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रामप्रसादराई गाउँपा�लकाको �नणर्य वा आदेश वा अ�धकारपत्रको प्रमाणीकरण 
(कायर्�व�ध) �नयमावल�, २०७४ 

 

प्रस्तावना 

रामप्रसादराई गाउँ कायर्पा�लकाको �नणर्य वा आदेश र अ�धकारपत्र लगायतका  अन्य केह� 
�लखत प्रमाणीकरण गन� �व�ध र  प्र�क्रयालाई व्यविस्थत गनर् वाञ्छनीय भएकाले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २१४ को उपधारा ( ५) बमोिजम रामप्रसादराई गाउँ 
कायर्पा�लकाले देहायको �नयमावल� बनाएको छ । 

प�रच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. सं��प्त नाम र प्रारम्भः (१) यस �नयमावल�को नाम "रामप्रसादराई गाउँ कायर्पा�लकाको 
�नणर्य वा आदेश र अ�धकारपत्रको प्रमाणीकरण (कायर्�व�ध) �नयमावल�, २०७४ रहेको छ। 

 (२) यो �नयमावल� तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा प्रसङ्गले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�माः- 

 ( क) "अध्य�' भन्नाले गाउँ कायर्पा�लकाको अध्य� सम्झनु पछर् । 

 ( ख) "उपाध्य�' भन्नाले गाउँ कायर्पा�लकाको उपाध्य� सम्झनु पछर् । 

 ( ग) "कायर्पा�लका" भन्नाले सं�वधानको धारा २१५ बमोिजम ग�ठत रामप्रसादराई गाउँ 
कायर्पा�लका सम्झनुपछर् । 

 ( घ) "कायर्कार� अ�धकृत" भन्नाले गाउँ कायर्पा�लकाको कायर्कार� अ�धकृत सम्झनु पछर्  

 ( ङ) "गाउँपा�लका" भन्नाले सं�वधान बमोिजमको गाउँपा�लका सम्झनु पछर् । 

 ( च) " प्रमा�णत प्र�त" भन्नाले �नणर्य वा आदेश र अ�धकारपत्र प्रमा�णत गनर् 
अ�धकार�ले हस्ता�र गरेको सक्कल प्र�त सम्झनु पछर् । 

 ( छ) "�लखत वा कागज" भन्नाले देहायका �वषयसँग सम्बिन्धत �नणर्य वा आदेश वा 
तत्सम्बन्धी अ�धकारपत्रसँग सम्बिन्धत �लखत वा कागज सम्झनु पछर्,- 

  ( १) गाउँ कायर्पा�लकाले बनाएको नी�त, �नयम, �नद��शका, कायर्�व�ध, 

  ( २) गाउँ  कायर्पा�लकाले जार� गरेको आदेश, 

  ( ३) गाउँ कायर्पा�लकाद्वारा पा�रत प्रस्ताव, 

  ( ४) गाउँ कायर्पा�लकाले जार� गरेको अ�धकारपत्र, 

  ( ५) गाउँ कायर्पा�लकाले गरेको �नणर्य, 
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  ( ६) गाउँ कायर्पा�लकाबाट �नयुिक्त हुने पदको �नयुिक्तपत्र, सरुवा तथा अवकाश 
पत्र, 

  ( ७) गाउँ कायर्पा�लकाले जार� गरेको सूचना तथा �सजर्ना गरेको तथ्याङ्क वा 
अ�भलेख सम्बन्धी �लखत वा कागजात, 

  ( ८) प्रच�लत कानून बमोिजम प्रमाणीकरण गनुर् पन� अन्य �लखत वा कागजात, 

 ( ज) "सभा" भन्नाले सं�वधानको धारा २२२ बमोिजमको गाउँसभा सम्झनु पछर् । 

 ( झ) "सं�वधान" भन्नाले नेपालको सं�वधानलाई सम्झनु पछर् । 

 ( ञ) " सूचना तथा अ�भलेख केन्द्र" भन्नाले गाउँपा�लका अन्तगर्त स्थापना भएको 
�नयम ११ बमोिजमको सूचना तथा अ�भलेख केन्द्र सम्झनु पछर् । 

 

