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kmfn]n'ª गाउँ कायापालिकाको लिर्ाय वा आदेश र अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् 

(कायाववलि) लियमाविी, २०७४ 

प्र् ाविा 

kmfn]n'ª गाउँ कायापालिकाको लिर्ाय वा आदेश र अलिकारपत्र िगाय का अन्य केही लिख  

प्रमार्ीकरर् गिे ववलि र  प्रवियािाई व्यवस््ि  गिा वाञ्छिीय भएकािे, 

िेपािको संवविािको िारा २१४ को उपिारा (५) ामोस्िम kmfn]n'ª गाउँ कायापालिकािे 

देहायको लियमाविी ािाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संस्िप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस लियमाविीको िाम " kmfn]n'ª गाउँ कायापालिकाको लिर्ाय 

वा आदेश र अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कायाववलि) लियमाविी, २०७४ रहेको छ । 

 (२) यो लियमाविी  रुुन्  प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अिा ििागेमा यस लियमाविीमााः- 

 (क) "अध्यि' भन्नािे गाउँ कायापालिकाको अध्यि सम्झि ुपछा । 

 (ख) "उपाध्यि' भन्नािे गाउँ कायापालिकाको उपाध्यि सम्झि ुपछा । 

 (ग) "कायापालिका" भन्नािे संवविािको िारा २१५ ामोस्िम गठि  kmfn]n'ª गाउँ 

कायापालिका सम्झिपुछा । 

 (घ) "कायाकारी अलिकत  " भन्नािे गाउँ कायापालिकाको कायाकारी अलिकत   सम्झि ुपछा । 

 (ङ) "गाउँपालिका" भन्नािे संवविाि ामोस्िमको गाउँपालिका सम्झि ुपछा । 



 (च) "प्रमास्र्क प्रल " भन्नािे लिर्ाय वा आदेश र अलिकारपत्र प्रमास्र्  गिा अलिकारीिे 

ह् ािर गरेको सक्कि प्रल  सम्झि ुपछा । 

 (छ) "लिख  वा कागि" भन्नािे देहायका ववषयसँग सम्ास्न्ि  लिर्ाय वा आदेश वा 

 त्सम्ान्िी अलिकारपत्रसँग सम्ास्न्ि  लिख  वा कागि सम्झि ुपछा,- 

  (१) गाउँ कायापालिकािे ािाएको िील , लियम, लिदेस्शका, कायाववलि, 

  (२) गाउँ  कायापालिकािे िारी गरेको आदेश, 

  (३) गाउँ कायापालिकाद्वारा पारर  प्र् ाव, 

  (४) गाउँ कायापालिकािे िारी गरेको अलिकारपत्र, 

  (५) गाउँ कायापालिकािे गरेको लिर्ाय 

  (६) गाउँ कायापालिकााा  लियसु्ि हिुे पदको लियसु्िपत्र, सरुवा  िा अवकाश पत्र 

  (७) गाउँ कायापालिकािे िारी गरेको सूचिा  िा लसिािा गरेको  थ्याङ्क वा अलभिेख 

सम्ान्िी लिख  वा कागिा  

  (८) प्रचलि  कािूि ामोस्िम प्रमार्ीकरर् गिुा पिे अन्य लिख  वा कागिा  

 (ि) "सभा" भन्नािे संवविािको िारा २२२ ामोस्िमको गाउँसभा सम्झि ुपछा । 

 (झ) "संवविाि" भन्नािे िपेािको संवविाििाई सम्झि ुपछा । 

 (ञ) "सूचिा  िा अलभिेख केन्र" भन्नािे गाउँपालिका अन् गा  ्िापिा भएको लियम ११ 

ामोस्िमको सूचिा  िा अलभिेख केन्र सम्झि ुपछा । 

 

 



पररच्छेद २ 

लिख  वा कागिा को प्रमार्ीकरर् कायाववलि 

३. लियमको प्रमार्ीकरर् कायाववलिाः (१) कायापालिकािे ािाएको लियम कायापालिकाको 

ाैिकाा  ्वीकत   भएपलछ अध्यििे प्रमार्ीकरर् गिेछ । 

 (२) अध्यििे उपलियम (१) ामोस्िम प्रमार्ीकरर् गदाा िेपािी कागिमा  यार गररएको 

लियमको कम् ीमा चार प्रल मा लमल  समे  उल्िेख गरी ह् ािार गिुापिेछ र त्य् ो 

प्रमास्र्क प्रल मध्ये एक एक प्रल  देहाय ामोस्िमको लिकायमा पिाउिपुिेछाः- 

  (क) कायाकारी अलिकत  को सस्चवाियमा, 

  (ख) सूचिा  िा अलभिेख केन्रमा, 

  (ग) संघको संघीय मालमिा हेिे मन्त्राियमा, 

  (घ) प्रदेशको गाउँपालिका हेिे लिकाय (मन्त्रािय वा ववभाग) मा, 

 (३) सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे उपलियम (२) ामोस्िम प्रमार्ीकरर् भएका लियम प्रकाशि 

