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लिखु गाउँ काययपालिकाको लनर्यय वा अदेश र ऄलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययलवलध) लनयमाविी, २०७४ 

प्रमाणिकरि णमण ः- २०७४/०७/२१ 

णियमावली िं. - ५ 

 

प्रस्तावना: णलख ुगाईँ काययपाणलकाको णिियय वा अदेश र ऄणिकारपत्र लगाय का  ऄन्य केही णलख  प्रमािीकरि गिे 

णवणि र   प्रणियालाइ व्यवणथि  गिय वाञ्छिीय भएकाले, 

िेपालको संणविािको िारा २१४ को ईपिारा (५) बमोणजम णलख ुगाईँ काययपाणलकाले दहेायको णियमावली बिाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस णियमावलीको िाम " णलख ुगाईँ काययपाणलकाको णिियय वा अदशे र ऄणिकारपत्रको 

प्रमािीकरि (काययणवणि) णियमावली, २०७४ रहकेो छ । 

 (२) यो णियमावली  रुुन्  प्रारम्भ हुिेछ । 

२. पररभाषाः णवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄिय िलागेमा यस णियमावलीमाः- 

 (क) "ऄध्यक्ष' भन्िाले गाईँ काययपाणलकाको ऄध्यक्ष सम्झि ुपछय । 

 (ख) "ईपाध्यक्ष' भन्िाले गाईँ काययपाणलकाको ईपाध्यक्ष सम्झि ुपछय । 

 (ग) "काययपाणलका" भन्िाले संणविािको िारा २१५ बमोणजम गणठ  णलख ुगाईँ काययपाणलका सम्झिपुछय । 

 (घ) "काययकारी ऄणिकृ " भन्िाले गाईँ काययपाणलकाको काययकारी ऄणिकृ  सम्झि ुपछय। 

 (ङ) "गाईँपाणलका" भन्िाले संणविाि बमोणजमको गाईँपाणलका सम्झि ुपछय । 

 (च) "प्रमाणिक प्रण " भन्िाले णिियय वा अदशे र ऄणिकारपत्र प्रमाणि  गिे ऄणिकारीले हथ ाक्षर गरेको सक्कल प्रण  

सम्झि ुपछय । 

 (छ) "णलख  वा कागज" भन्िाले दहेायका णवषयसँग सम्बणन्ि  णिियय वा अदशे वा  त्सम्बन्िी ऄणिकारपत्रसँग 

सम्बणन्ि  णलख  वा कागज सम्झि ुपछय,- 

  (१) गाईँ काययपाणलकाले बिाएको िीण , णियम, णिदणेशका, काययणवणि, 

  (२) गाईँ  काययपाणलकाले जारी गरेको अदशे, 

  (३) गाईँ काययपाणलकाद्वारा पारर  प्रथ ाव, 

  (४) गाईँ काययपाणलकाले जारी गरेको ऄणिकारपत्र, 

  (५) गाईँ काययपाणलकाले गरेको णिियय 

  (६) गाईँ काययपाणलकाबाट णियणुि हुिे पदको णियणुिपत्र, सरुवा  िा ऄवकाश पत्र 

  (७) गाईँ काययपाणलकाले जारी गरेको सचूिा  िा णसजयिा गरेको  थ्याङ्क वा ऄणभलेख सम्बन्िी णलख  वा कागजा  

  (८) प्रचणल  काििू बमोणजम प्रमािीकरि गिुय पिे ऄन्य णलख  वा कागजा  

 (ज) "सभा" भन्िाले संणविािको िारा २२२ बमोणजमको गाईँसभा सम्झि ुपछय । 

 (झ) "संणविाि" भन्िाले िेपालको संणविािलाइ सम्झि ुपछय । 

 (ञ) "सचूिा  िा ऄणभलेख केन्र" भन्िाले गाईँपाणलका ऄन् गय  थिापिा भएको णियम ११ बमोणजमको सचूिा  िा 

ऄणभलेख केन्र सम्झि ुपछय । 

 

पररच्छेद २ 

लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययलवलध 
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३. लनयमको प्रमार्ीकरर् काययलवलधः (१) काययपाणलकाले बिाएको णियम काययपाणलकाको बैठकबाट थवीकृ  भएपणछ 

