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त्रियगुा नगरपात्रिका नगर काययपात्रिकाको त्रनर्यय वा अदशे र ऄत्रिकारपिको 

प्रमार्ीकरर् त्रनयमाविी, २०७४ 

  

प्रस्तावनाः  

त्रियुगा नगरपात्रिका नगर काययपात्रिकाको ] त्रनर्यय वा अदशे र ऄत्रिकारपि िगायतका ऄन्य त्रिखत 

प्रमार्ीकरर् गने त्रवत्रि र प्रक्रियािाइ व्यवत्रस्ित गनय वाञ्छनीय भएकोिे नेपािको सतं्रविानको िारा २१४ को 

ईपिारा (५) बमोत्रजम त्रियुगा नगरपात्रिका नगर काययपात्रिकािे दहेायको त्रनयमाविी बनाएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संत्रिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस त्रनयमाविीको नाम “त्रियुगा नगरपात्रिका नगर काययपात्रिकाको त्रनर्यय 

वा अदशे र ऄत्रिकारपिको प्रमार्ीकरर् (काययत्रवत्रि) त्रनयमाविी, २०७४”रहकेो छ । 

  २) यो त्रनयमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषाः त्रवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄिय निागेमा यस त्रनयमाविीमाः 

क) æप्रमुखÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg' k5{ .  

           ख)   æउपप्रमुखÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] pkk|d'vnfO{ ;Demg' k5{ . 

           ग) “काययपात्रिका”भन्नािे संत्रविानको िारा २१६ बमोत्रजम गरठत  gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{  

           घ) æsfo{sf/L clws[tÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{sf/L clws[t ;Demg' k5{ . 

         ङ)  ægu/klfnsfÆ eGgfn] संत्रविान बमोत्रजमको  gu/kflnsf ;Demg' k5{ . 

च) “प्रामात्रर्क प्रत्रत”भन्नािे त्रनर्यय वा अदशे र ऄत्रिकारपि प्रमात्रर्त गने ऄत्रिकारीिे हस्तािर                 

गरेको सक्कि प्रत्रत सम्झनु पछय । 

छ) “त्रिखत वा कागजात” भन्नािे दहेायका त्रबषयसँग सम्वत्रन्ित त्रनर्यय वा अदशे वा तत्सम्वन्िी 

ऄत्रिकारपिसँग सम्वत्रन्ित त्रिखत वा कागजात सम्झनु पछयः 

१) gu/ sfo{kflnsfिे बनाएको नीत्रत, त्रनयम, त्रनदते्रशका, काययत्रवत्रि,  

२) gu/ sfo{kflnsfिे जारी गरेको अदशे, 

३) gu/ sfo{kflnsfद्वारा पाररत प्रस्ताव, 

४) gu/ sfo{kflnsfिे जारी गरेको ऄत्रिकारपि, 

५) नगर काययपात्रिकािे गरेको त्रनर्यय, 
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६) नगर कार्यपालिकाबाट त्रनयुत्रि हुने पदको त्रनयुत्रिपि, सरुवा तिा ऄवकाश पि,  

७) नगर कार्यपालिकािे जारी गरेको सूचना तिा त्रसजयना गरेको तथयांक वा ऄत्रभिेख सम्वन्िी 

त्रिखत वा कागजात, 

८) प्रचत्रित काननू बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् गनुय पने ऄन्य त्रिखत वा कागजात । 

ज) “सभा”भन्नािे संत्रविानको िारा २२३ बमोत्रजमको नगरसभा सम्झनु पछय । 

झ) “संत्रविान”भन्नािे नेपािको संत्रविानिाइ सम्झन ुपछय ।  

ञ) “सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्र”भन्नािे नगरपालिका ऄन्तगयत स्िापना भएको त्रनयम ११ बमोत्रजमको 

सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्र सम्झनु पछय । 

पररच्छेद २ 

त्रिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययत्रवत्रि 

३.   त्रनयमको प्रमार्ीकरर् काययत्रवत्रिः (१) काययपात्रिकािे बनाएको त्रनयम काययपात्रिकाको बैठकबाट स्वीकृत 

