
 

 

राजपरु गाउॉपालऱकाको लिर्णय वा आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् कायणववलि, २०७५ 

प्रस्ताविााः  

 राजपरु गाउॉपालऱकाको लिर्णय वा आदेश र अलिकारपत्र ऱगायतका अन्य केही लऱखित प्रमार्ीकरर् गिे ववलि र प्रवियाऱाई 
व्यवखस्ित गिण बाञ्छिीय भएकोऱे,  

िेपाऱको सॊवविािको िारा २१४ को उपिारा (५) बमोखजम राजपरु गाउॉ कायणपालऱकाऱे २०७५।१२।२१ मा देहायको कायणववलि  
बिाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१.सॊखऺप्त िाम र प्रारम्भ :  

 (१) यस लियमावऱीको िाम राजपरु गाउॉ कायणपालऱकाको लिर्णय वा आदेश र अलिकार पत्रको प्रमार्ीकरर्  

      कायणववलि २०७५ रहेको छ । 

 (२) यो कायणववलि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ ।  

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसॊगऱे अको अिण िऱागेमा यस लियमावऱीमा :– 

 क) अध्यऺ भन्नाऱे गाउॉ कायणपालऱकाको अध्यऺ सम्झि ुपदणछ । 

 ि) उपाध्यऺ भन्नाऱे गाउॉ कायणपालऱकाको उपाध्यऺ सम्झि ुपदणछ । 

 ग) कायणपालऱका भन्नाऱे सॊवविािको िारा २१५ बमोखजम गठठत राजपरु गाउॉ कायणपालऱका सम्झिपुदणछ । 

 घ) प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत भन्नाऱे गाउॉ कायणपालऱकाको प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत सम्झि ुपदणछ ।  

 ङ) गाउॉपालऱका भन्नाऱे सॊवविाि बमोखजमको गाउॉपालऱका सम्झि ुपदणछ । 

 च) प्रमाखर्त प्रलत भन्नाऱे लिर्णय वा आदेश र अलिकार पत्र प्रमाखर्त गिे अलिकारीऱे हस्ताऺर गरेको  

    सक्कऱ प्रलत सम्झि ुपदणछ । 

 छ) लऱखित वा कागज भन्नाऱे देहायका ववषयसॉग सम्वखन्ित लिर्णय वा आदेश वा तत्सम्वन्िी अलिकारपत्र 

      सम्वखन्ित लऱित वा कागज सम्झि ुपदणछ : 

  १) गाउॉ कायणपालऱकाऱे बिाएको िीलत, लियम, लिदेखशका, कायणववलि, 

  २) गाउॉ कायणपालऱकाऱे जारी गरेका आदेश, 

  ३) गाउॉ कायणपालऱकाद्वारा पाररत प्रस्ताव, 



 

 

  ४) गाउॉ कायणपालऱकाऱे जारी गरेको अलिकारपत्र, 

  ५) गाउॉ कायणपालऱकाऱे गरेको लिर्णय, 

  ६) गाउॉ कायणपालऱकावाट लियखुि हिुे पदको लियखुिपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्र, 

  ७) गाउॉ कायणपालऱकाऱे जारी गरेको सूचिा तिा लसजणिा गरेको तथ्याङ्क वा अलभऱेि सम्वन्िी लऱित वा  

     कागजात 

  ८) प्रचलऱत कािूि बमोखजम प्रमार्ीकरर् गिुणपिे अन्य लऱित वा कागजात । 

 ज) सभा भन्नाऱे सॊवविािको िारा २२२ बमोखजमको गाउॉसभा सम्झि ुपदणछ । 

 झ) सॊवविाि भन्नाऱे िेपाऱको सॊवविािऱाई सम्झि ुपदणछ । 

 ञ) सूचिा तिा अलभऱेि केन्र भन्नाऱे गाउॉपालऱका अन्तगणत स्िापिा भएको लियम ११ बमोखजमको सूचिा 

     तिा अलभऱेि केन्र सम्झि ुपदणछ ।  

पररच्छेद–२ 

लऱित वा कागजातको प्रमार्ीकरर् कायणववलि 

३. लियमको प्रमार्ीकरर् कायणववलि : 