ऄध्यक्षले प्रमािीकरि गिेछ । 

 (२) ऄध्यक्षले ईपणियम (१) बमोणजम प्रमािीकरि गदाय िेपाली कागजमा  यार गररएको णियमको कम् ीमा चार प्रण मा 

णमण  सम े ईल्लेख गरी हथ ाक्षर गिुयपिेछ र त्यथ ो प्रमाणिक प्रण मध्ये एक एक प्रण  दहेाय बमोणजमको णिकायमा 

पठाईिपुिछेः- 

  (क) काययकारी ऄणिकृ को सणचवालयमा, 

  (ख) सचूिा  िा ऄणभलेख केन्रमा, 

  (ग) संघको संघीय माणमला हिेे मन्त्रालयमा, 

  (घ) प्रदशेको गाईँपाणलका हिेे णिकाय (मन्त्रालय वा णवभाग) मा, 

 (३) सचूिा  िा ऄणभलेख केन्रले ईपणियम (२) बमोणजम प्रमािीकरि भएका णियम प्रकाशि गरी गाईँपाणलकाका सबै 

वडा कायायलयमा पन्र णदिणभत्र पठाईिपुिेछ । 

 (४) यस णियम बमोणजम प्रमािीकरि भएको णियम काययकारी ऄणिकृ ले सवयसािारिको जािकारीको लाणग सावयजणिक 

गिे व्यवथिा णमलाईि ुपिेछ । 

४. नीलत, लनदेलशका तथा काययलवलधको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपाणलकाले बिाएको िीण , णिदणेशका  िा काययणवणि 

काययकारी ऄणिकृ ले  ीि प्रण मा हथ ाक्षर गरी प्रमािीकरि गिुय पिेछ । 

 (२) ईपणियम (१) बमोणजम प्रमािीकरि भएको प्रमािीक प्रण मध्ये एक प्रण   काययकारी ऄणिकृ को सणचवालयमा, एक 

प्रण  कायायन्वयि गिे सम्बणन्ि  णिकायमा र ऄको प्रण  सचूिा  िा ऄणभलेख केन्रमा पठाइ कायायन्वयि  िा 

ऄणभलेखबद्ध गिुय पिेछ । 

 (३) सचूिा  िा ऄणभलेख केन्रले ईपणियम (१) बमोणजम प्रमािीकरि भएका िीण , णिदेणशका  िा काययणवणि सबै वडा 

काययलयमा पठाईि ुपिेछ । 

 (४) यस णियम बमोणजम प्रमािीकरि भएको िीण , णिदणेशका  िा काययणवणि काययकारी ऄणिकृ ले सवयसािारिको 

जािकारीको लाणग सावयजणिक गिे व्यवथिा णमलाईि ुपिेछ । 

५. काययपालिकाको लनर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ः (१)काययपाणलकाको बैठकमा पेश हुिे प्रथ ाव र बैठकको 

णिियय काययकारी ऄणिकृ ले प्रमाणि  गिेछ । 

 (२) ईपणियम (१) बमोणजम प्रमािीकरि भएका णिियय  िा प्रथ ाव सचूिा  िा ऄणभलेख केन्रले सरुणक्ष   वरले संग्रह 

गरी राख्िपुिेछ । 

   (३) ईपणियम (१) बमोणजम प्रमाणि  णिियय काययकारी ऄणिकृ ले कायायन्वयि गिे सम्बणन्ि  णिकाय वा ऄणिकारीलाइ पठाइ 

त्यथ ो णिियय सरुणक्ष  राख्िपुिेछ । 

 (४) यस णियम बमोणजम प्रमािीकरि भएको णिियय काययकारी ऄणिकृ ले सवयसािारिको जािकारीको लाणग सावयजणिक 

गिे व्यवथिा णमलाईि ुपिेछ । 

६.अदेश वा ऄलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर्  

(१)संणविाि वा ऄन्य प्रचणल  काििु बमोणजम काययपाणलकाबाट जारी हुिे ऄदेश वा ऄणिकार पत्रको प्रमाणिकरि 

