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करैयामाई गाउँपालिकाको लिर्यय वा आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् 

(काययलवलि) लियमाविी, २०७४ 

प्रस्ताविा 

करैयामाई गाउँ काययपालिकाको लनर्यय वा आदेश र अलिकारपत्र िगायतका  अन्य केही लिखत 

प्रमार्ीकरर् गने लवलि र  प्रलियािाई व्यवस्थित गनय वाञ्छनीय भएकािे, 

नेपािको संलविानको िारा २१४ को उपिारा (५) बमोलिम करैयामाई गाउँ काययपालिकािे 

देहायको लनयमाविी बनाएको छ । 
पररचे्छद १ 
प्रारम्भ 

१. संलिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस लनयमाविीको नाम "करैयामाई गाउँ काययपालिकाको 

लनर्यय वा आदेश र अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययलवलि) लनयमाविी, २०७४ रहेको छ । 

 (२) यो लनयमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषािः लवषय वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा यस लनयमाविीमााः- 

 (क) "अध्यक्ष' भन्नािे गाउँ काययपालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पछय  । 

 (ख) "उपाध्यक्ष' भन्नािे गाउँ काययपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनु पछय  । 

 (ग) "काययपालिका" भन्नािे संलविानको िारा २१५ बमोलिम गलित करैयामाई गाउँ 

काययपालिका सम्झनुपछय  । 

 (घ) "काययकारी अलिकृत" भन्नािे गाउँ काययपालिकाको काययकारी अलिकृत सम्झनु पछय  । 

 (ङ) "गाउँपालिका" भन्नािे संलविान बमोलिमको गाउँपालिका सम्झनु पछय  । 

 (च) "प्रमालर्क प्रलत" भन्नािे लनर्यय वा आदेश र अलिकारपत्र प्रमालर्त गनय अलिकारीिे 

हस्ताक्षर गरेको सक्कि प्रलत सम्झनु पछय  । 

 (छ) "लिखत वा कागि" भन्नािे देहायका लवषयसँग सम्बस्ित लनर्यय वा आदेश वा 

तत्सम्बिी अलिकारपत्रसँग सम्बस्ित लिखत वा कागि सम्झनु पछय ,- 

  (१) गाउँ काययपालिकािे बनाएको नीलत, लनयम, लनदेलशका, काययलवलि, 
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  (२) गाउँ  काययपालिकािे िारी गरेको आदेश, 

  (३) गाउँ काययपालिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव, 

  (४) गाउँ काययपालिकािे िारी गरेको अलिकारपत्र, 

  (५) गाउँ काययपालिकािे गरेको लनर्यय 

  (६) गाउँ काययपालिकाबाट लनयुस्ि हुने पदको लनयुस्िपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्र 

  (७) गाउँ काययपालिकािे िारी गरेको सूचना तिा लसियना गरेको तथ्याङ्क वा अलभिेख 

सम्बिी लिखत वा कागिात 

  (८) प्रचलित कानून बमोलिम प्रमार्ीकरर् गनुय पने अन्य लिखत वा कागिात 

 (ि) "सभा" भन्नािे संलविानको िारा २२२ बमोलिमको गाउँसभा सम्झनु पछय  । 

 (झ) "संलविान" भन्नािे नेपािको संलविानिाई सम्झनु पछय  । 

 (ञ) "सूचना तिा अलभिेख केन्द्र" भन्नािे गाउँपालिका अन्तगयत थिापना भएको लनयम ११ 

बमोलिमको सूचना तिा अलभिेख केन्द्र सम्झनु पछय  । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद २ 
लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययलवलि 
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३. लियमको प्रमार्ीकरर् काययलवलििः (१) काययपालिकािे बनाएको लनयम काययपालिकाको 

बैिकबाट स्वीकृत भएपलछ अध्यक्षिे प्रमार्ीकरर् गनेछ । 

 (२) अध्यक्षिे उपलनयम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् गदाय नेपािी कागिमा तयार गररएको 

लनयमको कम्तीमा चार प्रलतमा लमलत समेत उले्लख गरी हस्ताक्षार गनुयपनेछ र त्यस्तो 

प्रमालर्क प्रलतमधे्य एक एक प्रलत देहाय बमोलिमको लनकायमा पिाउनुपनेछाः- 

  (क) काययकारी अलिकृतको सलचवाियमा, 

  (ख) सूचना तिा अलभिेख केन्द्रमा, 

  (ग) संघको संघीय मालमिा हेने मन्त्राियमा, 

  (घ) प्रदेशको गाउँपालिका हेने लनकाय (मन्त्रािय वा लवभाग) मा, 

 (३) सूचना तिा अलभिेख केन्द्रिे उपलनयम (२) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका लनयम 

