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पौवादङुमा गाईँपालिकाको लिर्यय वा अदेश वा ऄलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययलवलि) 

लियमाविी, २०७४ 

प्रस्ताविा 

पौवादङुमा गाईँ काययपालिकाको लिर्यय वा अदशे र ऄलिकारपत्र िगायतका ऄन्य केही लिखत 

प्रमार्ीकरर् गिे लवलि र   प्रक्रियािाइ व्यवलस्ित गिय वाञ्छिीय भएकािे, 

िेपािको संलविािको िारा २१४ को ईपिारा (५) बमोलजम पौवादङुमा गाईँ काययपालिकािे दहेायको 

लियमाविी बिाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संलिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस लियमाविीको िाम "पौवादङुमा गाईँ काययपालिकाको लिर्यय वा 

अदशे र ऄलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययलवलि) लियमाविी, २०७४ रहकेो छ । 

 (२) यो लियमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄिय ििागेमा यस लियमाविीमाः- 

 ( क) "ऄध्यि' भन्नािे गाईँ काययपालिकाको ऄध्यि सम्झिु पछय । 

 ( ख) "ईपाध्यि' भन्नािे गाईँ काययपालिकाको ईपाध्यि सम्झि ुपछय । 

 ( ग) "काययपालिका" भन्नािे संलविािको िारा २१५ बमोलजम गरठत पौवादङुमा गाईँ काययपालिका 

सम्झिुपछय । 

 ( घ) "प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृत" भन्नािे गाईँ काययपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृत सम्झि ु

पछय। 

 ( ङ) "गाईँपालिका" भन्नािे संलविाि बमोलजमको गाईँपालिका सम्झिु पछय । 

 ( च) "प्रमालर्क प्रलत" भन्नािे लिर्यय वा अदशे र ऄलिकारपत्र प्रमालर्त गिे ऄलिकारीिे हस्तािर 

गरेको सक्कि प्रलत सम्झि ुपछय । 

 ( छ) " लिखत वा कागज" भन्नािे दहेायका लवषयसँग सम्बलन्ित लिर्यय वा अदशे वा तत्सम्बन्िी 

ऄलिकारपत्रसँग सम्बलन्ित लिखत वा कागज सम्झि ुपछय,- 

  ( १) गाईँ काययपालिकािे बिाएको िीलत, लियम, लिदलेशका, काययलवलि, 

  ( २) गाईँ  काययपालिकािे जारी गरेको अदशे, 

  ( ३) गाईँ काययपालिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव, 

  ( ४) गाईँ काययपालिकािे जारी गरेको ऄलिकारपत्र, 
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  ( ५) गाईँ काययपालिकािे गरेको लिर्यय 

  ( ६) गाईँ काययपालिकाबाट लियुलि हुिे पदको लियुलिपत्र, सरुवा तिा ऄवकाश पत्र 

  ( ७) गाईँ काययपालिकाि ेजारी गरेको सूचिा तिा लसजयिा गरेको तथ्याङ्क वा ऄलभिेख सम्बन्िी 

लिखत वा कागजात 

  ( ८) प्रचलित कािूि बमोलजम प्रमार्ीकरर् गिुय पिे ऄन्य लिखत वा कागजात 

 ( ज) "सभा" भन्नािे संलविािको िारा २२२ बमोलजमको गाईँसभा सम्झि ुपछय । 

 ( झ) "संलविाि" भन्नािे िेपािको संलविाििाइ सम्झि ुपछय । 

 ( ञ) " सूचिा तिा ऄलभिेख केन्र" भन्नािे गाईँपालिका ऄन्तगयत स्िापिा भएको लियम ११ 

बमोलजमको सूचिा तिा ऄलभिेख केन्र सम्झिु पछय । 

पररच्छेद २ 

लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययलवलि 

३. लियमको प्रमार्ीकरर् काययलवलिः (१) काययपालिकािे बिाएको लियम काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत 

भएपलछ ऄध्यििे प्रमार्ीकरर् गिेछ । 

 ( २) ऄध्यििे ईपलियम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् गदाय िेपािी कागजमा तयार गररएको लियमको 

कम्तीमा चार प्रलतमा लमलत समेत ईल्िेख गरी हस्तािर गिुयपिेछ र त्यस्तो प्रमालर्क प्रलतमध्ये एक एक 

प्रलत दहेाय बमोलजमको लिकायमा पठाईिुपिेछः- 

  ( क) प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतको सलचवाियमा, 

  ( ख) सूचिा तिा ऄलभिेख केन्रमा, 

  ( ग) संघको संघीय मालमिा हिेे मन्त्राियमा, 

  ( घ) प्रदशेको गाईँपालिका हिेे लिकाय (मन्त्रािय वा लवभाग) मा, 

 ( ३) सूचिा तिा ऄलभिेख केन्रिे ईपलियम (२) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका लियम प्रकाशि गरी 