भएपत्रछ k|d'vिे प्रमार्ीकरर् गनेछ ।  

२) k|d'vिे ईपत्रनयम (१) बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् गदाय नपेािी कागजमा तयार गररएको त्रनयमको कम्तीमा 

चार प्रत्रतमा त्रमत्रत समेत ईल्िेख गरी हस्तािर गनुय पनछे र त्यस्तो प्रामार्ीक प्रत्रतमध्ये एक एक प्रत्रत 

दहेाय बमोत्रजमका त्रनकायमा पठाईनु पनेछः– 

क) काययकारी ऄत्रिकृतको सत्रचवाियमा, 

ख) सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्रमा,  

ग) संघको संघीय मात्रमिा हनेे मन्िाियमा,   

घ) प्रदशेको नगरपात्रिका हनेे त्रनकाय (मन्िािय वा त्रवभाग) मा, 

३)  सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्रिे ईपत्रनयम (२) बमोजम प्रमार्ीकरर् भएका त्रनयम प्रकाशन गरी  gu/ 

sfo{kflnsfsf सबै वडा कायायियमा पन्र क्रदनत्रभि पठाईनु पनेछ । 

४)  यस त्रनयम बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएको त्रनयम काययकारी ऄत्रिकृतिे सवयसािारर्को जानकारीको 

िात्रग सावयजत्रनक गने व्यवस्िा त्रमिाईनु पनेछ । 

४. नीत्रत, त्रनदते्रशका तिा काययत्रवत्रिको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपात्रिकािे बनाएको नीत्रत, त्रनदते्रशका तिा 

काययत्रवत्रि काययकारी ऄत्रिकृतिे तीन प्रत्रतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गनुय पनेछ । 

२) ईपत्रनयम (१) बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामात्रर्क प्रत्रतमध्ये एक प्रत्रत काययकारी ऄत्रिकृतको 

सत्रचवियमा, एक प्रत्रत कायायन्वयन गने सम्बत्रन्ित त्रनकायमा र ऄको प्रत्रत सचूना तिा ऄत्रभिखे 

केन्रमा पठाइ कायायन्वयन तिा ऄत्रभिेखबद्ध गनुयपनेछ ।  
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३) सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्रिे ईपत्रनयम (१) बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएका नीत्रत, त्रनदते्रशका तिा 

काययत्रवत्रि सबै वडा कायायियमा पठाईनु पनेछ । 

४) यस त्रनयम बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएको नीत्रत, त्रनदते्रशका तिा काययत्रवत्रि काययकारी ऄत्रिकृति े

सवयसािारर्को जानकारीको िात्रग सावयजत्रनक गने व्यवस्िा त्रमिाईनु पनेछ । 

५.  काययपात्रिकाको त्रनर्यय तिा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपात्रिकाको बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव र 

बैठकको त्रनर्यय काययकारी ऄत्रिकृतिे प्रमात्रर्त गनेछ । 

२) ईपत्रनयम (१) बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएका त्रनर्यय तिा प्रस्ताव सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्रिे सुरत्रित 

तवरिे संग्रह गरी राख्न ुपनेछ । 

३) ईपत्रनयम (१) बमोत्रजम प्रमात्रर्त त्रनर्यय काययकारी ऄत्रिकृतिे कायायन्वयन गन ेसम्वत्रन्ित त्रनकाय वा 

ऄत्रिकारीिाइ पठाइ त्यस्तो त्रनर्यय सुरत्रित राख्नुपनेछ । 

४) यस त्रनयम बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएको त्रनर्यय काययकारी ऄत्रिकृति े सवयसािारर्को जानकारीको 

िात्रग सावयजत्रनक गने व्यवस्िा त्रमिाईनु पनेछ । 

६. अदशे वा ऄत्रिकारपिको प्रमार्ीकरर्ः (१) संत्रविान वा ऄन्य प्रचत्रित कानून बमोत्रजम 

काययपात्रिकाबाट जारी हुने अदशे वा ऄत्रिकारपिको प्रमार्ीकरर् प्रमुखिे गनेछ । 

२) ईपत्रनयम (१) बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएको अदशे वा ऄत्रिकारपिको प्रामार्ीक प्रत्रतमध्ये एक प्रत्रत 

