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भेरम्ची नगयऩालरकाको सार्वजलनक लरखत प्रभाणीकयण य प्रकाशन(कामववर्लध)
को सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव फनेको

P]g¸

२०७५

प्रस्तार्ना:
भेरम्ची नगयऩालरकाको नगयसबा¸ कामवऩालरका य न्मावमक सलभलतफाट ऩारयत
प्रस्तार्¸ लनणवम र्ा

आदे श

रगामतका अन्म

सार्वजलनक

लरखतहरुराई

प्रभाणीकयण गने वर्लध य प्रविमाराई व्मर्स्स्थत गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे ,
नेऩारको

सॊ वर्धानको

धाया

२२६

तथा

स्थानीम सयकाय

सञ्चारन ऐन¸ २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (१) फभोस्जभ भेरम्ची
नगयऩालरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ ।
१.

सॊ स्ऺप्त

नाभ

नगयऩालरकाको

य

प्रायम्ब:

(१)

सार्वजलनक

मस

लरखत

ऐनको

नाभ

प्रभाणीकयण

य

“भेरम्ची
प्रकाशन

(कामववर्लध) ऐन, २०७५” यहे को छ।
२.

(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

ऩरयबाषा : वर्षम र्ा प्रसॊ गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,—
(क)

“अध्मऺ” बन्नारे सबाको फै ठकको अध्मऺता
गने व्मस्ि सम्झनु ऩछव।

(ख)

“कामवऩालरका” बन्नारे भेरम्ची नगयकामवऩालरका
सम्झनुऩछव।

(ग)

“कामावरम” बन्नारे भेरम्ची नगय कामवऩालरकाको
कामावरम सम्झनुऩछव।

(घ)

“नगयऩालरका”

बन्नारे

भेरम्ची

नगयऩालरका

सम्झनुऩछव।
(ङ)

“प्रभुख” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभुख सम्झनु
ऩछव।
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अलधकृत”

प्रशासवकम

कामवऩालरकाको

प्रभुख

बन्नारे

प्रशासकीम

नगय

अलधकृत

सम्झनुऩछव ।
(छ)

“प्राभास्णत

प्रलत”

बन्नारे

सार्वजलनक

लरखत

प्रभास्णत गने अलधकायीको हस्ताऺय बएको सक्कर
प्रलत सम्झनु ऩछव।
(ज)

"याजऩत्र"

बन्नारे

भेरम्ची

नगयऩालरकाको

स्थानीम याजऩत्र सम्झनु ऩछव ।
(झ)

“सबा” बन्नारे नगयसबाराई सम्झनुऩछव।

(ञ)

“सॊ वर्धान” बन्नारे नेऩारको सॊ वर्धान सम्झनुऩछव ।

(ट)

“सार्वजलनक लरखत” बन्नारे दे हामका लरखत
सम्झनुऩछव :(१)

सबारे फनाएको ऐन,

(२)

सॊ वर्धान फभोस्जभ कामवऩालरकारे फनाएको

(३)

सबारे फनाएको ऐनरे ददएको प्रत्मामोस्जत

कामवसम्ऩादन तथा कामववर्बाजन लनमभार्री,
अलधकाय अन्तगवत कामवऩालरकारे फनाएको
लनमभ, लनदे स्शका, कामववर्लध य भाऩदण्ड,

(४)

सॊ घीम तथा

प्रदे श

काननन

फभोस्जभ

कामवऩालरकारे फनाएको लनमभ, लनदे स्शका,

कामववर्लध य भाऩदण्ड,
(५)

कामवऩालरकारे

जायी

गये को

आदे श,

अलधकायऩत्र, सनचना तथा लसजवना गये को
तथ्माङ्क र्ा अलबरेख सम्फन्धी अन्म
लरखत र्ा कागजात,
(६)

सबाफाट ऩारयत प्रस्तार्,

(७)

कामवऩालरकाको प्रस्तार् य लनणवम,
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(८)

सॊ घीम, प्रदे श र्ा नगयऩालरकाको काननन
फभोस्जभ नगयऩालरकास्तयभा प्रभाणीकयण

गनुऩ
व ने अन्म लरखत ।
३.