गाईँपालिकाका सब ैवडा कायायियमा पन्र क्रदिलभत्र पठाईिुपिेछ । 

 ( ४) यस लियम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको लियम प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतिे सवयसािारर्को 

जािकारीको िालग सावयजलिक गिे व्यवस्िा लमिाईि ुपिेछ । 

४. िीलत, लिदलेशका तिा काययलवलिको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपालिकािे बिाएको िीलत, लिदलेशका तिा 

काययलवलि ऄध्यििे तीि प्रलतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गिुय पिेछ । 

 ( २) ईपलियम ( १) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको प्रमार्ीक प्रलतमध्ये एक प्रलत प्रमुख प्रशासकीय 

ऄलिकृतको सलचवाियमा, एक प्रलत कायायन्वयि गिे सम्बलन्ित लिकायमा र ऄको प्रलत सूचिा तिा 

ऄलभिेख केन्रमा पठाइ कायायन्वयि तिा ऄलभिेखबद्ध गिुय पिेछ । 
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 ( ३) सूचिा तिा ऄलभिेख केन्रिे ईपलियम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका िीलत, लिदलेशका तिा 

काययलवलि सब ैवडा काययियमा पठाईिु पिेछ । 

 ( ४) यस लियम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको िीलत, लिदलेशका तिा काययलवलि प्रमुख प्रशासकीय 

ऄलिकृति ेसवयसािारर्को जािकारीको िालग सावयजलिक गिे व्यवस्िा लमिाईि ुपिेछ । 

५. काययपालिकाको लिर्यय तिा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ः (१)काययपालिकाको बैठकमा पेश हुिे प्रस्ताव र 

बैठकको लिर्यय प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतिे प्रमालर्त गिेछ । 

 ( २) ईपलियम (१) बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका लिर्यय तिा प्रस्ताव सूचिा तिा ऄलभिेख केन्रिे 

सुरलित तवरिे संग्रह गरी राख्नुपिेछ । 

   (३) ईपलियम (१) बमोलजम प्रमालर्त लिर्यय प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतिे कायायन्वयि गिे सम्बलन्ित लिकाय वा 

ऄलिकारीिाइ पठाइ त्यस्तो लिर्यय सुरलित राख्नुपिेछ । 

 ( ३) यस लियम बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको लिर्यय प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतिे सवयसािारर्को 

जािकारीको िालग सावयजलिक गिे व्यवस्िा लमिाईि ुपिेछ । 

६.अदशे वा ऄलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर्  

(१)संलविाि वा ऄन्य प्रचलित कािुि बमोलजम काययपालिकाबाट जारी हुिे ऄदशे वा ऄलिकार पत्रको 

प्रमालर्करर् ऄध्यििे गिेछ ।  

(२) ईपलिमयम (१) वमोलजम प्रमालर्करर् भएको अदशे वा ऄलिकार पत्रको प्रमार्ीत प्रलत मध्ये १ 

प्रलत कायायन्वयि गिे सम्बलन्ित लिकाय वा ऄलिकारीिाआय र ऄकोप्रलत सूचिा तिा ऄलभिेख केन्रमा 

पठाआ ऄलभिेख दताय गिुय पिेछ ।  

(३) यस लिमय बमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको अदशे वा ऄलिकार पत्र प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतिे 

सवयसािारर्को जािकारीको िालग सावयजलिक गिे व्यवस्िा लमिाईिुपिेछ।  

७.न्यालयक सलमलतको लिर्यय वा अदशेको प्रमार्ीकरर्ः (१) न्यालयक सलमलतको लिर्यय वा अदशे ईि 

सलमलतका संयोजक र सबै सदस्यिे प्रमालर्त गिेछि् । 

 ( २) न्यालयक सलमलतका लिर्यय वा अदशेको प्रमालर्क प्रलत प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृत वा लिजि े

तोकेको सम्बलन्ित शाखाको कमयचारीिे संरिर् गिेछ । 

 ( ३) यस लियम बमोलजम भएको लिर्यय वा अदशेको िक्कि लिि चाहमेा सरोकारवािा व्यलि वा 

संस्िािाइ प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृत वा लिजि ेतोकेको कमयचारीि ेिक्कि प्रलत प्रमालर्त गरी ईपिब्ि 

गराईिु पिेछ । 

८. सूचिा वा तथ्याङ्क प्रमार्ीकरर्ः ( १) स्िािीयस्तरको सूचिा तिा तथ्याङ्क,स्वीकृत वार्षषक 

काययिम, योजिा तिा बजेट एवं कायययोजिाको प्रमार्ीकरर् प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतिे गिेछ। 
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 ( २) गाईँपालिकामा रहकेो सूचिा वा तथ्याङ्क कसैि ेमाग गरेमा ऄलभिेखमा जिाइ सम्बलन्ित शाखा 