गरी गाउँपालिकाका साै वडा कायााियमा पन्र ठदिलभत्र पिाउिपुिेछ । 

 (४) यस लियम ामोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको लियम कायाकारी अलिकत  िे सवासािारर्को 

िािकारीको िालग सावािलिक गिे व्यव्िा लमिाउि ुपिेछ । 

४. िील , लिदेस्शका  िा कायाववलिको प्रमार्ीकरर्ाः (१) कायापालिकािे ािाएको िील , लिदेस्शका 

 िा कायाववलि कायाकारी अलिकत  िे  ीि प्रल मा ह् ािर गरी प्रमार्ीकरर् गिुा पिेछ । 



 (२) उपलियम (१) ामोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको प्रमार्ीक प्रल मध्ये एक प्रल  कायाकारी 

अलिकत  को सस्चवाियमा, एक प्रल  कायाान्वयि गिे सम्ास्न्ि  लिकायमा र अको प्रल  

सूचिा  िा अलभिेख केन्रमा पिाई कायाान्वयि  िा अलभिेखाद्ध गिुा पिेछ । 

 (३) सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे उपलियम (१) ामोस्िम प्रमार्ीकरर् भएका िील , 

लिदेस्शका  िा कायाववलि साै वडा कायाियमा पिाउि ुपिेछ । 

 (४) यस लियम ामोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको िील , लिदेस्शका  िा कायाववलि कायाकारी 

अलिकत  िे सवासािारर्को िािकारीको िालग सावािलिक गिे व्यव्िा लमिाउि ुपिेछ । 

५. कायापालिकाको लिर्ाय  िा प्र् ावको प्रमार्ीकरर्ाः (१) कायापालिकाको ाैिकमा पेश हिु े

प्र् ाव र ाैिकको लिर्ाय कायाकारी अलिकत  िे प्रमास्र्  गिेछ । 

 (२) उपलियम (१) ामोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमास्र्क 

प्रल मध्ये एक प्रल  कायाान्वयि गिे सम्ास्न्ि  लिकाय वा अलिकारीिाई र अको प्रल  

सूचिा  िा अलभिेख केन्रमा पिाई अलभिेखवद्ध गिुापिेछ । 

 (३) यस लियम ामोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्र कायाकारी अलिकत  िे 

सवासािारर्को िािकारीको िालग सावािलिक गिे व्यव्िा लमिाउि ुपिेछ । 

७. न्यावयक सलमल को लिर्ाय वा आदेशको प्रमार्ीकरर्ाः (१) न्यावयक सलमल को लिर्ाय वा 

आदेश उि सलमल का संयोिक र साै सद्यिे प्रमास्र्  गिेछि ्। 

 (२) न्यावयक सलमल का लिर्ाय वा आदेशको प्रमास्र्क प्रल  कायाकारी अलिकत   वा लिििे 

 ोकेको सम्ास्न्ि  शाखाको कमाचारीिे संरिर् गिेछ । 



 (३) यस लियम ामोस्िम भएको लिर्ाय वा आदेशको िक्कि लिि चाहेमा सरोकारवािा व्यस्ि 

वा सं्िािाई कायाकारी अलिकत   वा लिििे  ोकेको कमाचारीिे िक्कि प्रल  प्रमास्र्  गरी 

उपिब्ि गराउि ुपिेछ । 

८. सूचिा वा  थ्याङ्क प्रमार्ीकरर्ाः (१) ्िािीय् रको सूचिा  िा  थ्याङ्क, ्वीकत   वावषाक 

कायािम, योििा  िा ािे  एवं कायायोििाको प्रमार्ीकरर् कायाकारी अलिकत  िे गिेछ । 

 (२) गाउँपालिकामा रहेको सूचिा वा  थ्याङ्क कसैिे माग गरेमा अलभिेखमा ििाई सम्ास्न्ि  

शाखा प्रमखुिे प्रमास्र्  गरी उपिब्ि गराउि ुपिेछ । 

 (३) यस लियम ामोस्िम कुिै सूचिा,  थ्याङ्क वा लिख  वा कागिा  िेपाि सरकार वा 

प्रदेश सरकारिे माग गरेमा त्य् ो सूचिा,  थ्याङ्क वा लिख  वा कागिा  कायाकारी 

अलिकत  िे प्रमास्र्  गरी उपिब्ि गराउि ुपिेछ । 

९. अन्य लिख  वा कागिा को प्रमार्ीकरर्ाः (१) लियम ३,४,५,६,७ र ८ मा िेस्खएदेस्ख 

ााहेक गाउँपालिकासँग सम्ास्न्ि  अन्य लिख  कागिा को प्रमार्ीकरर् गदाा कायापालिकााा  

भएका वा िारी भएका लिख  वा कागिा को प्रमार्ीकरर् कायाकारी अलिकत  ाा  हिुेछ । 

 (२) उपलियम (१) मा ििुसकैु कुरा  िेस्खएको भए  ापलि कुिै खास लिख  वा कागिा  

प्रमार्ीकरर्का िालग गाउँपालिकाको कािूिामोस्िम कुिै खास अलिकारी  ोवकएको रहेछ 

भिे त्य् ो लिख  वा कागिा  त्य् ो अलिकारीाा  प्रमार्ीकरर् हिुेछ । 

१०. कायापालिकााा  हिु े लियसु्ि, सरुवा  िा अवकाशको प्रमार्ीकरर्ाः (१) कायापालिकााा  

