पााँचखपन नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र
खण्डः 1

सं खयाः 3

लिल ः 2078/10/28

भाग-1
पााँचखपन नगरपालिका

kfFrvkg gu/kflnsfsf] lg0f{o jf

आदे श

/

अलिकारपत्रको प्रिाणीकरण ऐन,

२०७८
नगर सभाबाट स्वीकृ

लिल ः 2078/10/21

प्रिाणणकरण लिल ः2078/10/23
प्रकाशन लिल ः2078/10/28

प्रस् ावनाः

kfFrvkg

नगर काययपालिकाको लनणयय वा आदे श र अलिकारपत्र िगाय का अन्य केही लिख

प्रिाणीकरण गने ववलि र

प्रवियािाई व्यवणस्थ

नेपािको सं वविानको िारा २२६

गनय वाञ्छनीय भएकािे,

था स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा

102 को उपदफा (1) बिोणजि पााँचखपन नगर सभािे यो ऐन स्वीकृ

गरी िागू गरे को छ ।

पररच्छे द १
प्रारम्भ
१. सं णिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस लनयिाविीको नाि "kfFrvkg नगर काययपालिकाको लनणयय
वा आदे श र अलिकारपत्रको प्रिाणीकरण (काययववलि) ऐन, २०७८ रहे को छ ।
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(२) यो लनयिाविी

ु न्
रु

प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस लनयिाविीिाः(क) "प्रिुख' भन्नािे नगर काययपालिकाको प्रिुख सम्झनु पछय ।
(ख) "उपप्रिुख' भन्नािे नगर काययपालिकाको उपप्रिुख सम्झनु पछय ।
(ग) "काययपालिका" भन्नािे सं वविानको िारा २१५ बिोणजि गठि

kfFrvkg

नगर काययपालिका

सम्झनुपछय ।
(घ) "k|d'v

k|zf;sLo

अलिकृ " भन्नािे नगर काययपालिकाको

k|d'v k|zf;sLo

अलिकृ

सम्झनु पछय ।
(ङ) "नगरपालिका" भन्नािे

नगरपालिका सम्झनु पछय ।

kfFrvkg

(च) "प्रिाणणक प्रल " भन्नािे लनणयय वा आदे श र अलिकारपत्र प्रिाणण
गरे को सक्कि प्रल

सम्झनु पछय ।

वा कागज" भन्नािे दे हायका ववषयसाँग सम्बणन्ि

(छ) "लिख

गनय अलिकारीिे हस् ािर

अलिकारपत्रसाँग सम्बणन्ि

लिख

लनणयय वा आदे श वा

त्सम्बन्िी

वा कागज सम्झनु पछय,-

(१) नगर काययपालिकािे बनाएको नील , ऐन, लनदे णशका, काययववलि,
(२) नगर

काययपालिकािे जारी गरे को आदे श,

(३) नगर काययपालिकाद्वारा पारर

प्रस् ाव,

(४) नगर काययपालिकािे जारी गरे को अलिकारपत्र,
(५) नगर काययपालिकािे गरे को लनणयय
(६) नगर काययपालिकाबाट लनयुणि हुने पदको लनयुणिपत्र, सरुवा
(७) नगर काययपालिकािे जारी गरे को सूचना
सम्बन्िी लिख
(८) प्रचलि

था लसजयना गरे को

था अवकाश पत्र
थ्याङ्क वा अलभिेख

वा कागजा
कानून बिोणजि प्रिाणीकरण गनुय पने अन्य लिख

वा कागजा

(ज) "सभा" भन्नािे सं वविानको िारा २२२ बिोणजिको नगरसभा सम्झनु पछय ।
(झ) "सं वविान" भन्नािे नेपािको सं वविानिाई सम्झनु पछय ।
(ञ) "सूचना

था अलभिेख केन्र" भन्नािे नगरपालिका अन् गय

दफा ११ बिोणजिको सूचना

स्थापना भएको यस ऐनको

था अलभिेख केन्र सम्झनु पछय ।
पररच्छे द २

लिख

वा कागजा को प्रिाणीकरण काययववलि

३. लनयिको प्रिाणीकरण काययववलिः (१) काययपालिकािे बनाएको लनयि काययपालिकाको बैिकबाट
स्वीकृ

भएपलछ नगर प्रिुखिे प्रिाणीकरण गनेछ ।
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(२) प्रिुखिे उपदफा (१) बिोणजि प्रिाणीकरण गदाय नेपािी कागजिा
लनयिाविीको कम् ीिा चार प्रल िा लिल
प्रिाणणक प्रल िध्ये एक एक प्रल
(क)

k|d'v k|zf;sLo

(ख) सूचना

सिे

यार गररएको

उल्िेख गरी हस् ािार गनुप
य नेछ र त्यस् ो

दे हाय बिोणजिको लनकायिा पिाउनुपनेछः-

अलिकृ को सणचवाियिा,

था अलभिेख केन्रिा,

(ग) सं घको सं घीय िालििा हे ने िन्त्राियिा,
(घ) प्रदे शको नगरपालिका हे ने लनकाय (िन्त्रािय वा ववभाग) िा,
(३) सूचना