प्रकाशन गरी गाउँपालिकाका सबै वडा कायायियमा पन्ध्र लदनलभत्र पिाउनुपनेछ । 

 (४) यस लनयम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको लनयम काययकारी अलिकृतिे सवयसािारर्को 

िानकारीको  िालग सावयिलनक गने व्यवथिा लमिाउनु पनेछ । 

४. िीलत, लिदेलशका तथा काययलवलिको प्रमार्ीकरर्िः (१) काययपालिकािे बनाएको नीलत, 

लनदेलशका तिा काययलवलि काययकारी अलिकृतिे  तीन प्रलतमा हस्ताक्षर गरी प्रमार्ीकरर् गनुय 
पनेछ । 

 (२) उपलनयम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको प्रमार्ीक प्रलतमधे्य एक प्रलत  काययकारी 

अलिकृतको सलचवाियमा, एक प्रलत कायायन्वयन गने सम्बस्ित लनकायमा र अको प्रलत 

सूचना तिा अलभिेख केन्द्रमा पिाई कायायन्वयन तिा अलभिेखबद्ध गनुय पनेछ । 

 (३) सूचना तिा अलभिेख केन्द्रिे उपलनयम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका नीलत, 

लनदेलशका तिा काययलवलि सबै वडा काययियमा पिाउनु पनेछ । 

 (४) यस लनयम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको नीलत, लनदेलशका तिा काययलवलि काययकारी 

अलिकृतिे सवयसािारर्को िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवथिा लमिाउनु पनेछ । 

५. काययपालिकाको लिर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्िः (१) काययपालिकाको बैिकमा पेश 

हुने प्रस्ताव र बैिकको लनर्यय काययकारी अलिकृतिे प्रमालर्त गनेछ । 
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 (२) उपलनयम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमालर्क 

प्रलतमधे्य एक प्रलत कायायन्वयन गने सम्बस्ित लनकाय वा अलिकारीिाई र अको प्रलत 
सूचना तिा अलभिेख केन्द्रमा पिाई अलभिेखवद्ध गनुयपनेछ । 

 (३) यस लनयम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्र काययकारी अलिकृतिे 

सवयसािारर्को िानकारीको िालग सावयिलनक गने व्यवथिा लमिाउनु पनेछ । 

७. न्यालयक सलमलतको लिर्यय वा आदेशको प्रमार्ीकरर्िः (१) न्यालयक सलमलतको लनर्यय वा 

आदेश उि सलमलतका संयोिक र सबै सदस्यिे प्रमालर्त गनेछन् । 

 (२) न्यालयक सलमलतका लनर्यय वा आदेशको प्रमालर्क प्रलत काययकारी अलिकृत वा लनििे 

तोकेको सम्बस्ित शाखाको कमयचारीिे संरक्षर् गनेछ । 

 (३) यस लनयम बमोलिम भएको लनर्यय वा आदेशको नक्कि लिन चाहेमा सरोकारवािा 

व्यस्ि वा संथिािाई काययकारी अलिकृत वा लनििे तोकेको कमयचारीिे नक्कि प्रलत 
प्रमालर्त गरी उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

८. सूचिा वा तथ्याङ्क प्रमार्ीकरर्िः (१) थिानीयस्तरको सूचना तिा तथ्याङ्क, स्वीकृत वालषयक 

काययिम, योिना तिा बिेट एवं कायययोिनाको प्रमार्ीकरर् काययकारी अलिकृतिे गनेछ । 

 (२) गाउँपालिकामा रहेको सूचना वा तथ्याङ्क कसैिे माग गरेमा अलभिेखमा िनाई सम्बस्ित 

शाखा प्रमुखिे प्रमालर्त गरी उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

 (३) यस लनयम बमोलिम कुनै सूचना, तथ्याङ्क वा लिखत वा कागिात नेपाि सरकार वा 

प्रदेश सरकारिे माग गरेमा त्यस्तो सूचना, तथ्याङ्क वा लिखत वा कागिात काययकारी 

अलिकृतिे प्रमालर्त गरी उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

९. अन्य लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर्िः (१) लनयम ३,४,५,६,७ र ८ मा िेस्खएदेस्ख 

बाहेक गाउँपालिकासँग सम्बस्ित अन्य लिखत कागिातको प्रमार्ीकरर् गदाय 
काययपालिकाबाट भएका वा िारी भएका लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् काययकारी 
अलिकृतबाट हुनेछ । 

 (२) उपलनयम (१) मा िुनसुकै कुरा  िेस्खएको भए तापलन कुनै खास लिखत वा कागिात 

प्रमार्ीकरर्का िालग गाउँपालिकाको कानूनबमोलिम कुनै खास अलिकारी तोलकएको 
रहेछ भने त्यस्तो लिखत वा कागिात त्यस्तो अलिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुनेछ । 
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१०. काययपालिकाबाट हुिे लियुक्ति, सरुवा तथा अवकाशको प्रमार्ीकरर्िः (१) 