  (१) कायणपालऱकाऱे बिाएको लियम कायणपालऱकाको बैठकवाट स्वीकृत भएपलछ अध्यऺऱे प्रमार्ीकरर् 

         गिेछ । 

  (२) अध्यऺऱे उपलियम (१) बमोखजम प्रमार्ीकरर् गदाण िेपाऱी कागजमा तयार गररएको लियमको कम्तीमा चार 
प्रलतमा लमलत समेत उल्ऱेि गरी हस्ताऺर गिुण पिेछ र त्यस्तो प्रमाखर्क प्रलत मध्ये एक एक प्रलत देहाय बमोखजमको लिकायमा पठाउि ु
पिेछ : 

   क) प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतको सखचवाऱयमा, 

   ि) सूचिा तिा अलभऱेि केन्रमा, 

   ग) सॊघको सॊघीय मालमऱा हेिे मन्त्राऱयमा, 

   घ) प्रदेशको गाउॉपालऱका हेिे लिकाय (मन्त्राऱय वा ववभाग) मा 

 (३) सूचिा तिा अलभऱेि केन्रऱे उप लियम (२) बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएका लियम प्रकाशि गरी  

      गाउॉपालऱकाका सबै वडा कायाणऱयमा यिाशीघ्र पठाउि ुपिेछ । 

 (४) यस लियम बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएको लियम प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतऱे सवण सािारर्को  



 

 

       जािकारीको ऱालग सावणजलिक गिे व्यवस्िा लमऱाउि ुपिेछ । 

 

४.िीलत, लिदेखशका तिा कायणववलि प्रमार्ीकरर् : 

 (१) कायणपालऱकाऱे बिाएको िीलत, लिदेखशका तिा कायणववलि प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतऱे िेपाऱी कागजमा  

      ३ प्रलतमा हस्ताऺर गरी प्रमार्ीकरर् गिुण पिेछ । 

 (२) उपलियम (१) बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएको प्रमाखर्क प्रलतमध्ये एक प्रलत प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतको  

    सखचवाऱयमा, एक प्रलत कायाणन्वयि गिे सम्वखन्ित लिकायमा र अको १ प्रलत सूचिा तिा अलभऱेि  

    केन्रमा पठाई कायाणन्वय तिा अलभऱेिबद्ध गिुणपदणछ ।  

 (३) सूचिा तिा अलभऱेि केन्रऱे उपलियम (१) बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएका िीलत, लिदेखशका तिा  

      कायणववलि सबै वडा कायाणऱयमा पठाउि ुपिेछ । 

 (४) यस लियम बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएको िीलत, लिदेखशका तिा कायणववलि प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतऱे 

      सवणसािारर्को जािकारीको ऱालग सावणजलिक गिे व्यवस्िा लमऱाउि ुपिेछ ।  

५. कायणपालऱकाको लिर्णय तिा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर् : 

 (१) कायणपालऱकाको बैठकमा पेश हिुे प्रस्ताव र बैठकको लिर्णय प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतऱे प्रमाखर्त  

      गिेछ । 

 (२) उपलियम (१) बमोखजमको प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमाखर्क प्रलतमध्ये एक प्रलत  

      कायाणन्वयि गिे सम्वखन्ित लिकाय वा अलिकारीऱाईण र अको प्रलत सूचिा तिा अलभऱेि केन्रमा पठाई  

      अलभऱेिबद्ध गिुणपिेछ । 

 (३) यस लियम बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकार पत्र प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतऱे  

      सवणसािारर्को जािकारीको ऱालग सावणजलिक गिे व्यवस्िा लमऱाउि ुपिेछ । 

६. आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् : 

 (१) सॊवविाि वा अन्य प्रचलऱत कािूि बमोखजम कायणपालऱकावाट जारी हिुे आदेश वा अलिकारपत्रको  

      प्रमार्ीकरर् अध्यऺऱे गिेछ । 

 (२) उप लियम (१) बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमाखर्क प्रलत मध्ये एक प्रलत  