कायायन्वयन गन ेसम्वत्रन्ित त्रनकाय वा ऄत्रिकारीिाइ र ऄको प्रत्रत सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्रमा पठाइ 

ऄत्रभिेखवद्ध गनुय पनेछ । 

३) यस त्रनयम बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएको अदशे वा ऄत्रिकारपि काययकारी ऄत्रिकृतिे सवयसािारर्को 

जानकारीको िात्रग सावयजत्रनक गने व्यवस्िा त्रमिाईनु पनछे । 

७. न्यात्रयक सत्रमत्रतको त्रनर्यय वा अदशेको प्रमार्ीकरर्ः (१) न्यात्रयक सत्रमत्रतको त्रनर्यय वा अदशे ईि 

सत्रमत्रतका संयोजक र सबै सदस्यिे प्रमार्ीत गनेछन् । 

२) न्यात्रयक सत्रमत्रतका त्रनर्यय वा अदशेको प्रामात्रर्क प्रत्रत काययकारी ऄत्रिकृत वा त्रनजिे तोकेको 

सम्बत्रन्ित शाखाको कमयचारीिे संरिर् गनेछ । 

३) यस त्रनयम बमोत्रजम भएको त्रनर्यय वा अदशेको नक्कि त्रिन चाहमेा सरोकारवािा व्यत्रि वा संस्िािाइ 

काययकारी ऄत्रिकृत वा त्रनजिे तोकेको कमयचारीि ेनक्कि प्रत्रत प्रमात्रर्त गरी ईपिब्ि गराईनु पनेछ । 

८.  सूचना वा तथयाकं प्रमार्ीकरर्ः (१) स्िानीयस्तरको सूचना तिा तथयांक, स्वीकृत बार्षषक काययिम, 

योजना तिा बजेट एवं कायययोजनाको प्रमार्ीकरर् काययकारी ऄत्रिकृतिे गनेछ । 

२) gu/kflnsfमा रहकेो सूचना वा तथयाकं कसैिे माग गरेमा ऄत्रभिेखमा जनाइ सम्वत्रन्ित शाखा 

प्रमुखिे प्रमात्रर्त गरी ईपिव्ि गराईनु पनेछ ।  
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३) यस त्रनयम बमोत्रजम कुन ैसूचना, तथयांक वा त्रिखत वा कागजात नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकारि े

माग गरेमा त्यस्तो सूचना, तथयांक वा त्रिखत वा कागजात काययकारी ऄत्रिकृतिे प्रमार्ीत गरी 

ईपिब्ि गराईनु पनेछ । 

९. ऄन्य त्रिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर्ः (१) त्रनयम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िेत्रखएदते्रख बाहके 

gu/kflnsfसँग सम्बत्रन्ित ऄन्य त्रिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् गदाय काययपात्रिकाबाट भएका वा 

जारी भएका त्रिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययकारी ऄत्रिकृतबाट हुनेछ । 

२) ईपत्रनयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेत्रखएको भए तापत्रन कुनै खास त्रिखत वा कागजात प्रमार्ीकरर्का 

िात्रग gu/kflnsfको कानूनबमोत्रजम कुनै खास ऄत्रिकारी तोक्रकएको रहछे भने त्यस्तो त्रिखत वा 

कागजात त्यस्तो ऄत्रिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुनेछ । 

१०.काययपात्रिकाबाट हुन े त्रनयुत्रि, सरुवा तिा ऄवकाशको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपात्रिकाबाट त्रनयुत्रि हुन े

पदको त्रनयुत्रिपि, सरुवा तिा ऄवकाश पिको प्रमार्ीकरर् काययकारी ऄत्रिकृतबाट हुनेछ ।  

२) gu/kflnsfको त्रवत्रभन्न सेवाको ऄत्रिकृत वा सो सरहको पद र स्िायी त्रनयतु्रि हुने ऄन्य पदमा 

काययकारी ऄत्रिकृतिे प्रमार्ीकरर् गरी त्रनयुत्रिपि क्रदनेछ । 

३)  gu/klfnsfको त्रवज्ञ सेवा वा करारमा त्रनयुि हुने पदमा काययकारी ऄत्रिकृत वा त्रनजि ेऄत्रख्तयारी 