काययपालिकाबाट लनयुस्ि हुने पदको लनयुस्िपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् 

काययकारी अलिकृतबाट हुनेछ । 

 (२) गाउँपालिकाको लवलभन्न सेवाको अलिकृत वा सो सरहको पद र थिायी लनयुस्ि हुने अन्य 

पदमा काययकारी अलिकृतिे प्रमार्ीकरर् गरी लनयुस्िपत्र लदनेछ । 

 (३) गाउँपालिकाको लवज्ञ सेवा वा करारमा लनयुि हुने पदमा काययकारी अलिकृत वा लनििे 

अस्ियारी लदएको सम्बस्ित शाखा प्रमुखिे प्रमार्ीकरर् गरी लनयुस्िपत्र लदनेछ । 

 (४) यस लनयममा िेस्खएदेस्ख बाहेक गाउँपालिकाको कानून बमोलिम लनयुस्ि हुने अन्य 

पदको लनयुस्ि काययकारी अलिकृत वा लनििे तोकेको अलिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुनेछ 
। 

 (५) यस लनयम बमोलिमको प्रमार्ीक प्रलत काययकारी अलिकृतिे सुरलक्षत राख्नु वा राख्न 

िगाउनु पनेछ । 
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पररचे्छद ३ 
सूचिा तथा अलभिेख व्यवस्थापि सम्बन्धमा 

११. सूचिा तथा अलभिेख केन्द्र रहिेिः (१) गाउँ काययपालिकाबाट हुने लनर्यय, आदेश 

िगायतका लिखत वा कागिातको प्रमार्ीक प्रलत िगायतका सूचना तिा अलभिेख 
व्यवथिापन गनय गाउँ काययपालिकामा एक सूचना तिा अलभिेख केन्द्र रहनेछ । 

 (२) उपलनयम (१) बमोलिमको सूचना तिा अलभिेख केन्द्र यस लनयम बमोलिम प्रमार्ीकरर् 

भएका लिखत वा कागिातको सक्कि प्रमार्ीक प्रलत सुरलक्षतसाि राख्नुपनेछ । 

 (३) उपलनयम (१) बमोलिम सूचना तिा अलभिेख केन्द्रिे यस लनयम बमोलिम प्रमार्ीकरर् 

भएका महत्वपूर्य लिखत वा कागिातको माइिो लिल्म तयार गरी राख्नुपनेछ । 

 (४) उपलनयम (१)  बमोलिमको सूचना तिा अलभिेख केन्द्रिे लिखत वा कागिातको 

लसिलसिेवार रुपमा संग्रह गरी अलभिेख राख्नुपनेछ । 

१२. अलभिेख व्यवक्तस्थत गरी राख्िु पिेिः (१) यस लनयम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको 

लिखत वा कागिातको गाउँ काययपालिकाको सम्बस्ित लवषयगत शाखा वा सूचना तिा 
अलभिेख केन्द्रिे सुरलक्षतसाि अलभिेखवद्ध गरी राख्नुपनेछ । 

 (२) उपलनयम (१) बमोलिम अलभिेख राख्दा लवद्युतीय प्रलत समेत सुरलक्षत गरी राख्नु पनेछ 

। 

१३. सावयजलिक गिुयपिेिःयस लनयममा िुनसुकै कुरा िेस्खएको भए तापलन प्रचलित कानूनिे 

गोप्य राख्नुपने लिखत वा कागिात भनी तोके बाहेकका अन्य सबै लिखत वा कागिात 
सवयसािारर्को िानकारीको िालग सूचना तिा अलभिेख केन्द्रिे सावयिलनक रुपमा प्रकाशन 
गनुय पनेछ । 
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पररचे्छद ४ 
लवलवि 

१४. अन्य प्रचलित कािूि बमोलजम प्रमार्ीकरर् हुिे लवषयमा असर िपिेिः कुनै लनर्यय वा 

आदेश प्रमार्ीकरर् सम्बिमा प्रचलित नेपाि कानूनमा छुटै्ट व्यवथिा भएकोमा त्यस्तो 
लवषयमा यस लनयममा िेस्खएको कुनै कुरािे असर पाने छैन । 

१५. काययलवलि बिाउि सके्िः यस लनयमको उदे्दश्य कायायन्वयन गनय काययपालिकािे आवश्यक 

काययलवलि बनाउन सके्नछ । 
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१६. बचाऊिः यस अलघ थिानीय लनकायबाट प्रचलित कानून बमोलिम भए गरेका लनर्यय वा 

आदेश वा तत्सम्बिी अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् यस  लनयम बमोलिम भए गरेको मालननेछ 
। 

गाउँ काययपालिका अध्यक्षबाट प्रमार्ीकरर् लमलताः २०७४/०९/   