      कायाणन्वय गिे लिकाय वा अलिकारीऱाई र अको प्रलत सूचिा तिा अलभऱेि केन्रमा पठाई अलभऱेिबद्ध  



 

 

      गिुणपिेछ । 

 (३) यस लियम बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्र प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतऱे  

      सवणसािारर्को जािकारीको ऱालग सावणजलिक गिे व्यवस्िा लमऱाउि ुपिेछ । 

७. न्यावयक सलमलतको लिर्णय वा आदेशको प्रमार्ीकरर् : 

 (१) न्यावयक सलमलतको लिर्णय वा आदेश उि सलमलतका सॊयोजक र सबै सदस्यऱे प्रमाखर्त गिेछि ्। 

 (२) न्यावयक सलमलतका लिर्णय वा आदेश प्रमाखर्क प्रलत प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत वा लिजऱे तोकेको  

      सम्वखन्ित शािाको कमणचारीऱे सॊरऺर् गिेछ । 

 (३) यस लियम बमोखजम भएको लिर्णय वा आदेशको िक्कऱ लऱि चाहेमा सरोकारवाऱा व्यखि वा  

      सॊस्िाऱाई प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत वा लिजऱे तोकेको कमणचारीऱे िक्कऱ प्रलत प्रमाखर्त गरी उपऱव्ि 

      गराउि ुपिेछ । 

८. सूचिा वा तथ्याङ्क प्रमार्ीकरर् : 

 (१) स्िािीय स्तरको सूचिा तिा तथ्याङ्क, स्वीकृत वावषणक कायणिम, योजिा तिा बजेट एवॊ कायणयोजिाको  

      प्रमार्ीकरर् प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतऱे गिेछ । 

 (२) गाउॉपालऱकामा रहेको सूचिा वा तथ्याङ्क कसैऱे माग गरेमा अलभऱेिमा जिाई सम्वखन्ित शािा प्रमिुऱे  

      प्रमाखर्त गरी उपऱव्ि गराउि ुपिेछ । 

 (३) यस लियम बमोखजम कुिै सूचिा, तथ्याङ्क वा लऱित वा कागजात िेपाऱ सरकार वा प्रदेश सरकारऱे  

      माग गरेमा त्यस्तो सूचिा, तथ्याङ्क वा लऱित वा कागजात प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतऱे प्रमाखर्त गरी  

      उपऱव्ि गराउि ुपिेछ ।  

९. अन्य लऱित वा कागजातको प्रमार्ीकरर् : 

 (१) लियम ३,४,५,६,७ र ८ मा ऱेखिएदेखि बाहेक गाउॉपालऱकासॉग सम्वखन्ित अन्य लऱित कागजातको  

      प्रमार्ीकरर् गदाण कायणपालऱकावाट भएका वा जारी भएका लऱित वा कागजातको प्रमार्ीकरर् प्रमिु 

      प्रशासकीय अलिकृतवाट हिुेछ । 

 (२) उपलियम (१) मा जिुसकैु कुरा ऱेखिएको भए तापलि कुिै िास लऱित वा कागजात प्रमार्ीकरर्का  

      ऱालग गाउॉपालऱकाको कािूि बमोखजम कुिै िास अलिकारी तोवकएको रहेछ भिे त्यस्तो लऱित वा  

      कागजात त्यस्तो अलिकारीवाट प्रमार्ीकरर् हिुेछ । 



 

 

१०.कायणपालऱकावाट हिुे लियखुि, सरुवा तिा अवकाशको प्रमार्ीकरर् : 

 (१) कायणपालऱकावाट लियखुि हिुे पदको लियखुिपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् प्रमिु  

      प्रशासकीय अलिकृतवाट हिुेछ । 

 (२) गाउॉपालऱकाको ववलभन्न सेवाको अलिकृत वा सो सरहको पद र स्िायी लियखुि हिुे अन्य पदमा प्रमिु 

      प्रशासकीय अलिकृतऱे प्रमार्ीकरर् गरी लियखुिपत्र ठदिेछ । 

 (३) गाउॉपालऱकाको ववऻ सेवा वा करारमा लियिु हिुे पदमा प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत वा लिजऱे  

