
 

 

स्थानीय राजपत्र 
गाईँपालिका द्धारा प्रकालित  

खण्डः१                 संख्याः १        लमलतः २०७५/३/१७ 

भाग-२ 

जानकी गाईँपालिका, दगुौिी,कैिािी F  
 

जानकी गाईँ काययपालिकाको लनर्यय वा अदिे र ऄलधकारपत्रकोप्रमार्ीकरर् लनयमाविी-२०७४ 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावनाः 

जानकी काययपालिकाको लनर्यय वा अदिे र ऄलधकारपत्र िगायतका ऄन्य लिखत प्रमार्ीकरर् गन े लवलध र 

प्रक्रियािाइ व्यवलस्थत गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २१४ को ईपधारा (५) बमोलजम जानकी काययपालिकािे दहेायको लनयमाविी 

बनाएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस लनयमाविीको नाम “जानकी काययपालिकाको लनर्यय वा अदिे र 

ऄलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययलवलध) लनयमाविी, २०७४”रहकेो छ । 

गाईँ काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलतः- २०७४/०४।०२  
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  २) यो लनयमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस लनयमाविीमाः 

क) “ऄध्यि” भन्नािे काययपालिकाको ऄध्यि िाइ सम्झन ुपछय ।  

ख) “ईपाध्यि” भन्नािे काययपालिकाको ईपाध्यि िाइ सम्झनु पछय ।  

ग) “काययपालिका”भन्नािे संलवधानको धारा २१५ बमोलजम गरठत जानकी  काययपालिका सम्झनु पछय । 

घ) “काययकारी ऄलधकृत”भन्नािे काययपालिकाको काययकारी ऄलधकृत सम्झनु पछय ।   

ङ) “ गयउँपयलिकय”भन्नािे संलवधान बमोलजमको पालिका सम्झनु पछय । 

च) “प्रामालर्क प्रलत”भन्नािे लनर्यय वा अदिे र ऄलधकारपत्र प्रमालर्त गने ऄलधकारीिे हस्तािर गरेको 

सक्कि प्रलत सम्झनु पछय । 

छ) “लिखत वा कागजात” भन्नािे दहेायका लबषयसँग सम्वलन्धत लनर्यय वा अदिे वा तत्सम्वन्धी 

ऄलधकारपत्रसँग सम्वलन्धत लिखत वा कागजात सम्झनु पछयः 

१) गाईँ  काययपालिकािे बनाएको नीलत, लनयम, लनदलेिका, काययलवलध,  

२) गाईँ  काययपालिकािे जारी गरेको अदिे, 

३) गाईँ  काययपालिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव, 

४) गाईँ काययपालिकािे जारी गरेको ऄलधकारपत्र, 

५) गाईँ  काययपालिकािे गरेको लनर्यय, 

६)गाईँ  काययपालिकाबाट लनयुलि हुने पदको लनयुलिपत्र, सरुवा तथा ऄवकाि पत्र,  

७) गाईँ  काययपालिकाि े जारी गरेको सूचना तथा लसजयना गरेको तथयाकं वा ऄलभिेख सम्वन्धी 

लिखत वा कागजात, 

८) प्रचलित काननू बमोलजम प्रमार्ीकरर् गनुय पने ऄन्य लिखत वा कागजात । 

ज) “सभा”भन्नािे संलवधानको धारा २२२ बमोलजमको गाईँ  सभा सम्झनु पछय । 

झ) “संलवधान”भन्नािे नेपािको संलवधानिाइ सम्झन ुपछय ।  

ञ) “सूचना तथा ऄलभिेख केन्र”भन्नािे गाईँ पालिका ऄन्तगयत स्थापना भएको लनयम ११ बमोलजमको सूचना 

तथा ऄलभिेख केन्र सम्झनु पछय । 

पररच्छेद २ 

लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययलवलध 

३.   लनयमको प्रमार्ीकरर् काययलवलधः (१) काययपालिकािे बनाएको लनयम काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत 

भएपलछ ऄध्यि िे प्रमार्ीकरर् गनेछ ।  

२) ऄध्यि ि ेईपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् गदाय नेपािी कागजमा तयार गररएको लनयमको कम्तीमा 

चार प्रलतमा लमलत समेत ईल्िेख गरी हस्तािर गनुय पनेछ र त्यस्तो प्रामार्ीक प्रलतमध्ये एक एक प्रलत 

दहेाय बमोलजमका लनकायमा पठाईनु पनेछः– 

क) काययकारी ऄलधकृतको सलचवाियमा, 

ख) सूचना तथा ऄलभिेख केन्रमा,  

ग) संघको संघीय मालमिा हनेे मन्त्राियमा,   

घ) प्रदिेको गाईँ पालिका हनेे लनकाय (मन्त्रािय वा लवभाग) मा, 

३) सूचना तथा ऄलभिेख केन्रिे ईपलनयम (२) बमोजम प्रमार्ीकरर् भएका लनयम प्रकािन गरी गाईँ 

