
तिलागफुा नगरपातलकाको तनर्णय ,आदेश , मापदण्ड र अतिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् 

(कायणविति) तनयमािली, २०७४ 

प्रस्िािना 

तिलागफुा नगरपातलका नगर कायणपातलकाको तनर्णय िा आदेश र अतिकारपत्र लगायिका  अन्य 

केही तलखि प्रमार्ीकरर् गने विति र  प्रवियालाई व्यिस्स्िि गनण िाञ्छनीय भएकाले, 

नेपालको संवििानको िारा २१४ को उपिारा (५) बमोस्िम तिलागफुा नगरपातलका नगर 

कायणपातलकाले देहायको तनयमािली बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस तनयमािलीको नाम "तिलागफुा नगरपातलका नगर  

कायणपातलकाको तनर्णय िा आदेश र अतिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कायणविति) तनयमािली, 

२०७४ रहेको छ । 

 (२) यो तनयमािली िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अिण नलागेमा यस तनयमािलीमाः- 

 (क) "नगर प्रमखु' भन्नाले नगर  कायणपातलकाको नगर प्रमखु सम्झन ुपछण । 

 (ख) "उप प्रमखु' भन्नाले नगर  कायणपातलकाको उप प्रमखु सम्झन ुपछण । 

 (ग) "कायणपातलका" भन्नाले संवििानको िारा २१६ बमोस्िम गठिि तिलागफुा नगरपातलका 

नगर  कायणपातलका सम्झनपुछण । 

 (घ) "प्रमखु प्रशासकीय अतिकृि" भन्नाले नगर कायणपातलकाको कायणकारी अतिकृि सम्झन ु

पछण । 



 (ङ) "नगरपातलका" भन्नाले संवििान बमोस्िमको नगरपातलकासम्झन ुपछण । 

 (च) "प्रमास्र्ि प्रति" भन्नाले तनर्णय िा आदेश र अतिकारपत्र प्रमास्र्ि गनण अतिकारीले 

हस्िािर गरेको सक्कल प्रति सम्झन ुपछण । 

 (छ) "तलखि िा कागि" भन्नाले देहायका विषयसँग सम्बस्न्िि तनर्णय िा आदेश िा 

ित्सम्बन्िी अतिकारपत्रसँग सम्बस्न्िि तलखि िा कागि सम्झन ुपछण,- 

  (१) नगर कायणपातलका बनाएको नीति, तनयम, तनदेस्शका, कायणविति, 

  (२) नगर  कायणपातलकाले िारी गरेको आदेश, 

  (३) नगर  कायणपातलकाद्वारा पाररि प्रस्िाि, 

  (४) नगर कायणपातलकाले िारी गरेको अतिकारपत्र,  

  (५) नगर कायणपातलकाले गरेको तनर्णय 

  (६) नगर  कायणपातलकाबाट तनयसु्ि हनुे पदको तनयसु्िपत्र, सरुिा ििा अिकाश पत्र 

  (७) नगर कायणपातलकाले िारी गरेको सूचना ििा तसिणना गरेको िथ्याङ्क िा अतभलेख 

सम्बन्िी तलखि िा कागिाि 

  (८) प्रचतलि कानून बमोस्िम प्रमार्ीकरर् गनुण पने अन्य तलखि िा कागिाि 

 (ि) "सभा" भन्नाले संवििानको िारा २२३ बमोस्िमको नगर सभा सम्झन ुपछण । 

 (झ) "संवििान" भन्नाले नपेालको संवििानलाई सम्झन ुपछण । 

 (ञ) "सूचना ििा अतभलेख केन्र" भन्नाले नगरपातलका अन्िगणि स्िापना भएको तनयम ११ 

बमोस्िमको सूचना ििा अतभलेख केन्र सम्झन ुपछण । 



 

 

पररच्छेद २ 

तलखि िा कागिािको प्रमार्ीकरर् कायणविति 

३. तनयमको प्रमार्ीकरर् कायणवितिः (१) कायणपातलकाले बनाएको तनयम कायणपातलकाको 

बैिकबाट स्िीकृि भएपतछ नगर प्रमखुले प्रमार्ीकरर् गनेछ । 

 (२) नगर प्रमखुले उपतनयम (१) बमोस्िम प्रमार्ीकरर् गदाण नेपाली कागिमा ियार गररएको 

तनयमको कम्िीमा चार प्रतिमा तमति समेि उल्लेख गरी हस्िािार गनुणपनेछ र त्यस्िो 

प्रमास्र्क प्रतिमध्ये एक एक प्रति देहाय बमोस्िमको तनकायमा पिाउनपुनेछः- 

  (क) कायणकारी अतिकृिको सस्चिालयमा, 

  (ख) सूचना ििा अतभलेख केन्रमा, 

  (ग) संघको संघीय मातमला हेने मन्त्रालयमा, 

  (घ) प्रदेशको नगरपातलका हेने तनकाय (मन्त्रालय िा विभाग) मा, 

 (३) सूचना ििा अतभलेख केन्रले उपतनयम (२) बमोस्िम प्रमार्ीकरर् भएका तनयम प्रकाशन 

गरी नगर पातलकाका सबै िडा कायाणलयमा पन्र ठदनतभत्र पिाउनपुनेछ । 

 (४) यस तनयम बमोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको तनयम कायणकारी अतिकृिले सिणसािारर्को 