ऄध्यक्षले गिेछ ।  

(२) ईपणिमयम (१) वमोणजम प्रमाणिकरि भएको अदशे वा ऄणिकार पत्रको प्रमािी  प्रण  मध्ये १ प्रण  कायायन्वयि गि े

सम्बणन्ि  णिकाय वा ऄणिकारीलाआय र ऄकोप्रण  सचूिा  िा ऄणभलेख केन्रमा पठाआ ऄणभलेख द ाय गिुय पिेछ ।  

(३) यस णिमय बमोणजम प्रमािीकरि भएको अदेश वा ऄणिकार पत्र काययकारी ऄणिकृ ले सवयसािारिको जािकारीको 

लाणग सावयजणिक गिे व्यवथिा णमलाईिपुिेछ।  
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७.न्यालयक सलमलतको लनर्यय वा अदेशको प्रमार्ीकरर्ः (१) न्याणयक सणमण को णिियय वा अदेश ईि सणमण का 

संयोजक र सबै सदथयले प्रमाणि  गिेछि ्। 

 (२) न्याणयक सणमण का णिियय वा अदेशको प्रमाणिक प्रण  काययकारी ऄणिकृ  वा णिजले  ोकेको सम्बणन्ि  शाखाको 

कमयचारीले संरक्षि गिेछ । 

 (३) यस णियम बमोणजम भएको णिियय वा अदशेको िक्कल णलि चाहमेा सरोकारवाला व्यणि वा संथिालाइ काययकारी 

ऄणिकृ  वा णिजले  ोकेको कमयचारीले िक्कल प्रण  प्रमाणि  गरी ईपलब्ि गराईि ुपिेछ । 

८. सूचना वा तथ्याङ्क प्रमार्ीकरर्ः (१) थिािीयथ रको सचूिा  िा  थ्याङ्क, थवीकृ  वाणषयक काययिम, योजिा  िा 

बजटे एव ंकायययोजिाको प्रमािीकरि काययकारी ऄणिकृ ले गिेछ । 

 (२) गाईँपाणलकामा रहकेो सूचिा वा  थ्याङ्क कसैले माग गरेमा ऄणभलेखमा जिाइ सम्बणन्ि  शाखा प्रमखुले प्रमाणि  

गरी ईपलब्ि गराईि ुपिेछ । 

 (३) यस णियम बमोणजम कुिै सचूिा,  थ्याङ्क वा णलख  वा कागजा  िेपाल सरकार वा प्रदशे सरकारले माग गरेमा 

त्यथ ो सचूिा,  थ्याङ्क वा णलख  वा कागजा  काययकारी ऄणिकृ ले प्रमाणि  गरी ईपलब्ि गराईि ुपिेछ । 

९. ऄन्य लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर्ः (१) णियम ३,४,५,६,७ र ८ मा लेणखएदणेख बाहके गाईँपाणलकासँग 

सम्बणन्ि  ऄन्य णलख   कागजा को प्रमािीकरि गदाय काययपाणलकाबाट भएका वा जारी भएका णलख  वा कागजा को 

प्रमािीकरि काययकारी ऄणिकृ बाट हुिेछ । 

 (२)ईपणियम(१)मा जिुसकैु कुरा  लेणखएको भए  ापणि कुिै खास णलख  वा कागजा  प्रमािीकरिका लाणग 

गाईँपाणलकाको काििूबमोणजम कुिै खास ऄणिकारी  ोणकएको रहछे भिे त्यथ ो णलख  वा कागजा  त्यथ ो 

ऄणिकारीबाट प्रमािीकरि हुिेछ । 

१०. काययपालिकाबाट हुने लनयुलि, सरुवा तथा ऄवकाशको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपाणलकाबाट णियणुि हुिे पदको 

णियणुिपत्र, सरुवा  िा ऄवकाश पत्रको प्रमािीकरि काययकारी ऄणिकृ बाट हुिेछ । 

 (२) गाईँपाणलकाको णवणभन्ि सेवाको ऄणिकृ  वा सो सरहको पद र थिायी णियणुि हुिे ऄन्य पदमा काययकारी ऄणिकृ ले 