प�रच्छेद २ 

�लखत वा कागजातको प्रमाणीकरण कायर्�व�ध 

३. �नयमको प्रमाणीकरण कायर्�व�धः ( १) कायर्पा�लकाले बनाएको �नयम कायर्पा�लकाको 
बैठकबाट स्वीकृत भएप�छ अध्य�ले प्रमाणीकरण गन�छ । 

 ( २) अध्य�ले उप�नयम ( १) बमोिजम प्रमाणीकरण गदार् नेपाल� कागजमा तयार 
ग�रएको �नयमको कम्तीमा चार प्र�तमा �म�त समेत उल्लेख गर� हस्ता�ार 
गनुर्पन�छ र त्यस्तो प्रमा�णत प्र�तमध्ये एक एक प्र�त देहाय बमोिजमको �नकायमा 
पठाउनुपन�छः- 

  ( क) कायर्कार� अ�धकृतको स�चवालयमा, 

  ( ख) सूचना तथा अ�भलेख केन्द्रमा, 

  ( ग) संघको संघीय मा�मला हेन� मन्त्रालयमा, 

  ( घ) प्रदेशको गाउँपा�लका हेन� �नकाय (मन्त्रालय वा �वभाग) मा, 

 ( ३) सूचना तथा अ�भलेख केन्द्रले उप�नयम (२) बमोिजम प्रमाणीकरण भएका �नयम 
प्रकाशन गर� गाउँपा�लकाका सबै वडा कायार्लयमा पन्ध्र �दन�भत्र पठाउनुपन�छ । 

 ( ४) यस �नयम बमोिजम प्रमाणीकरण भएको �नयम कायर्कार� अ�धकृतले 
सवर्साधारणको जानकार�को  ला�ग सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउनु पन�छ । 

४. नी�त, �नद��शका तथा कायर्�व�धको प्रमाणीकरणः ( १) कायर्पा�लकाले बनाएको नी�त, 
�नद��शका तथा कायर्�व�ध कायर्कार� अ�धकृतले  तीन प्र�तमा हस्ता�र गर� प्रमाणीकरण 
गनुर् पन�छ । 

 ( २) उप�नयम (१) बमोिजम प्रमाणीकरण भएको प्रमाणीत प्र�तमध्ये एक प्र�त  कायर्कार� 
अ�धकृतको स�चवालयमा, एक प्र�त कायार्न्वयन गन� सम्बिन्धत �नकायमा र अक� प्र�त 
सूचना तथा अ�भलेख केन्द्रमा पठाई कायार्न्वयन तथा अ�भलेखबद्ध गनुर् पन�छ । 
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 ( ३) सूचना तथा अ�भलेख केन्द्रले उप�नयम ( १) बमोिजम प्रमाणीकरण भएका नी�त, 
�नद��शका तथा कायर्�व�ध सबै वडा कायर्लयमा पठाउनु पन�छ । 

 ( ४) यस �नयम बमोिजम प्रमाणीकरण भएको नी�त, �नद��शका तथा कायर्�व�ध कायर्कार� 
अ�धकृतले सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउनु पन�छ । 

५.कायर्पा�लकाको �नणर्य तथा प्रस्तावको प्रमाणीकरणः (१) कायर्पा�लकाको बैठकमा पेश हुने 
प्रस्ताव र बैठकको �नणर्य कायर्कार� अ�धकृतले प्रमा�णत गन�छ । 

 ( २)उप�नयम ( १) बमोिजम प्रमाणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारपत्रको प्रमा�णक 
प्र�तमध्ये एक प्र�त कायार्न्वयन गन� सम्बिन्धत �नकाय वा अ�धकार�लाई र अक� प्र�त 
सूचना तथा अ�भलेख केन्द्रमा पठाई अ�भलेखवद्ध गनुर्पन�छ । 

 ( ३)यस �नयम बमोिजम प्रमाणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारपत्र कायर्कार� अ�धकृतले 
सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउनु पन�छ  

६. आदेश वा अ�धकारपत्रको प्रमाणीकरणः ( १)सं�वधान वा अन्य प्रच�लत कानून बमोिजम 
कायर्पा�लकाबाट जार� हुने आदेश वा अ�धकारपत्रको प्रमाणीकरण अध्य�ले गन�छ । 