ऐनको प्रभाणीकयण कामववर्लध : (१) सबाफाट वर्धेमक ऩारयत
बएऩलछ कामावरमरे त्मस्तो वर्धेमक नेऩारी कागजभा तीन प्रलत
तमाय गयी प्रभाणीकयणको रालग अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ।
( ) उऩदपा (१) फभोस्जभ ऩेश बएका वर्धेमकका

@

प्रलतहरुभा अध्मऺरे लभलत उल्रेख गयी हस्ताऺय गये ऩलछ त्मस्तो
वर्धेमक प्रभाणीकयण हुनेछ य ऐन फन्नेछ ।
( ) उऩदपा ( ) फभोस्जभका प्रभास्णक प्रलतहरु भध्मे

#

@

एक प्रलत कामावरमभा याखी अन्म एक प्रलत प्रदे श सयकाय य एक
प्रलत नेऩार सयकायभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
४.

सबाफाट ऩारयत प्रस्तार्को प्रभाणीकयण : (१) सॊ वर्धान, सॊ घीम
काननन, प्रदे श काननन तथा नगयऩालरकाको काननन फभोस्जभ सबाद्वाया
ऩारयत प्रस्तार्को प्रभाणीकयण अध्मऺको हस्ताऺय फाट हुनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको प्रभास्णक प्रलतको आधायभा

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत र्ा लनजरे तोकेको अलधकृतरे सो
प्रस्तार् कामावन्र्मन गने र्ा गयाउनेछ।
५.

लनमभ, लनदे स्शका, कामववर्लध य भाऩदण्डको प्रभाणीकयण गने :
दे हामका सार्वजलनक लरखतहरु जायी गने सम्फन्धभा कामवऩालरकारे
लनणवम गये ऩलछ सोको आधायभा प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतरे

त्मस्तो लरखतका तीन प्रलतभा हस्ताऺय गयी प्रभाणीकयण गनेछ य
सोको एक प्रलत कामावरमभा याखी अको एक प्रलत प्रदे श सयकाय
तथा एक प्रलत नेऩार सयकायराई ऩठाउनु ऩनेछ :–
(क)

सबारे

फनाएको

अलधकाय

अन्तगवत

ऐनरे

ददएको

प्रत्मामोस्जत

कामवऩालरकारे

लनमभ, लनदे स्शका, कामववर्लध य भाऩदण्ड,
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सॊ घीम तथा प्रदे श काननन फभोस्जभ कामवऩालरकारे
फनाएको लनमभ, लनदे स्शका, कामववर्लध य भाऩदण्ड,

(ग)

सॊ वर्धान

फभोस्जभ

कामवऩालरकारे

फनाएको

कामवसम्ऩादन तथा कामववर्बाजन लनमभार्री ।
६.

लनणवम र्ा आदे श तथा अलधकायऩत्रको प्रभाणीकयण गने : दे हामका
सार्वजलनक लरखतहरु जायी गने सम्फन्धभा कामवऩालरकारे लनणवम
गये ऩलछ सोको आधायभा प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतरे त्मस्तो
लरखतका दुई प्रलतभा हस्ताऺय गयी प्रभाणीकयण गनेछ य सोको
एक प्रलत

कामावरमभा याखी

सम्फस्न्धत

शाखा र्ा नगयऩालरकाको

ऩठाउनु ऩनेछः–

अको

एक प्रलत नगयऩालरकाको
सम्फस्न्धत

कामावरमराई

(क)

कामवऩालरकारे जायी गये को कुनै आदे श,

(ख)

कामवऩालरकारे जायी गये को अलधकायऩत्र,

(ग)

सॊ घीम,

प्रदे श

र्ा

स्थानीम

काननन

फभोस्जभ

कामवऩालरकारे गनुऩ
व ने लनणवम,
(घ)

कामवऩालरकारे जायी गये को सन चना तथा लसजवना
गये को

तथ्माङ्क

र्ा

अलबरेख

सम्फन्धी

अन्म

लरखत र्ा कागजात ।
७.

