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निर्णय वा आदेश र अनिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कायणनवनि) नियमावली, २०७४ 

नियमावली संख्या : ४ 

कायणपानलकाबाट स्वीकृत नमनत : २०७४/१२/१४ 

प्रस्ताविा : 

खप्तड छेडेदह गाउँ कायणपानलकाको निर्णय वा आदशे र अनिकारपत्र लगायतका अन्य केही नलखत प्रमार्ीकरर् गिे 

नवनि र प्रनियालाई व्यवनस्ित गिण वाञ्छिीय भएकोले, िेपालको संनविािको िारा २१४ को उपिारा (५) बमोनिम 

खप्तड छेडेदह गाउँ कायणपानलकाले दहेायको नियमावली बिाएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारम्भ 

१. संनिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस नियमावलीको िाम “निर्णय वा आदशे र अनिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् 

(कायणनवनि) नियमावली, २०७४” रहकेो छ ।  

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।  

२. पररभाषा : नवषय वा प्रसंगले अर्को अिण िलागमेा यस नियमावलीमा :—  

(क) “अध्यक्ष” भन्िाले गाउँ कायणपानलकाको अध्यक्ष सम्झिपुछण ।  

(ख) “उपाध्यक्ष” भन्िाले गाउँ कायणपानलकाको उपाध्यक्ष सम्झिपुछण ।  

(ग) “कायणपानलका” भन्िाले संनविािको िारा २१५ बमोनिम गनित खप्तड छेडेदह गाउँ कायणपानलका 

सम्झिपुछण ।  

(घ) “कायणकारी अनिकृत” भन्िाले गाउँ कायणपानलकाको कायणकारी अनिकृत सम्झिपुछण ।  

(ङ) “गाउँपानलका” भन्िाले संनविाि बमोनिमको गाउँपानलका सम्झिपुछण । 

(च)  प्रामानर्क प्रनत” भन्िाले निर्णय वा आदशे र अनिकारपत्र प्रमानर्त गिे अनिकारीले हस्ताक्षर गरेको 

सक्कल प्रनत सम्झिपुछण ।  

(छ) “नलखत वा कागिात” भन्िाले दहेायका नबषयसँग सम्वनन्ित निर्णय वा आदशे वा तत्सम्वन्िी 

अनिकारपत्रसँग सम्वनन्ित नलखत वा कागिात सम्झिपुछणः—  
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(१) गाँउ कायणपानलकाले बिाएको िीनत, नियम, निदनेशका, कायणनवनि  

(२) गाँउ कायणपानलकाले िारी गरेको आदशे, 

(३) गाँउ कायणपानलकाद्वारा पाररत प्रस्ताव, 

(४) गाँउ कायणपानलकाले िारी गरेको अनिकारपत्र,  

(५) गाँउ कायणपानलकाले गरेको निर्णय,  

(६) गाउँकायणपानलकाबाट नियनुि हुिे पदको नियनुिपत्र,सरुवा तिा अवकाश पत्र,  

(७) गाउँ कायणपानलकाले िारी गरेको सचूिा तिा नसिणिा गरेको तथयांक वा अनभलेख सम्वन्िी नलखत 

वा कागिात,  

(८) प्रचनलत काििू बमोनिम प्रमार्ीकरर् गिुण पिे अन्य नलखत वा कागिात ।  

(ि) “सभा” भन्िाले संनविािको िारा २२२ बमोनिमको गाउँसभा सम्झिपुछण ।  

(झ) “संनविाि” भन्िाले िेपालको संनविािलाई सम्झिपुछण ।  

(ञ) “सचूिा तिा अनभलेख केन्र” भन्िाले गाउँपानलका अन्तगणत स्िापिा भएको नियम ११ बमोनिमको 

सचूिा तिा अनभलेख केन्र सम्झिपुछण ।  

पररच्छेद–२ 

प्रमार्ीकरर् कायणनवनि 

३. नियम प्रमार्ीकरर् : (१) कायणपानलकाले बिाएको नियम (नियमावली) कायणपानलकाको बैिकबाट स्वीकृत 

भएपनछ अध्यक्षले प्रमार्ीकरर् गिेछ ।  

(२) अध्यक्षले उपनियम (१) बमोनिम प्रमार्ीकरर् गदाण िेपाली कागिमा तयार गररएको नियमको कम्तीमा 

चार प्रनतमा नमनत समते उल्लेख गरी हस्ताक्षर गिुण पिेछ र त्यस्तो प्रामार्ीक प्रनतमध्ये एक एक प्रनत दहेाय 

बमोनिमका निकायमा पिाउि ुपिेछ :–  

(क) कायणकारी अनिकृतको सनचवालयमा, 

(ख) सचूिा तिा अनभलेख केन्रमा, 

(ग) संघको संघीय मानमला हिेे मन्त्रालयमा, 
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(घ) प्रदशेको गाउँपानलका हिेे निकाय (मन्त्रालय वा नवभाग) मा,  