 (२) उप�नयम ( १) बमोिजम प्रमाणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारपत्रको प्रमा�णक 
प्र�तमध्ये एक प्र�त कायार्न्वयन गन� �नकाय वा अ�धकार�लाई र अक� प्र�त सूचना तथा 
अ�भलेख केन्द्रमा पठाई अ�भलेखवद्ध गनुर्पन�छ । 

 (३) यस �नयम बमोिजम प्रमाणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारपत्र कायर्कार� अ�धकृतले 
सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउनु पन�छ  

७. न्या�यक स�म�तको �नणर्य वा आदेशको प्रमाणीकरणः (१) न्या�यक स�म�तको �नणर्य वा 
आदेश उक्त स�म�तका संयोजक र सबै सदस्यले प्रमा�णत गन�छन ्। 

 ( २) न्या�यक स�म�तका �नणर्य वा आदेशको प्रमा�णक प्र�त कायर्कार� अ�धकृत वा �नजले 
तोकेको सम्बिन्धत शाखाको कमर्चार�ले संर�ण गन�छ । 

 ( ३) यस �नयम बमोिजम भएको �नणर्य वा आदेशको नक्कल �लन चाहेमा सरोकारवाला 
व्यिक्त वा संस्थालाई कायर्कार� अ�धकृत वा �नजले तोकेको कमर्चार�ले नक्कल प्र�त 
प्रमा�णत गर� उपलब्ध गराउनु पन�छ । 

८. सूचना वा तथ्याङ्क प्रमाणीकरणः ( १) स्थानीयस्तरको सूचना तथा तथ्याङ्क, स्वीकृत 
वा�षर्क कायर्क्रम, योजना तथा बजेट एवं कायर्योजनाको प्रमाणीकरण कायर्कार� अ�धकृतले 
गन�छ । 

 ( २) गाउँपा�लकामा रहेको सूचना वा तथ्याङ्क कसैले माग गरेमा अ�भलेखमा जनाई 
सम्बिन्धत शाखा प्रमुखले प्रमुखले प्रमा�णत गर� उपलब्ध गराउनु पन�छ । 

 ( ३) यस �नयम बमोिजम कुनै सूचना, तथ्याङ्क वा �लखत वा कागजात नेपाल सरकार 
वा प्रदेश सरकारले माग गरेमा त्यस्तो सूचना, तथ्याङ्क वा �लखत वा कागजात कायर्कार� 
अ�धकृतले प्रमा�णत गर� उपलब्ध गराउनु पन�छ । 
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९.अन्य �लखत वा कागजातको प्रमाणीकरणः (१) �नयम ३,४,५,६,७ र ८ मा ले�खएदे�ख 
बाहेक गाउँपा�लकासँग सम्बिन्धत अन्य �लखत  कागजातको प्रमाणीकरण गदार् 
कायर्पा�लकाबाट भएका वा जार� भएका �लखत वा कागजातको प्रमाणीकरण कायर्कार� 
अ�धकृतबाट हुनेछ । 

 ( २) उप�नयम ( १) मा जुनसुकै कुरा  ले�खएको भए ताप�न कुनै खास �लखत वा 
कागजात प्रमाणीकरणका ला�ग गाउँपा�लकाको कानूनबमोिजम कुनै खास अ�धकार� 
तो�कएको रहेछ भने त्यस्तो �लखत वा कागजात त्यस्तो अ�धकार�बाट प्रमाणीकरण हुनेछ 
। 

१०.कायर्पा�लकाबाट हुने �नयुिक्त, सरुवा तथा अवकाशको प्रमाणीकरणः (१) कायर्पा�लकाबाट 
�नयुिक्त हुने पदको �नयुिक्तपत्र, सरुवा तथा अवकाश पत्रको प्रमाणीकरण कायर्कार� 
अ�धकृतबाट हुनेछ । 

 ( २)गाउँपा�लकाको �व�भन्न सेवाको अ�धकृत वा सो सरहको पद र स्थायी �नयुिक्त हुने 
अन्य पदमा कायर्कार� अ�धकृतले प्रमाणीकरण गर� �नयुिक्तपत्र �दनेछ । 