था अलभिेख केन्रिे उपदफा (२) बिोणजि प्रिाणीकरण भएका लनयिाविी

प्रकाशन गरी नगरपालिकाका सबै वडा कायायियिा पन्र ठदनलभत्र पिाउनुपनेछ ।
(४) यस ऐन बिोणजि प्रिाणीकरण भएको लनयिाविी

k|d'v प्रशासकीय clws[tिे

सवयसािारणको

जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्यवस्था लििाउनु पनेछ ।
४. नील , लनदे णशका

था काययववलिको प्रिाणीकरणः (१) काययपालिकािे बनाएको नील , लनदे णशका

था काययववलि

अलिकृ िे

k|d'v प्रशासकीय

ीन प्रल िा हस् ािर गरी प्रिाणीकरण गनुय

पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोणजि प्रिाणीकरण भएको प्रिाणीक प्रल िध्ये एक प्रल
अलिकृ को सणचवाियिा, एक प्रल

कायायन्वयन गने सम्बणन्ि

था अलभिेख केन्रिा पिाई कायायन्वयन
(३) सूचना

k|d'v प्रशासकीय

लनकायिा र अको प्रल

सूचना

था अलभिेखबद्ध गनुय पनेछ ।

था अलभिेख केन्रिे उपदफा (१) बिोणजि प्रिाणीकरण भएका नील , लनदे णशका

था काययववलि सबै वडा काययियिा पिाउनु पनेछ ।
(४) यस ऐन बिोणजि प्रिाणीकरण भएको नील , लनदे णशका

था काययववलि

k|d'v प्रशासकीय

अलिकृ िे सवयसािारणको जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्यवस्था लििाउनु पनेछ ।
५. काययपालिकाको लनणयय
प्रस् ाव र बैिकको लनणयय

था प्रस् ावको प्रिाणीकरणः (१) काययपालिकाको बैिकिा पेश हुने

k|d'v प्रशासकीय

अलिकृ िे प्रिाणण

गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोणजि प्रिाणीकरण भएको आदे श वा अलिकारपत्रको प्रिाणणक प्रल िध्ये
एक प्रल

कायायन्वयन गने सम्बणन्ि

लनकाय वा अलिकारीिाई र अको प्रल

सूचना

था

अलभिेख केन्रिा पिाई अलभिेखवद्ध गनुप
य नेछ ।
(३) यस ऐन बिोणजि प्रिाणीकरण भएको आदे श वा अलिकारपत्र

k|d'v प्रशासकीय

अलिकृ िे

सवयसािारणको जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्यवस्था लििाउनु पनेछ ।
७. न्यावयक सलिल को लनणयय वा आदे शको प्रिाणीकरणः (१) न्यावयक सलिल को लनणयय वा आदे श
उि सलिल का सं योजक र सबै सदस्यिे प्रिाणण
3

गनेछन् ।

काययकारी अलिकृ

(२) न्यावयक सलिल का लनणयय वा आदे शको प्रिाणणक प्रल
ोकेको सम्बणन्ि

वा लनजिे

शाखाको कियचारीिे सं रिण गनेछ ।

(३) यस ऐन बिोणजि भएको लनणयय वा आदे शको नक्कि लिन चाहे िा सरोकारवािा व्यणि वा
सं स्थािाई

k|d'v प्रशासकीय

अलिकृ

वा लनजिे

ोकेको कियचारीिे नक्कि प्रल

प्रिाणण

गरी

उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
८. सूचना वा

थ्याङ्क प्रिाणीकरणः (१) स्थानीयस् रको सूचना

काययिि, योजना

था बजेट एवं कायययोजनाको प्रिाणीकरण

थ्याङ्क, स्वीकृ

था

k|d'v प्रशासकीय

वावषयक

अलिकृ िे गनेछ

।
(२) नगरपालिकािा रहे को सूचना वा
शाखा प्रिुखिे प्रिाणण

थ्याङ्क कसै िे िाग गरे िा अलभिेखिा जनाई सम्बणन्ि

गरी उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

(३) यस ऐन बिोणजि कुनै सूचना,

थ्याङ्क वा लिख

सरकारिे िाग गरे िा त्यस् ो सूचना,
प्रिाणण

वा कागजा

थ्याङ्क वा लिख

नेपाि सरकार वा प्रदे श

वा कागजा

काययकारी अलिकृ िे

गरी उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

९. अन्य लिख

वा कागजा को प्रिाणीकरणः (१) ऐन ३,४,५,६,७ र ८ िा िेणखएदे णख बाहे क

नगरपालिकासाँग सम्बणन्ि
वा जारी भएका लिख

अन्य लिख

कागजा को प्रिाणीकरण गदाय काययपालिकाबाट भएका

वा कागजा को प्रिाणीकरण प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ बाट हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा

िेणखएको भए

ापलन कुनै खास लिख

प्रिाणीकरणका िालग नगरपालिकाको कानूनबिोणजि कुनै खास अलिकारी
भने त्यस् ो लिख

वा कागजा

वा कागजा
ोवकएको रहे छ

त्यस् ो अलिकारीबाट प्रिाणीकरण हुनेछ ।

१०. काययपालिकाबाट हुने लनयुणि, सरुवा
लनयुणि हुने पदको लनयुणिपत्र, सरुवा

था अवकाशको प्रिाणीकरणः (१) काययपालिकाबाट
था अवकाश पत्रको प्रिाणीकरण

k|d'v प्रशासकीय

अलिकृ बाट हुनेछ ।
(२) नगरपालिकाको ववलभन्न सेवाको अलिकृ
पदिा

k|d'v प्रशासकीय

वा सो सरहको पद र स्थायी लनयुणि हुने अन्य

अलिकृ िे प्रिाणीकरण गरी लनयुणिपत्र ठदनेछ ।

(३) नगरपालिकाको ववज्ञ सेवा वा करारिा लनयुि हुने पदिा
लनजिे अणख यारी ठदएको सम्बणन्ि

k|d'v प्रशासकीय

अलिकृ

वा

शाखा प्रिुखिे प्रिाणीकरण गरी लनयुणिपत्र ठदनेछ ।

(४) यस ऐनिा िेणखएदे णख बाहे क नगरपालिकाको कानून बिोणजि लनयुणि हुने अन्य पदको
लनयुणि

k|d'v प्रशासकीय

अलिकृ

वा लनजिे

(५) यस ऐन बिोणजिको प्रिाणीt प्रल

ोकेको अलिकारीद्वारा प्रिाणीकरण हुनेछ ।

k|d'v प्रशासकीय

िगाउनु पनेछ ।
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अलिकृ िे सुरणि

राख्नु वा राख्न

पररच्छे द ३
सूचना
११. सूचना
लिख

था अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्ििा

था अलभिे ख केन्र रहनेः (१) नगर काययपालिकाबाट हुने लनणयय, आदे श िगाय का

वा कागजा को प्रिाणीक प्रल

काययपालिकािा एक सूचना

था अलभिेख केन्र यस ऐन बिोणजि प्रिाणीकरण भएका

वा कागजा को सक्कि प्रिाणीt प्रल

(३) उपदफा (१) बिोणजि सूचना
िहत्वपूणय लिख
(४) उपदफा (१)

था अलभिेख व्यवस्थापन गनय नगर

था अलभिेख केन्र रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोणजिको सूचना
लिख

िगाय का सूचना

सुरणि साथ राख्नुपनेछ ।

था अलभिेख केन्रिे यस ऐन बिोणजि प्रिाणीकरण भएका

वा कागजा को िाइिो वफल्ि
बिोणजिको सूचना

यार गरी राख्नुपनेछ ।

था अलभिेख केन्रिे लिख

वा कागजा को

लसिलसिेवार रुपिा सं ग्रह गरी अलभिेख राख्नुपनेछ ।
१२. अलभिे ख व्यवणस्थ

गरी राख्नु पनेः (१) यस ऐन बिोणजि प्रिाणीकरण भएको लिख

कागजा को नगर काययपालिकाको सम्बणन्ि

ववषयग

शाखा वा सूचना

वा

था अलभिेख केन्रिे

सुरणि साथ अलभिेखवद्ध गरी राख्नुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोणजि अलभिेख राखदा ववद्यु ीय प्रल

सिे

१३. सावयजलनक गनुप
य नेःयस ऐनिा जुनसुकै कुरा िेणखएको भए
राख्नुपने लिख

वा कागजा

जानकारीको िालग सूचना

भनी

ोके बाहे कका अन्य सबै लिख

सुरणि

गरी राख्नु पनेछ ।

ापलन प्रचलि
वा कागजा

कानूनिे गोप्य
सवयसािारणको

था अलभिेख केन्रिे सावयजलनक रुपिा प्रकाशन गनुय पनेछ ।
पररच्छे द ४
ववववि

१४. अन्य प्रचलि

कानून बिोणजि प्रिाणीकरण हुने ववषयिा असर नपनेः कुनै लनणयय वा आदे श

प्रिाणीकरण सम्बन्ििा प्रचलि

नेपाि कानूनिा छु ट्टै व्यवस्था भएकोिा त्यस् ो ववषयिा यस

ऐनिा िेणखएको कुनै कुरािे असर पाने छै न ।

१५. लनयि बनाउन सकनेः यस ऐनको उद्देश्य कायायन्वयन गनय काययपालिकािे आवश्यक लनयि
बनाउन सकनेछ ।
१६. बचाऊः यस अणघ स्थानीय लनकायबाट प्रचलि
वा

त्सम्बन्िी अलिकारपत्रको प्रिाणीकरण यस

कानून बिोणजि भए गरे का लनणयय वा आदे श
ऐन बिोणजि भए गरे को िालननेछ ।
आज्ञािे,
िणणराि खल वडा
प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
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