पालिका सबै वडा कायायियमा पन्र क्रदनलभत्र पठाईनु पनेछ । 
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४) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको लनयम काययकारी ऄलधकृतिे सवयसाधारर्को जानकारीको िालग 

सावयजलनक गने व्यवस्था लमिाईनु पनेछ । 

४. नीलत, लनदलेिका तथा काययलवलधको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपालिकािे बनाएको नीलत, लनदलेिका तथा 

काययलवलध काययकारी ऄलधकृतिे तीन प्रलतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गनुय पनेछ । 

२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामालर्क प्रलतमध्ये एक प्रलत काययकारी ऄलधकृतको 

सलचवियमा, एक प्रलत कायायन्वयन गने सम्बलन्धत लनकायमा र ऄको प्रलत सचूना तथा ऄलभिेख केन्रमा 

पठाइ कायायन्वयन तथा ऄलभिेखबद्ध गनुयपनेछ ।  

३) सूचना तथा ऄलभिेख केन्रिे ईपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका नीलत, लनदलेिका तथा 

काययलवलध सबै वडा कायायियमा पठाईनु पनेछ । 

४) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको नीलत, लनदलेिका तथा काययलवलध काययकारी ऄलधकृति े

सवयसाधारर्को जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्यवस्था लमिाईनु पनेछ । 

५.  काययपालिकाको लनर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपालिकाको बैठकमा पेि हुने प्रस्ताव र 

बैठकको लनर्यय काययकारी ऄलधकृतिे प्रमालर्त गनेछ । 

२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका लनर्यय तथा प्रस्ताव सूचना तथा ऄलभिेख केन्रिे सुरलित 

तवरिे संग्रह गरी राख्न ुपनेछ । 

३) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रमालर्त लनर्यय काययकारी ऄलधकृतिे कायायन्वयन गने सम्वलन्धत लनकाय वा 

ऄलधकारीिाइ पठाइ त्यस्तो लनर्यय सुरलित राख्नुपनेछ । 

४) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको लनर्यय काययकारी ऄलधकृतिे सवयसाधारर्को जानकारीको िालग 

सावयजलनक गने व्यवस्था लमिाईनु पनेछ । 

६. अदिे वा ऄलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर्ः (१) संलवधान वा ऄन्य प्रचलित कानून बमोलजम काययपालिकाबाट 

जारी हुने अदिे वा ऄलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् ऄध्यि िे गनेछ । 

२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको अदिे वा ऄलधकारपत्रको प्रामार्ीक प्रलतमध्ये एक प्रलत 

कायायन्वयन गने सम्वलन्धत लनकाय वा ऄलधकारीिाइ र ऄको प्रलत सूचना तथा ऄलभिेख केन्रमा पठाइ 

ऄलभिेखवद्ध गनुय पनेछ । 

३) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको अदिे वा ऄलधकारपत्र काययकारी ऄलधकृतिे सवयसाधारर्को 

जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्यवस्था लमिाईनु पनछे । 

७. न्यालयक सलमलतको लनर्यय वा अदिेको प्रमार्ीकरर्ः (१) न्यालयक सलमलतको लनर्यय वा अदिे ईि 

सलमलतका संयोजक र सबै सदस्यिे प्रमार्ीत गनेछन् । 

२) न्यालयक सलमलतका लनर्यय वा अदिेको प्रामालर्क प्रलत काययकारी ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको सम्बलन्धत 

िाखाको कमयचारीिे सरंिर् गनेछ । 

३) यस लनयम बमोलजम भएको लनर्यय वा अदिेको नक्कि लिन चाहमेा सरोकारवािा व्यलि वा संस्थािाइ 

काययकारी ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको कमयचारीि ेनक्कि प्रलत प्रमालर्त गरी ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

८.  सूचना वा तथयाकं प्रमार्ीकरर्ः (१) स्थानीयस्तरको सचूना तथा तथयांक, स्वीकृत बाषिकषक काययिम, योजना 

तथा बजेट एवं कायययोजनाको प्रमार्ीकरर् काययकारी ऄलधकृतिे गनेछ । 

२) गाईँ पालिका रहकेो सूचना वा तथयाकं कसैिे माग गरेमा ऄलभिेखमा जनाइ सम्वलन्धत िाखा प्रमुखिे 

प्रमालर्त गरी ईपिव्ध गराईनु पनेछ ।  

३) यस लनयम बमोलजम कुन ैसूचना, तथयांक वा लिखत वा कागजात नेपाि सरकार वा प्रदिे सरकारिे माग 
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गरेमा त्यस्तो सूचना, तथयाकं वा लिखत वा कागजात काययकारी ऄलधकृतिे प्रमार्ीत गरी ईपिब्ध 

गराईनु पनेछ । 

९. ऄन्य लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर्ः (१) लनयम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िेलखएदलेख बाहके गाईँ 

पालिकासँग सम्बलन्धत ऄन्य लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् गदाय काययपालिकाबाट भएका वा जारी 

भएका लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययकारी ऄलधकृतबाट हुनेछ । 