क्रदएको सम्वत्रन्ित शाखा प्रमुखिे प्रमार्ीकरर् गरी त्रनयुत्रिपि क्रदनेछ । 

४) यस त्रनयममा िेत्रखएदते्रख बाहके gu/kflnsfको कानून बमोत्रजम त्रनयुत्रि हुने ऄन्य पदको त्रनयुत्रि 

काययकारी ऄत्रिकृत वा त्रनजिे तोकेको ऄत्रिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुनेछ ।  

५) यस त्रनयम बमोत्रजमको प्रामात्रर्क प्रत्रत काययकारी ऄत्रिकृतिे सरुत्रित राख्नु वा राख्न िगाईनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद ३ 

सचूना तिा ऄत्रभिखे व्यवस्िापन सम्बन्िमा 

११. सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्र रहनेः (१) gu/ काययपात्रिकाबाट हुने त्रनर्यय, अदशे िगायतका त्रिखत वा 

कागजातको प्रामार्ीक प्रत्रत िगायतका सूचना तिा ऄत्रभिेख व्यवस्िापन गनय gu/ काययपात्रिकामा एक 

सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्र रहनेछ । 

२) ईपत्रनयम (१) बमोत्रजमको सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्रिे यस त्रनयम बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएका 

त्रिखत वा कागजातको सक्कि प्रामार्ीक प्रत्रत सुरत्रितसाि राख्नु पनेछ । 

३) ईपत्रनयम (१) बमोत्रजम सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्रिे यस त्रनयम बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएका 

महत्वपूर्य त्रिखत वा कागजातको माआिो क्रिल्म तयार गरी राख्नु पनेछ ।  

४) ईपत्रनयम (१) बमोत्रजमको सचूना तिा ऄत्रभिेख केन्रिे त्रिखत वा कागजातको त्रसिेत्रसिेवार रुपमा 

संग्रह गरी ऄत्रभिेख राख्न ुपनेछ । 
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१२.ऄत्रभिेख व्यवत्रस्ित गरी राख्नु पनेः (१) यस त्रनयम बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् भएको त्रिखत वा कागजातको 

gu/ काययपात्रिकाको सम्वत्रन्ित त्रबषयगत शाखा र सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्रिे सुरत्रितसाि 

ऄत्रभिेखबद्ध गरी राख्नु पनेछ  । 

२) ईपत्रनयम (१) बमोत्रजम ऄत्रभिेख राख्दा त्रवद्युतीय प्रत्रत समेत सुरत्रित गरी राख्नु पनेछ ।  

१३.   सावयजत्रनक गनुयपनेः यस त्रनयममा जुनसुकै कुरा िेत्रखएको भए तापत्रन प्रचत्रित कानूनिे गोप्य राख्नुपन े

त्रिखत वा कागजात भनी तोके बाहकेका ऄन्य सबै त्रिखत वा कागजात सवयसािारर्को जानकारीको 

िात्रग सूचना तिा ऄत्रभिेख केन्रिे सावयजत्रनक रुपमा  प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

त्रवत्रवि 

१४. ऄन्य प्रचत्रित कानून बमोत्रजम प्रमार्ीकरर् हुने त्रवषयमा ऄसर नपनेः कुनै त्रनर्यय वा अदशे प्रमार्ीकरर् 

सम्बन्िमा प्रचत्रित नेपाि कानूनमा छुटै्ट व्यवस्िा भएकोमा त्यस्तो त्रवषयमा यस त्रनयममा िेत्रखएको कुनै 

कुरािे ऄसर पाने छैन । 

१५. काययत्रवत्रि बनाईन सके्ः यस त्रनयमको ईद्दशे्य कायायन्वयन गनय काययपात्रिकािे अवश्यक काययत्रवत्रि 

बनाईन सके्छ । 

१६.  बचाउः यस ऄत्रघ स्िानीय त्रनकायबाट प्रचत्रित काननू बमोत्रजम भए गरेका त्रनर्यय वा अदशे वा 

तत्सम्वन्िी ऄत्रिकारपिको प्रमात्रर्करर् यसै त्रनयम बमोत्रजम भए गरेको मात्रननेछ । 

-०- 

 

 