 ( ३)गाउँपा�लकाको �व� सेवा वा करारमा �नयुक्त हुने पदमा कायर्कार� अ�धकृत वा �नजले 
अिख्तयार� �दएको सम्बिन्धत शाखा प्रमुखले प्रमाणीकरण गर� �नयुिक्तपत्र �दनेछ । 

 ( ४)यस �नयममा ले�खएदे�ख बाहेक गाउँपा�लकाको कानून बमोिजम �नयुिक्त हुन ेअन्य 
पदको �नयुिक्त कायर्कार� अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकार�द्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ । 

 ( ५)यस �नयम बमोिजमको प्रमाणीक प्र�त कायर्कार� अ�धकृतले सुर��त रा� ु वा रा� 
लगाउनु पन�छ । 

 

प�रच्छेद ३ 

सूचना तथा अ�भलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
११.सूचना तथा अ�भलेख केन्द्र रहनेः ( १) गाउँ कायर्पा�लकाबाट हुने �नणर्य, आदेश 

लगायतका �लखत वा कागजातको प्रमाणीक प्र�त लगायतका सूचना तथा अ�भलेख 
व्यवस्थापन गनर् गाउँ कायर्पा�लकामा एक सूचना तथा अ�भलेख केन्द्र रहनेछ । 

 ( २) उप�नयम ( १) बमोिजमको सूचना तथा अ�भलेख केन्द्र यस �नयम बमोिजम 
प्रमाणीकरण भएका �लखत वा कागजातको सक्कल प्रमाणीक प्र�त सुर��तसाथ रा�पुन�छ । 

 ( ३) उप�नयम ( १) बमोिजम सूचना तथा अ�भलेख केन्द्रले यस �नयम बमोिजम 
प्रमाणीकरण भएका महत्वपूणर् �लखत वा कागजातको माइक्रो �फल्म तयार गर� रा�पुन�छ 
(४) उप�नयम ( १) बमोिजमको सूचना तथा अ�भलेख केन्द्रले �लखत वा कागजातको 
�सल�सलेवार रुपमा संग्रह गर� अ�भलेख रा�पुन�छ । 
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१२.अ�भलेख व्यविस्थत गर� रा� ुपन�ः (१) यस �नयम बमोिजम प्रमाणीकरण भएको �लखत 
वा कागजातको गाउँ कायर्पा�लकाको सम्बिन्धत �वषयगत शाखा वा सूचना तथा अ�भलेख 
केन्द्रले सुर��तसाथ अ�भलेखवद्ध गर� रा�पुन�छ । 

 ( २) उप�नयम (१) बमोिजम अ�भलेख राख्दा �वद्युतीय प्र�त समेत सुर��त गर� रा� ु
पन�छ । 

१३.सावर्ज�नक गनुर्पन�ः  यस �नयममा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न प्रच�लत कानूनले 
गोप्य रा�पुन� �लखत वा कागजात भनी तोके बाहेकका अन्य सबै �लखत वा कागजात 
सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग सूचना तथा अ�भलेख केन्द्रले सावर्ज�नक रुपमा प्रकाशन 
गनुर् पन�छ । 

प�रच्छेद ४ 

�व�वध 

१४.अन्य प्रच�लत कानून बमोिजम प्रमाणीकरण हुने �वषयमा असर नपन�ः कुनै �नणर्य वा 
आदेश प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रच�लत नेपाल कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो 
�वषयमा यस �नयममा ले�खएको कुनै कुराले असर पान� छैन । 

१५.कायर्�व�ध बनाउन सक्नेः यस �नयमको उद्देश्य कायार्न्वयन गनर् कायर्पा�लकाले आवश्यक 
कायर्�व�ध बनाउन सक्नेछ । 

१६.बचाऊः यस अ�घ स्थानीय �नकायबाट प्रच�लत कानून बमोिजम भए गरेका �नणर्य वा 
आदेश वा तत्सम्बन्धी अ�धकारपत्रको प्रमाणीकरण यस  �नयम बमोिजम भए गरेको 
मा�ननेछ। 
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