२) ईपलनयम (१) मा जुनसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै खास लिखत वा कागजात प्रमार्ीकरर्का 

िालगगाईँ पालिका ] कानूनबमोलजम कुन ै खास ऄलधकारी तोक्रकएको रहछे भन े त्यस्तो लिखत वा 

कागजात त्यस्तो ऄलधकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुनेछ । 

१०.काययपालिकाबाट हुने लनयुलि, सरुवा तथा ऄवकािको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपालिकाबाट लनयुलि हुने पदको 

लनयुलिपत्र, सरुवा तथा ऄवकाि पत्रको प्रमार्ीकरर् काययकारी ऄलधकृतबाट हुनेछ ।  

२) गाईँ पालिकाको लवलभन्न सेवाको ऄलधकृत वा सो सरहको पद र स्थायी लनयुलि हुन ेऄन्य पदमा काययकारी 

ऄलधकृतिे प्रमार्ीकरर् गरी लनयुलिपत्र क्रदनेछ । 

३) गाईँ पालिकाको लवज्ञ सेवा वा करारमा लनयुि हुने पदमा काययकारी ऄलधकृत वा लनजि े ऄलततयारी 

क्रदएको सम्वलन्धत िाखा ऄध्यि िे प्रमार्ीकरर् गरी लनयुलिपत्र क्रदनेछ । 

४) यस लनयममा िेलखएदलेख बाहके गाईँ पालिकाको कानून बमोलजम लनयलुि हुने ऄन्य पदको लनयुलि 

काययकारी ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको ऄलधकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुनेछ ।  

५) यस लनयम बमोलजमको प्रामालर्क प्रलत काययकारी ऄलधकृतिे सरुलित राख्नु वा राख्न िगाईनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद ३ 

सचूना तथा ऄलभिखे व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

११. सूचना तथा ऄलभिेख केन्र रहनेः (१) गाईँ  काययपालिकाबाट हुने लनर्यय, अदिे िगायतका लिखत वा 

कागजातको प्रामार्ीक प्रलत िगायतका सूचना तथा ऄलभिेख व्यवस्थापन गनय गाईँ काययपालिकामा एक 

सूचना तथा ऄलभिेख केन्र रहनेछ । 

२) ईपलनयम (१) बमोलजमको सूचना तथा ऄलभिेख केन्रिे यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका लिखत 

वा कागजातको सक्कि प्रामार्ीक प्रलत सुरलितसाथ राख्न ुपनेछ । 

३) ईपलनयम (१) बमोलजम सूचना तथा ऄलभिेख केन्रिे यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका महत्वपूर्य 

लिखत वा कागजातको माआिो क्रिल्म तयार गरी राख्नु पनेछ ।  

४) ईपलनयम (१) बमोलजमको सचूना तथा ऄलभिेख केन्रिे लिखत वा कागजातको लसिलेसिेवार रुपमा 

संग्रह गरी ऄलभिेख राख्न ुपनेछ । 

१२.ऄलभिेख व्यवलस्थत गरी राख्नु पनेः (१) यस लनयम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको लिखत वा कागजातको गाईँ  

काययपालिकाको सम्वलन्धत लबषयगत िाखा र सूचना तथा ऄलभिेख केन्रिे सुरलितसाथ ऄलभिेखबद्ध गरी 

राख्नु पनेछ  । 

२) ईपलनयम (१) बमोलजम ऄलभिेख रातदा लवद्युतीय प्रलत समेत सुरलित गरी राख्नु पनेछ ।  

१३.   सावयजलनक गनुयपनेः यस लनयममा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित कानूनिे गोप्य राख्नुपन े

लिखत वा कागजात भनी तोके बाहकेका ऄन्य सबै लिखत वा कागजात सवयसाधारर्को जानकारीको िालग 

सूचना तथा ऄलभिेख केन्रिे सावयजलनक रुपमा  प्रकािन गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 



5 
 

लवलवध 

१४. ऄन्य प्रचलित काननू बमोलजम प्रमार्ीकरर् हुन ेलवषयमा ऄसर नपनेः कुनै लनर्यय वा अदिे प्रमार्ीकरर् 

सम्बन्धमा प्रचलित नेपाि कानूनमा छुटै्ट व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो लवषयमा यस लनयममा िेलखएको कुन ै

कुरािे ऄसर पाने छैन । 

१५. काययलवलध बनाईन सके्ः यस लनयमको ईद्दशे्य कायायन्वयन गनय काययपालिकािे अवश्यक काययलवलध बनाईन 

सके्छ । 

१६.  बचाउः यस ऄलघ स्थानीय लनकायबाट प्रचलित कानून बमोलजम भए गरेका लनर्यय वा अदिे वा तत्सम्वन्धी 

ऄलधकारपत्रको प्रमालर्करर् यसै लनयम बमोलजम भए गरेको मालननेछ । 

-०- 

 

 

 

 

आज्ञाऱे, 

दशरथराम ओड 

प्रमुख प्रशासकिय अधधिृत 

 
 

 