स्थानीम

याजऩत्रभा

प्रकाशन

गनेः

(१)

मस

ऐन

फभोस्जभ

प्रभाणीकयण बएका दे हामका सार्वजलनक लरखतहरु सर्वसाधायणको
जानकायीको

रालग

याजऩत्रको

दे हामको

बागभा

प्रकाशन

गनुव

ऩनेछः–
(क)

सबारे फनाएको ऐन, बाग १

(ख)

सॊ वर्धान फभोस्जभ नगय कामवऩालरकारे

–

फनाएको

कामवसम्ऩादन

वर्बाजन लनमभार्री,
ऐनरे

ददएको

तथा

कामव

सबारे फनाएको

प्रत्मामोस्जत

अलधकाय

अन्तगवत नगय कामवऩालरकारे फनाएको
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लनमभ, लनदे स्शका, कामववर्लध य भाऩदण्ड
तथा सॊ घीम एर्ॊ प्रदे श काननन फभोस्जभ

कामवऩालरकारे फनाएको लनमभ, लनदे स्शका,
कामववर्लध य भाऩदण्ड¸

(ग)

बाग–२

कामवऩालरकाको लनणवम फभोस्जभ नगय
ऩालरकाको याजऩत्रभा प्रकाशन गनुव ऩने
अन्म लरखत¸ बाग–३

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको सनचना याजऩत्रभा प्रकाशन

गदाव प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतको नाभ याखी लनजको हस्ताऺय
सवहत याजऩत्रभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ स्थानीम याजऩत्र भुद्रण गने
लनकाम नगय कामवऩालरकारे तोके फभोस्जभ हुनेछ ।
(४)

उऩदपा

(१) को खण्ड

(क)

य

खण्ड (ख)

फभोस्जभको सनचना याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩलछ नगयऩालरकारे
सॊ घीम य प्रदे शको स्थानीम तह हेने भन्त्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।
(५) उऩदपा (१) को खण्ड (क), खण्ड (ख) य खण्ड
(ग) फभोस्जभको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकास्शत सनचना नगयऩालरकाको
र्डा

कामावरम

य

नगयऩालरकाको

अन्म

कामावरमभा

ऩठाई

सर्वसाधायणको जानकायीको रालग नगयऩालरकाको र्ेब साईटभा
प्रकाशन गने र्ा नगयऩालरकाको सनचना ऩाटीभा टाॉस गनुव ऩनेछ ।

(६) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेस्खएको बए

ताऩलन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन वर्ना नै कामावन्र्मन गनव सवकने
वर्षमको आदे श र्ा लनणवमराई याजऩत्रभा प्रकाशन गरयने छै न।

(७) कुनै सनचना स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गनुव ऩने र्ा

नऩने बन्ने वर्षमभा दद्ववर्धा उत्ऩन्न बएभा सो वर्षमभा काननन
शाखाको ऩयाभशवभा प्रभुखरे लनणवम गये फभोस्जभ हुनेछ ।

(८) उऩदपा (१) फभोस्जभ प्रकास्शत गरयएको स्थानीम

याजऩत्रहरु दे हाम फभोस्जभ वर्तयण गयीने छ ।
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लनशुल्करुऩभा उऩरब्ध गयाउनेः
(क) नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायको स्थानीम तह हेने
भन्त्रारम
(ख) सम्फस्न्धत स्जल्रा सभन्र्म सलभलत
(ग) नगयऩालरकाको सनचना तथा अलबरेख केन्द्र
(घ)

नगयऩालरकाको

सम्फस्न्धत

वर्षमगत

कामावरम¸

शाखा¸ उऩशाखा य र्डा कामावरमहयरु।
सशुल्क वर्विवर्तयण गनेः


१ दे स्ख १० ऩेज सम्भ एक प्रलतको

रु= १० भात्र



११ दे स्ख २५ ऩेज सम्भ एक प्रलतको

रु= २० भात्र



२६ दे स्ख ५० ऩेज सम्भ एक प्रलतको

रु= ३० भात्र



५१ दे स्ख ७० ऩेज सम्भ एक प्रलतको

रु= ३५ भात्र



७१ दे स्ख ९० ऩेज सम्भ एक प्रलतको

रु= ४० भात्र



९१ ऩेजदे स्ख भालथ रु= ४० भा प्रलत ऩेज ऩचास ऩैसा थऩ

शुल्क लरईनेछ ।
८.

स्थानीम याजऩत्रको अलतरयिाङ्क सम्फन्धी व्मर्स्थाः (१) स्थानीम

याजऩत्रभा प्रकास्शत हुन ु बन्दा अस्घको लभलतफाट रागन बएका काननन, आदे श,
र्ा सनचना अलतरयिाङ्कको रुऩभा प्रकास्शत हुनेछ।

(२) अलतरयिाङ्कको ढाॊचा, खण्ड, सॊ ख्मा य साभाग्रीको

उल्रेख गदाव दपा दपा ७ को आधायभा हुनेछ ।
९.