लियसु्ि हिु े पदको लियसु्िपत्र, सरुवा  िा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् कायाकारी 

अलिकत  ाा  हिुेछ । 

 (२) गाउँपालिकाको ववलभन्न सेवाको अलिकत   वा सो सरहको पद र ्िायी लियसु्ि हिुे अन्य 

पदमा कायाकारी अलिकत  िे प्रमार्ीकरर् गरी लियसु्िपत्र ठदिेछ । 



 (३) गाउँपालिकाको ववज्ञ सेवा वा करारमा लियिु हिुे पदमा कायाकारी अलिकत   वा लिििे 

अस्ख यारी ठदएको सम्ास्न्ि  शाखा प्रमखुिे प्रमार्ीकरर् गरी लियसु्िपत्र ठदिेछ । 

 (४) यस लियममा िेस्खएदेस्ख ााहेक गाउँपालिकाको कािूि ामोस्िम लियसु्ि हिुे अन्य 

पदको लियसु्ि कायाकारी अलिकत   वा लिििे  ोकेको अलिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हिुेछ । 

 (५) यस लियम ामोस्िमको प्रमार्ीक प्रल  कायाकारी अलिकत  िे सरुस्ि  राख्न ु वा राख्न 

िगाउि ुपिेछ । 

पररच्छेद ३ 

सूचिा  िा अलभिेख व्यव्िापि सम्ान्िमा 

११. सूचिा  िा अलभिेख केन्र रहिाेः (१) गाउँ कायापालिकााा  हिुे लिर्ाय, आदेश िगाय का 

लिख  वा कागिा को प्रमार्ीक प्रल  िगाय का सूचिा  िा अलभिेख व्यव्िापि गिा गाउँ 

कायापालिकामा एक सूचिा  िा अलभिेख केन्र रहिछे । 

 (२) उपलियम (१) ामोस्िमको सूचिा  िा अलभिेख केन्र यस लियम ामोस्िम प्रमार्ीकरर् 

भएका लिख  वा कागिा को सक्कि प्रमार्ीक प्रल  सरुस्ि साि राख्नपुिेछ । 

 (३) उपलियम (१) ामोस्िम सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे यस लियम ामोस्िम प्रमार्ीकरर् 

भएका महत्वपूर्ा लिख  वा कागिा को माइिो विल्म  यार गरी राख्नपुिेछ । 

 (४) उपलियम (१) ामोस्िमको सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे लिख  वा कागिा को 

लसिलसिेवार रुपमा संग्रह गरी अलभिेख राख्नपुिेछ । 

१२. अलभिेख व्यवस््ि  गरी राख्न ुपिेाः (१) यस लियम ामोस्िम प्रमार्ीकरर् भएको लिख  वा 

कागिा को गाउँ कायापालिकाको सम्ास्न्ि  ववषयग  शाखा वा सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे 

सरुस्ि साि अलभिेखवद्ध गरी राख्नपुिेछ । 



 (२) उपलियम (१) ामोस्िम अलभिेख राखदा ववद्य ुीय प्रल  समे  सरुस्ि  गरी राख्न ुपिेछ । 

१३. सावािलिक गिुापिेाः यस लियममा ििुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि प्रचलि  कािूििे गोप्य 

राख्नपुिे लिख  वा कागिा  भिी  ोके ााहेकका अन्य साै लिख  वा कागिा  

सवासािारर्को िािकारीको िालग सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे सावािलिक रुपमा प्रकाशि 

गिुा पिेछ । 

पररच्छेद ४ 

ववववि 

१४. अन्य प्रचलि  कािूि ामोस्िम प्रमार्ीकरर् हिु ेववषयमा असर िपिेाः कुिै लिर्ाय वा आदेश 

प्रमार्ीकरर् सम्ान्िमा प्रचलि  िेपाि कािूिमा छुटै्ट व्यव्िा भएकोमा त्य् ो ववषयमा यस 

लियममा िेस्खएको कुिै कुरािे असर पािे छैि । 

१५. कायाववलि ािाउि सकिाेः यस लियमको उदे्दश्य कायाान्वयि गिा कायापालिकािे आवश्यक 

कायाववलि ािाउि सकिेछ । 

१६. ाचाऊाः यस अस्घ ्िािीय लिकायाा  प्रचलि  कािूि ामोस्िम भए गरेका लिर्ाय वा 

आदेश वा  त्सम्ान्िी अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् यस  लियम ामोस्िम भए गरेको मालििेछ 

। 

 

 

 

 

गाउँ कायापालिका अध्यिाा  प्रमार्ीकरर् लमल ाः @)&$.)$.!! 