      अखततयारी ठदएको सम्वखन्ित शािा प्रमिुऱे प्रमार्ीकरर् गरी लियखुि पत्र ठदिेछ । 

 (४) यस लियममा ऱेखिएदेखि बाहेक गाउॉपालऱकाको कािूि बमोखजम लियखुि हिुे अन्य पदको लियखुि  

       प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत वा लिजऱे तोकेको अलिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हिुेछ । 

 (५) यस लियम बमोखजमको प्रमाखर्क प्रलत प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतऱे सरुखऺत राख्न ुवा राख्न ऱगाउि ु 

      पिेछ । 

पररच्छेद–३ 

सूचिा तिा अलभऱेि व्यवस्िापि सम्वन्िमा 

११. सूचिा तिा अलभऱेि केन्र रहिे : 

 (१) गाउॉ कायणपालऱकावाट हिुे लिर्णय, आदेश ऱगायतका लऱित वा कागजातको प्रमाखर्क प्रलत ऱगायतका  

      सूचिा तिा अलभऱेि व्यवस्िापि गिण गाउॉ कायणपालऱकामा एक सूचिा तिा अलभऱेि केन्र रहिेछ । 

 (२) उप लियम (१) बमोखजमको सूचिा तिा अलभऱेि केन्र यस लियम बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएका  

       लऱित वा कागजातको सक्कऱ प्रलत सरुखऺत साि राख्नपुिेछ । 

 (३) उप लियम (१) बमोखजम सूचिा तिा अलभऱेि केन्रऱे यस लियम बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएका  

       महत्वपूर्ण लऱित वा कागजातको माइिो विल्म तयार गरी राख्न ेव्यवस्िा लमऱाउि ुपिेछ । 

 (४) उपलियम (१) बमोखजमको सूचिा तिा अलभऱेि केन्रऱे लऱित वा कागजातको लसऱलसऱेवार रुपमा  

       सॊग्रह गरी अलभऱेि राख्न ुपिेछ । 

१२. अलभऱेि व्यवखस्ित गरी राख्न ुपिे : 

 (१) यस लियम बमोखजम प्रमार्ीकरर् भएको लऱित वा कागजातको गउॉ कायणपालऱकाको सम्वखन्ित  

      ववषयगत शािा वा सूचिा तिा अलभऱेि केन्रऱे सरुखऺतसाि अलभऱेिबद्ध गरी राख्न ुपिेछ । 



 

 

 (२) उपलियम (१) बमोखजम अलभऱेि रातदा ववद्यतुीय प्रलत समेत सरुखऺत गरी राख्न ुपिेछ । 

१३. सावणजलिक गिुणपिे : यस लियममा जिुसकैु कुरा ऱेखिएको भए तापलि प्रचलऱत कािूिऱे गोप्य राख्न ुपिे  

    लऱित वा कागजात भिी तोके बाहेकका अन्य सबै लऱित वा कागजात सवणसािारर्को जािकारीको ऱालग 

    सूचिा तिा अलभऱेि केन्रऱे सावणजलिक रुपमा प्रकाशि गिुण पिेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

ववववि 

१४. अन्य प्रचलऱत कािूि बमोखजम प्रमार्ीकरर् हिुे ववषयमा असर िपिे : कुिै लिर्णय वा आदेश  

    प्रमार्ीकरर् सम्वन्िमा प्रचलऱत िेपाऱ कािूिमा छुटै्ट व्यवस्िा भएकोमा त्यस्तो ववषयमा यस लियममा  

    ऱेखिएको कुिै कुराऱे असर पािे छैि । 

१५. कायणववलि बिाउि सकिेाः यस लियमको उद्देश्य कायाणन्वयि गिण कायणपालऱकाऱे आवश्यक कायणववलि  

    बिाउि सकिेछ । 

१६. बचाऊ : यस अखघ भए गरेका लिर्णय वा आदेश वा तत्सम्वन्िी अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् यस लियम  

    बमोखजम भए गरेको मालििेछ । 

 

गाउॉ कायणपालऱकाका अध्यऺवाट प्रमार्ीकरर् लमलत : २०७५।१२।२१ 