िानकारीको  लातग सािणितनक गने व्यिस्िा तमलाउन ुपनेछ । 

४. नीति, तनदेस्शका ििा कायणवितिको प्रमार्ीकरर्ः (१) कायणपातलकाले बनाएको नीति, तनदेस्शका 

ििा कायणविति कायणकारी अतिकृिले  िीन प्रतिमा हस्िािर गरी प्रमार्ीकरर् गनुण पनेछ । 



 (२) उपतनयम (१) बमोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको प्रमार्ीक प्रतिमध्ये एक प्रति  कायणकारी 

अतिकृिको सस्चिालयमा, एक प्रति कायाणन्ियन गने सम्बस्न्िि तनकायमा र अको प्रति 

सूचना ििा अतभलेख केन्रमा पिाई कायाणन्ियन ििा अतभलेखबद्ध गनुण पनेछ । 

 (३) सूचना ििा अतभलेख केन्रले उपतनयम (१) बमोस्िम प्रमार्ीकरर् भएका नीति, 

तनदेस्शका ििा कायणविति सबै िडा कायणलयमा पिाउन ुपनेछ । 

 (४) यस तनयम बमोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको नीति, तनदेस्शका ििा कायणविति कायणकारी 

अतिकृिले सिणसािारर्को िानकारीको लातग सािणितनक गने व्यिस्िा तमलाउन ुपनेछ । 

५. कायणपातलकाको तनर्णय ििा प्रस्िािको प्रमार्ीकरर्ः (१) कायणपातलकाको बैिकमा पेश हनु े

प्रस्िाि र बैिकको तनर्णय कायणकारी अतिकृिले प्रमास्र्ि गनेछ । 

 (२) उपतनयम (१) बमोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश िा अतिकारपत्रको प्रमास्र्क 

प्रतिमध्ये एक प्रति कायाणन्ियन गने सम्बस्न्िि तनकाय िा अतिकारीलाई र अको प्रति 

सूचना ििा अतभलेख केन्रमा पिाई अतभलेखिद्ध गनुणपनेछ । 

 (३) यस तनयम बमोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश िा अतिकारपत्र कायणकारी अतिकृिले 

सिणसािारर्को िानकारीको लातग सािणितनक गने व्यिस्िा तमलाउन ुपनेछ । 

७. न्यावयक सतमतिको तनर्णय िा आदेशको प्रमार्ीकरर्ः (१) न्यावयक सतमतिको तनर्णय िा 

आदेश उि सतमतिका संयोिक र सबै सदस्यले प्रमास्र्ि गनेछन ्। 

 (२) न्यावयक सतमतिका तनर्णय िा आदेशको प्रमास्र्क प्रति कायणकारी अतिकृि िा तनिले 

िोकेको सम्बस्न्िि शाखाको कमणचारीले संरिर् गनेछ । 



 (३) यस तनयम बमोस्िम भएको तनर्णय िा आदेशको नक्कल तलन चाहेमा सरोकारिाला व्यस्ि 

िा संस्िालाई कायणकारी अतिकृि िा तनिले िोकेको कमणचारीले नक्कल प्रति प्रमास्र्ि गरी 

उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

८. सूचना िा िथ्याङ्क प्रमार्ीकरर्ः (१) स्िानीयस्िरको सूचना ििा िथ्याङ्क, स्िीकृि िावषणक 

कायणिम, योिना ििा बिेट एिं कायणयोिनाको प्रमार्ीकरर् कायणकारी अतिकृिले गनेछ । 

 (२) नगर पातलकामा रहेको सूचना िा िथ्याङ्क कसैले माग गरेमा अतभलेखमा िनाई 

सम्बस्न्िि शाखा प्रमखुले प्रमखुले प्रमास्र्ि गरी उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

 (३) यस तनयम बमोस्िम कुनै सूचना, िथ्याङ्क िा तलखि िा कागिाि नेपाल सरकार िा 

प्रदेश सरकारले माग गरेमा त्यस्िो सूचना, िथ्याङ्क िा तलखि िा कागिाि कायणकारी 

अतिकृिले प्रमास्र्ि गरी उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

९. अन्य तलखि िा कागिािको प्रमार्ीकरर्ः (१) तनयम ३,४,५,६,७ र ८ मा लेस्खएदेस्ख 

बाहेक नगर पातलकासँग सम्बस्न्िि अन्य तलखि  कागिािको प्रमार्ीकरर् गदाण 

कायणपातलकाबाट भएका िा िारी भएका तलखि िा कागिािको प्रमार्ीकरर् कायणकारी 

अतिकृिबाट हनुेछ । 

 (२) उपतनयम (१) मा िनुसकैु कुरा  लेस्खएको भए िापतन कुनै खास तलखि िा कागिाि 

प्रमार्ीकरर्का लातग नगर पातलकाको कानूनबमोस्िम कुनै खास अतिकारी िोवकएको रहेछ 

भने त्यस्िो तलखि िा कागिाि त्यस्िो अतिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हनुेछ । 