प्रमािीकरि गरी णियणुिपत्र णदिेछ । 

 (३) गाईँपाणलकाको णवज्ञ सेवा वा करारमा णियिु हुिे पदमा काययकारी ऄणिकृ  वा णिजले ऄणख् यारी णदएको सम्बणन्ि  

शाखा प्रमखुले प्रमािीकरि गरी णियणुिपत्र णदिेछ । 

 (४) यस णियममा लेणखएदणेख बाहके गाईँपाणलकाको काििू बमोणजम णियणुि हुिे ऄन्य पदको णियणुि काययकारी ऄणिकृ  

वा णिजले  ोकेको ऄणिकारीद्वारा प्रमािीकरि हुिेछ । 

 (५) यस णियम बमोणजमको प्रमािीक प्रण  काययकारी ऄणिकृ ले सरुणक्ष  राख्ि ुवा राख्ि लगाईि ुपिेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

सूचना तथा ऄलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

११. सूचना तथा ऄलभिेख केन्र रहनेः (१) गाईँ काययपाणलकाबाट हुिे णिियय, अदशे लगाय का णलख  वा कागजा को 

प्रमािी  प्रण  लगाय का सचूिा  िा ऄणभलेख व्यवथिापि गिय गाईँ काययपाणलकामा एक सचूिा  िा ऄणभलेख केन्र 

रहिेछ । 

 (२) ईपणियम (१) बमोणजमको सचूिा  िा ऄणभलेख केन्र यस णियम बमोणजम प्रमािीकरि भएका णलख  वा 

कागजा को सक्कल प्रमािीक प्रण  सरुणक्ष साि राख्िपुिेछ । 

 (३)ईपणियम (१) बमोणजम सचूिा  िा ऄणभलेख केन्रले यस णियम बमोणजम प्रमािीकरि भएका महत्वपिूय णलख  वा 

कागजा को माआिो णिल्म  यार गरी राख्िपुिेछ । 
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 (४) ईपणियम (१)  बमोणजमको सचूिा  िा ऄणभलेख केन्रले णलख  वा कागजा को णसलणसलेवार रुपमा संग्रह गरी 

ऄणभलेख राख्िपुिेछ । 

१२. ऄलभिेख व्यवलस्थत गरी राख्नु पनेः (१) यस णियम बमोणजम प्रमािीकरि भएको णलख  वा कागजा को गाईँ 

काययपाणलकाको सम्बणन्ि  णवषयग  शाखा वा सचूिा  िा ऄणभलेख केन्रले सरुणक्ष साि ऄणभलेखवद्ध गरी राख्िपुिेछ । 

 (२) ईपणियम (१) बमोणजम ऄणभलेख राख्दा णवद्य ुीय प्रण  सम े सरुणक्ष  गरी राख्ि ुपिेछ । 

१३. सावयजलनक गनुयपनेः यस णियममा जिुसकैु कुरा लेणखएको भए  ापणि प्रचणल  काििूले गोप्य राख्िपुिे णलख  वा 

कागजा  भिी  ोके बाहकेका ऄन्य सबै णलख  वा कागजा  सवयसािारिको जािकारीको लाणग सचूिा  िा ऄणभलेख 

केन्रले सावयजणिक रुपमा प्रकाशि गिुय पिेछ । 

पररच्छेद ४ 

लवलवध 

१४. ऄन्य प्रचलित कानून बमोलजम प्रमार्ीकरर् हुने लवषयमा ऄसर नपनेः कुिै णिियय वा अदशे प्रमािीकरि 

सम्बन्िमा प्रचणल  िेपाल काििूमा छुटै्ट व्यवथिा भएकोमा त्यथ ो णवषयमा यस णियममा लेणखएको कुिै कुराले ऄसर पािे 

छैि । 

१५. काययलवलध बनाउन सकनेः यस णियमको ईद्दशे्य कायायन्वयि गिय काययपाणलकाले अवश्यक काययणवणि बिाईि सक्िेछ । 

१६. बचाऊः यस ऄणघ थिािीय णिकायबाट प्रचणल  काििू बमोणजम भए गरेका णिियय वा अदशे वा  त्सम्बन्िी 

ऄणिकारपत्रको प्रमािीकरि यस णियम बमोणजम भए गरेको माणििेछ । 

 