(३) सचूिा तिा अनभलेख केन्रले उपनियम (२) बमोिम प्रमार्ीकरर् भएका नियम प्रकाशि गरी 

गाउँपानलकाका सबै वडा कायाणलयमा पन्र नदिनभत्र पिाउि ुपिेछ ।  

(४) यस नियम बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएको नियम कायणकारी अनिकृतले सवणसािारर्को िािकारीको लानग 

सावणिनिक गिे व्यवस्िा नमलाउि ुपिेछ ।  

४. िीनत, निदेनशका तथा कायणनवनिको प्रमार्ीकरर् : (१) कायणपानलकाले बिाएको िीनत, निदनेशका तिा 

कायणनवनि प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले तीि प्रनतमा हस्ताक्षर गरी प्रमार्ीकरर् गिुण पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामानर्क प्रनतमध्ये एक प्रनत कायणकारी अनिकृतको 

सनचवलयमा, एक प्रनत कायाणन्वयि गिे सम्बनन्ित निकायमा र अको प्रनत सचूिा तिा अनभलेख केन्रमा 

पिाई कायाणन्वयि तिा अनभलेखबद्ध गिुणपिेछ ।  

(३) सचूिा तिा अनभलेख केन्रले उपनियम (१) बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएका िीनत, निदनेशका तिा कायणनवनि 

सबै वडा कायाणलयमा पिाउि ुपिेछ ।  

(४) यस नियम बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएको िीनत, निदनेशका तिा कायणनवनि कायणकारी अनिकृतले 

सवणसािारर्को िािकारीको लानग सावणिनिक गिे व्यवस्िा नमलाउि ुपिेछ ।  

५. कायणपानलकाको निर्णय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर् : (१) कायणपानलकाको बैिकमा पेश हुिे प्रस्ताव र 

बैिकको निर्णय कायणकारी अनिकृतले प्रमानर्त गिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएका निर्णय तिा प्रस्ताव सचूिा तिा अनभलेख केन्रले सरुनक्षत 

तवरले संग्रह गरी राख्ि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोनिम प्रमानर्त निर्णय कायणकारी अनिकृतले कायाणन्वयि गिे सम्वनन्ित निकाय वा 

अनिकारीलाई पिाई त्यस्तो निर्णय सरुनक्षत राख्ि ुपिेछ ।  

(४) यस नियम बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएको निर्णय कायणकारी अनिकृतले सवणसािारर्को िािकारीको लानग 

सावणिनिक गिे व्यवस्िा नमलाउि ुपिेछ ।  
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६. आदेश वा अनिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् : (१) संनविाि वा अन्य प्रचनलत काििू बमोनिम 

कायणपानलकाबाट िारी हुिे आदशे वा अनिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् अध्यक्षले गिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अनिकारपत्रको प्रमार्ीक प्रनतमध्ये एक प्रनत 

कायाणन्वयि गिे सम्वनन्ित निकाय वा अनिकारीलाई र अको प्रनत सचूिा तिा अनभलेख केन्रमा पिाई 

अनभलेखबद्ध गिुण पिेछ ।  

(३) यस नियम बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएको आदशे वा अनिकारपत्र प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले 

सवणसािारर्को िािकारीको लानग सावणिनिक गिे व्यवस्िा नमलाउि ुपिेछ ।  

७. न्यानयक सनमनतको निर्णय वा आदेशको प्रमार्ीकरर् : (१) न्यानयक सनमनतको निर्णय वा आदशे उि 

सनमनतका संयोिक र सबै सदस्यले प्रमार्ीत गिेछि ्।  

(२) न्यानयक सनमनतका निर्णय वा आदशेको प्रामानर्क प्रनत कायणकारी अनिकृत वा नििले तोकेको सम्बनन्ित 

शाखाको कमणचारीले संरक्षर् गिेछ ।  

(३) यस नियम बमोनिम भएको निर्णय वा आदशेको िक्कल नलि चाहमेा सरोकारवाला व्यनि वा संस्िालाई 

प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत वा नििले तोकेको कमणचारीले िक्कल प्रनत प्रमानर्त गरी उपलब्ि गराउिु 

पिेछ ।  

८. सूचिा वा तथयांक प्रमार्ीकरर् : (१) स्िािीयस्तरको सचूिा तिा तथयांक, स्वीकृत बानषणक कायणिम, 

योििा तिा बिटे एव ंकायणयोििाको प्रमार्ीकरर् प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले गिेछ ।  

(२) गाउँपानलकामा रहकेो सचूिा वा तथयांक कसैले माग गरेमा अनभलेखमा ििाई सम्वनन्ित शाखा प्रमखुले 

प्रमानर्त गरी उपलव्ि गराउि ुपिेछ ।  

(३) यस नियम बमोनिम कुिै सचूिा, तथयांक वा नलखत वा कागिात िेपाल सरकार वा प्रदशे सरकारले माग 

गरेमा त्यस्तो सचूिा, तथयांक वा नलखत वा कागिात प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले प्रमार्ीत गरी उपलब्ि 