१०. कायणपातलकाबाट हनु े तनयसु्ि, सरुिा ििा अिकाशको प्रमार्ीकरर्ः (१) कायणपातलकाबाट 

तनयसु्ि हनु े पदको तनयसु्िपत्र, सरुिा ििा अिकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् कायणकारी 

अतिकृिबाट हनुेछ । 



 (२) नगर पातलकाको वितभन्न सेिाको अतिकृि िा सो सरहको पद र स्िायी तनयसु्ि हनुे 

अन्य पदमा कायणकारी अतिकृिले प्रमार्ीकरर् गरी तनयसु्िपत्र ठदनेछ । 

 (३) नगर पातलकाको विज्ञ सेिा िा करारमा तनयिु हनुे पदमा कायणकारी अतिकृि िा तनिले 

अस्तियारी ठदएको सम्बस्न्िि शाखा प्रमखुले प्रमार्ीकरर् गरी तनयसु्िपत्र ठदनेछ । 

 (४) यस तनयममा लेस्खएदेस्ख बाहेक नगर पातलकाको कानून बमोस्िम तनयसु्ि हनुे अन्य 

पदको तनयसु्ि कायणकारी अतिकृि िा तनिले िोकेको अतिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हनुेछ । 

 (५) यस तनयम बमोस्िमको प्रमार्ीक प्रति कायणकारी अतिकृिले सरुस्िि राख्न ु िा राख्न 

लगाउन ुपनेछ । 

पररच्छेद ३ 

सूचना ििा अतभलेख व्यिस्िापन सम्बन्िमा 

११. सूचना ििा अतभलेख केन्र रहनःे (१) नगर  कायणपातलकाबाट हनुे तनर्णय, आदेश 

लगायिका तलखि िा कागिािको प्रमार्ीक प्रति लगायिका सूचना ििा अतभलेख व्यिस्िापन 

गनण नगर  कायणपातलकामा एक सूचना ििा अतभलेख केन्र रहनेछ । 

 (२) उपतनयम (१) बमोस्िमको सूचना ििा अतभलेख केन्र यस तनयम बमोस्िम प्रमार्ीकरर् 

भएका तलखि िा कागिािको सक्कल प्रमार्ीक प्रति सरुस्ििसाि राख्नपुनेछ । 

 (३) उपतनयम (१) बमोस्िम सूचना ििा अतभलेख केन्रले यस तनयम बमोस्िम प्रमार्ीकरर् 

भएका महत्िपूर्ण तलखि िा कागिािको माइिो वफल्म ियार गरी राख्नपुनेछ । 

 (४) उपतनयम (१)  बमोस्िमको सूचना ििा अतभलेख केन्रले तलखि िा कागिािको 

तसलतसलेिार रुपमा संग्रह गरी अतभलेख राख्नपुनेछ । 



१२. अतभलेख व्यिस्स्िि गरी राख्न ुपनेः (१) यस तनयम बमोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको तलखि िा 

कागिािको नगर  कायणपातलकाको सम्बस्न्िि विषयगि शाखा िा सूचना ििा अतभलेख 

केन्रले सरुस्ििसाि अतभलेखिद्ध गरी राख्नपुनेछ । 

 (२) उपतनयम (१) बमोस्िम अतभलेख रातदा विद्यिुीय प्रति समेि सरुस्िि गरी राख्न ुपनेछ । 

१३. सािणितनक गनुणपनेः यस तनयममा िनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापतन प्रचतलि कानूनले गोप्य 

राख्नपुने तलखि िा कागिाि भनी िोके बाहेकका अन्य सबै तलखि िा कागिाि 

सिणसािारर्को िानकारीको लातग सूचना ििा अतभलेख केन्रले सािणितनक रुपमा प्रकाशन 

गनुण पनेछ । 

पररच्छेद ४ 

विविि 

१४. अन्य प्रचतलि कानून बमोस्िम प्रमार्ीकरर् हनु ेविषयमा असर नपनेः कुनै तनर्णय िा आदेश 

प्रमार्ीकरर् सम्बन्िमा प्रचतलि नेपाल कानूनमा छुटै्ट व्यिस्िा भएकोमा त्यस्िो विषयमा यस 

तनयममा लेस्खएको कुनै कुराले असर पाने छैन । 

१५. कायणविति बनाउन सकनःे यस तनयमको उदे्दश्य कायाणन्ियन गनण कायणपातलकाले आिश्यक 

कायणविति बनाउन सकनेछ । 

१६. बचाऊः यस अस्घ स्िानीय तनकायबाट प्रचतलि कानून बमोस्िम भए गरेका तनर्णय िा 

आदेश िा ित्सम्बन्िी अतिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् यस  तनयम बमोस्िम भए गरेको मातननेछ 

। 
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