन गने सम्बस्न्ि ननकाय वा अधिकािीलाई ि अको प्रनत सूचना तथा 
अलभलेि केन्रमा पठाई अलभलेिबद्ि गनुण पनेछ| 

(३) यस ननयम बमोस्जम प्रननकिर् भएको आदेश वा अधिकािपत्र प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले 
सवणसािािर्को जानकािीको लाधग साबणजननक गने व्यवस्था लमलाउनु पने 

(७) न्र्ानर्क सलमनतको ननणयर् वा आदेश प्रमाणीकरण: (१) न्यानयक सलमनतको ननर्णय वा 
आदेश उक्त सलमनतका संयोजक ि सदस्यिरुले प्रमाखर्त गनेछन| 

(८) यस ननयम बमोस्जमको भएको ननर्णय वा आदेशको नक्कल ललन चािेमा सिोकािवाला 
व्यस्क्त वा संस्थालाई प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत वा ननजले तोकेको कमणचािीले नक्कल प्रनत 
प्रमाखर्त गरि उपलब्ि गिाउनु पनेछ| 

८. सूचना वा तथर्ाांक प्रमाणीकरण: (१) स्थानीयस्तिको सूचना तथयांक,स्वीकृत बावषणक 
कायणिम,योजना तथा बजेट एबं कायणयोजना प्रमार्ीकिर् प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले गनेछ| 

 

 



(२) उपननयम(१) मा जुनसुकै कुिा लेखिएको भए तापनन कुनै िास ललित वा कागजात प्रमार्ीकिर्का लाधग 
नगिपाललकाको कानुन बमोस्जमकुनै िास अधिकािीले तोक्रकएको ििेछभने त्यस्तो ललखित वा कागजात त्यस्तो 
अधिकािीबाट बाट प्रमार्ीकिर् गरिनेछ| 

१०.कार्यपालिकाबाट हुने ननर्ुम्क्तत,सरुवा,तथा अवकाशको प्रमाणीकरण: 

(१) कायणपाललकाबाट ननयुस्क्त िुने पदको ननयुस्क्तपत्र,सरुवा तथा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकिर् प्रमुि प्रशासकीय 
अधिकृत बाट िुनेछ| 

(२) गुलरिया नगिपाललका ववलभन्न सेवाको अधिकृत वा सो सििको पद ि स्थायी ननयुस्क्त िुन ेअन्य पदमा 
प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले प्रमार्ीकिर् गरि ननयुस्क्तपत्र हदनेछ| 

(३)गुलरिया नगिपाललकाको बबग्य सेवा किािमा ननयुक्त िुने पदमा प्रमुि प्रशासकीय  अधिकृत वा ननजले 
अस्ततयािी हदएको सम्बस्न्ि शािा प्रमुिले प्रमार्ीकिर् गरि ननयुस्क्तपत्र हदनेछ| 

(४) यस ननयम मा लेखिएकोदेखि बािेक नगिपाललकाको कानुन बमोस्जम ननयुस्क्त िुने अन्य पदको ननयुस्क्त 
प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत वा ननजले तोकेको अधिकाि द्वािा प्रमार्ीकिर् िुनेछ| 

(५) यस ननयम बमोस्जमको प्रमाखर्क प्रनत प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले सुिक्षक्षत िाख्न ुवा िाख्न लगाउनु पनेछ| 

                            परिच्छेद ४  
१४. अन्र् प्रचलित कानुन बमोम्क्जम प्रमाणीकरण हुने बबषर्मा असर पने:-    कुनै ननर्णय वा आदेश प्रमार्ीकिर् 
सम्बन्िमा प्रचललत नेपाल कानुनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो बबषयमा यस ननयममा लेखिएको कुनै 
कुिाले असि पने छैन| 

१५. कार्यववधि बनाउन सतने: यस ननयमको उद्देस्य कायणन्वयन गनण कायणपाललकाले आवस्यक कायणववधि बनाउन 
सक्नेछ| 

१६. बचाऊ: यसअनघ स्थानीय तिबाट प्रचललत कानुन बमोस्जम भए गिेका ननर्णय वा आदेश वा 
तत्सम्बन्िी अधिकािपत्रको प्रमार्ीकिर् यसै ननयम बमोस्जम भए गिेको मानननेछ| 
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