गराउि ुपिेछ ।  

९. अन्य नलखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् : (१) नियम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा लेनखएदनेख बाहके 
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गाउँपानलकासँग सम्बनन्ित अन्य नलखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् गदाण कायणपानलकाबाट भएका वा िारी 

भएका नलखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतबाट हुिेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि कुिै खास नलखत वा कागिात प्रमार्ीकरर्का लानग 

गाउँपानलकाको काििू बमोनिम कुिै खास अनिकारी तोनकएको रहछे भिे त्यस्तो नलखत वा कागिात 

त्यस्तो अनिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुिेछ ।  

१०. कायणपानलकाबाट हुिे नियुनि, सरुवा तथा अवकाशको प्रमार्ीकरर् : (१) कायणपानलकाबाट नियनुि 

हुिे पदको नियनुिपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् कायणकारी अनिकृतबाट हुिेछ ।  

(२) गाउँपानलकाको नवनभन्ि सेवाको अनिकृत वा सो सरहको पद र स्िायी नियकु्ति हुि े अन्य पदमा प्रमखु 

प्रशासकीय अनिकृतले प्रमार्ीकरर् गरी नियनुिपत्र नदिेछ ।  

(३) गाउँपानलकाको नवज्ञ सेवा वा करारमा नियिु हुिे पदमा प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत वा नििले अनख्तयारी 

नदएको सम्वनन्ित शाखा प्रमखुले प्रमार्ीकरर् गरी नियनुिपत्र नदिेछ ।  

(४) यस नियममा लेनखएदनेख बाहके गाउँपानलकाको काििू बमोनिम नियनुि हुिे अन्य पदको नियनुि प्रमखु 

प्रशासकीय अनिकृत वा नििले तोकेको अनिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुिेछ ।  

(५) यस नियम बमोनिमको प्रामानर्क प्रनत प्रमखु प्रशासकीय  अनिकृतले सरुनक्षत राख्ि ुवा राख्ि लगाउिु 

पिेछ ।  

पररच्छेद–३ 

सूचिा तथा अनभलेख व्यवस्थापि सम्बन्िमा 

११. सूचिा तथा अनभलेख केन्र रहिे : (१) गाँउ कायणपानलकाबाट हुिे निर्णय, आदशे लगायतका नलखत वा 

कागिातको प्रामार्ीक प्रनत लगायतका सचूिा तिा अनभलेख व्यवस्िापि गिण गाँउ कायणपानलकामा एक सचूिा 

तिा अनभलेख केन्र रहिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोनिमको सूचिा तिा अनभलेख केन्रले यस नियम बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएका नलखत 

वा कागिातको सक्कल प्रामार्ीक प्रनत सरुनक्षतसाि राख्ि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोनिम सचूिा तिा अनभलेख केन्रले यस नियम बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएका महत्वपरू्ण 
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नलखत वा कागिातको माइिो निल्म तयार गरी राख्ि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (१) बमोनिमको सूचिा तिा अनभलेख केन्रले नलखत वा कागिातको नसलेनसलेवार रुपमा 

संग्रह गरी अनभलेख राख्ि ुपिेछ ।  

१२. अनभलेख व्यवनस्थत गरी राख्िु पिे : (१) यस नियम बमोनिम प्रमार्ीकरर् भएको नलखत वा कागिातको 

गाउँ कायणपानलकाको सम्वनन्ित नबषयगत शाखा र सचूिा तिा अनभलेख केन्रले सरुनक्षतसाि अनभलेखबद्ध 

गरी राख्ि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोनिम अनभलेख राख्दा नवद्यतुीय प्रनत समेत सरुनक्षत गरी राख्ि ुपिेछ ।  

१३. सावणजनिक गिुणपिे : यस नियममा ििुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि प्रचनलत काििूले गोप्य राख्िपुिे नलखत 

वा कागिात भिी तोके बाहकेका अन्य सबै नलखत वा कागिात सवणसािारर्को िािकारीको लानग सचूिा तिा 

अनभलेख केन्रले सावणिनिक रुपमा प्रकाशि गिुण पिेछ ।  

पररच्छेद–४ 

नवनवि 

१४. अन्य प्रचनलत कािूि बमोनजम प्रमार्ीकरर् हुिे नवषयमा असर िपिे : कुिै निर्णय वा आदेश 

प्रमार्ीकरर् सम्बन्िमा प्रचनलत िेपाल काििूमा छुटै्ट व्यवस्िा भएकोमा त्यस्तो नवषयमा यस नियममा 

लेनखएको कुिै कुराले असर पािे छैि ।  

१५. कायणनवनि बिाउि सक्िे : यस नियमको उद्दशे्य कायाणन्वयि गिण कायणपानलकाले आवश्यक कायणनवनि बिाउि 

सक्िे छ ।  

१६. बचाउ : यस अनघ स्िािीय निकायबाट प्रचनलत काििू बमोनिम भए गरेका निर्णय वा आदशे वा तत्सम्वन्िी 

अनिकारपत्रको प्रमानर्करर् यसै नियम बमोनिम भए गरेको मानििे छ ।  

समाप्त 