स्थानीम याजऩत्रको खण्ड तथा सॊ ख्मा सम्फन्धी व्मर्स्थाः (१)

स्थानीम याजऩत्रको खण्ड उल्रेख गदाव याजऩत्र प्रकाशन बएको र्षव
(उदाहयणको रालग २०७४ सारराई १¸ २०७५ सारराई २) कामभ गयी
त्मसऩलछ िभशः सॊ ख्मा कामभ गयीनेछ ।

6

v08 !

;+Vof ^

@)&% ;fn c;f/ @& ut]

(२) उऩदपा १ फभोस्जभ सॊ ख्मा कामभ गदाव नेऩारी
र्षवराई आधाय भानी सो र्षवबयी ऩायीत र्ा लनणवम बई
प्रकाशन बएका वर्षमभा िभशः सॊ ख्मा याखी अको र्षव
सुरु बए ऩछी नमाॊ सॊ ख्मार्ाट सुरु गरयनेछ ।
१०.

अन्म प्रचलरत नगयऩालरकाको काननन फभोस्जभ प्रभाणीकयण हुने वर्षमभा
असय नऩने: कुनै सार्वजलनक लरखत प्रभाणीकयण सम्फन्धभा प्रचलरत

नगयऩालरकाको कानननभा छु ट्टै व्मर्स्था बएकोभा त्मस्तो वर्षमभा
मस ऐनभा रेस्खएको कुनै कुयारे असय ऩाने छै न ।
११.

स्थानीम याजऩत्रको ढाॉचा : (१) मस ऐन फभोस्जभ प्रकाशन गरयने
याजऩत्रको ढाॉचा अनुसनची १ फभोस्जभ हुनेछ ।

–

१२.

अलबरेख व्मर्स्स्थत गयी याख्नु ऩने : (१) मस ऐन फभोस्जभ
प्रभाणीकयण गरयएका सार्वजलनक लरखतको अलबरे ख कामावरमररे
व्मर्स्स्थत तथा सुयस्ऺत रूऩभा याख्नु ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा

(१) फभोस्जभ

अलबरेख

यास्खएका

सार्वजलनक लरखतको वर्द्युतीम प्रलतको सभेत सुयऺा तथा सॊ यऺण
गनुव ऩनेछ ।
१३.

सार्वजलनक गनुऩ
व ने : मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेस्खएको
बए ताऩलन प्रचलरत कानननरे गोप्म याख्नु ऩने बनी तोवकए फाहे कका
लरखत र्ा कागजात सर्वसाधायणको जानकायीको रालग नगयऩालरकारे
सार्वजालनक गनुव ऩनेछ ।

१४.

सॊ घीम काननन फभोस्जभ हुने : सार्वजलनक लरखतको प्रभाणीकयण

सम्फन्धभा मस ऐनभा रेस्खएका वर्षमभा मस ऐन फभोस्जभ य अन्म
वर्षमभा सॊ घीम काननन फभोस्जभ प्रभाणीकयण गनुव ऩनेछ ।
१५.

लनमभ तथा कामववर्लध फनाउने अलधकाय: मस ऐनको उद्देश्म
कामावन्र्मन गनवका रालग नगय कामवऩालरकारे आर्श्मक लनमभ

१६=

तथा कामववर्लध फनाउन सक्नेछ ।

दण्ड सजामः कसै रे मस ऐनको दपा ५ य ६ भा उल्रेस्खत

लरखतहरुको वकते गये भा¸ नबए गये का कुया प्रभास्णकीयण र्ा
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मस

ऐन

फभोस्जभ

प्रभास्णकीयण

बएका

सार्वजालनक लरखतहरुराई केयभेट गये भा त्मस्तो कसुय गनेराई
१७.

प्रचलरत सॊ घीम काननन फभोस्जभ दण्ड सजामॊ हुनेछ ।

सयकायर्ादी हुनेः मस ऐन अन्तगवतका भुद्दा सयकायी भुद्दा सम्फन्धी
ऐन¸ २०४९ को अनुसनची १ भा सभार्ेश बएको भालननेछ ।

–

१८.

खाये जी य फचाऊ: (१) भेरम्ची नगय कामवऩालरकाको लनणवम र्ा
आदे श य अलधकायऩत्रको प्रभाणीकयण (कामववर्लध) लनमभार्री¸
२०७४ खाये ज गरयएको छ ।
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