प्रमुखि ेप्रमालर्त गरी ईपिब्ि गराईिु पिेछ । 

 ( ३) यस लियम बमोलजम कुिै सूचिा, तथ्याङ्क वा लिखत वा कागजात िेपाि सरकार वा प्रदशे 

सरकारि ेमाग गरेमा त्यस्तो सूचिा, तथ्याङ्क वा लिखत वा कागजात प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृति े

प्रमालर्त गरी ईपिब्ि गराईिु पिेछ । 

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

गाईँपालिकासँग सम्बलन्ित ऄन्य लिखत कागजातको प्रमार्ीकरर् गदाय काययपालिकाबाट भएका वा जारी 

भएका लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतबाट हुिेछ । 

 ( २)ईपलियम(१)मा जुिसुकै कुरा  िेलखएको भए तापलि कुि ै खास लिखत वा कागजात 

प्रमार्ीकरर्का िालग गाईँपालिकाको कािूिबमोलजम कुिै खास ऄलिकारी तोक्रकएको रहछे भिे त्यस्तो 

लिखत वा कागजात त्यस्तो ऄलिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुिेछ । 

१०. काययपालिकाबाट हुि ेलियुलि, सरुवा तिा ऄवकाशको प्रमार्ीकरर्ः (१) काययपालिकाबाट लियुलि 

हुिे पदको लियुलिपत्र, सरुवा तिा ऄवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतबाट हुिेछ । 

 ( २) गाईँपालिकाको लवलभन्न सेवाको ऄलिकृत वा सो सरहको पद र स्िायी लियुलि हुि ेऄन्य पदमा 

प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृति ेप्रमार्ीकरर् गरी लियुलिपत्र क्रदिेछ । 

 ( ३) गाईँपालिकाको लवज्ञ सेवा वा करारमा लियुि हुिे पदमा प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृत वा लिजि े

ऄलखतयारी क्रदएको सम्बलन्ित शाखा प्रमुखि ेप्रमार्ीकरर् गरी लियुलिपत्र क्रदिेछ । 

 ( ४) यस लियममा िेलखएदलेख बाहके गाईँपालिकाको कािूिबमोलजम लियुलि हुिे ऄन्य पदको लियुलि 

प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृत वा लिजिे तोकेको ऄलिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुिेछ । 

 ( ५) यस लियम बमोलजमको प्रमार्ीक प्रलत प्रमुख प्रशासकीय ऄलिकृतिे सुरलित राख्नु वा राख्न 

िगाईिु पिेछ । 

पररच्छेद ३ 

सूचिा तिा ऄलभिेख व्यवस्िापि सम्बन्िमा 

११. सूचिा तिा ऄलभिेख केन्र रहिेः (१) गाईँ काययपालिकाबाट हुिे लिर्यय, अदशे िगायतका लिखत 

वा कागजातको प्रमार्ीक प्रलत िगायतका सूचिा तिा ऄलभिेख व्यवस्िापि गिय गाईँ काययपालिकामा 

एक सूचिा तिा ऄलभिेख केन्र रहिेछ । 

 ( २) ईपलियम (१) बमोलजमको सूचिा तिा ऄलभिेख केन्र यस लियमबमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका 

लिखत वा कागजातको सक्कि प्रमार्ीक प्रलत सुरलितसाि राख्नुपिेछ । 

 ( ३)ईपलियम ( १) बमोलजम सूचिा तिा ऄलभिेख केन्रिे यस लियमबमोलजम प्रमार्ीकरर् भएका 

महत्वपूर्य लिखत वा कागजातको माआिो क्रिल्म तयार गरी राख्नुपिेछ । 
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 ( ४) ईपलियम (१) बमोलजमको सूचिा तिा ऄलभिेख केन्रिे लिखत वा कागजातको लसिलसिेवार 

रुपमा संग्रह गरी ऄलभिेख राख्नुपिेछ । 

१२. ऄलभिेख व्यवलस्ित गरी राख्नुपिेः ( १) यस लियमबमोलजम प्रमार्ीकरर् भएको लिखत वा 

कागजातको गाईँ काययपालिकाको सम्बलन्ित लवषयगत शाखा वा सूचिा तिा ऄलभिेख केन्रिे 

सुरलितसाि ऄलभिेखवद्ध गरी राख्नुपिेछ । 

 ( २) ईपलियम (१) बमोलजम ऄलभिेख राखदा लवद्युतीय प्रलत समेत सुरलित गरी राख्नु पिेछ । 

१३. सावयजलिक गिुयपिेः यस लियममा जुिसुकै कुरा िेलखएको भए तापलि प्रचलित कािूिि ेगोप्य राख्नुपि े

लिखत वा कागजात भिी तोके बाहकेका ऄन्य सब ै लिखत वा कागजात सवयसािारर्को जािकारीको 

िालग सूचिा तिा ऄलभिेख केन्रिे सावयजलिक रुपमा प्रकाशि गिुय पिेछ । 

पररच्छेद ४ 

लवलवि 

१४. ऄन्य प्रचलित कािूि बमोलजम प्रमार्ीकरर् हुि े लवषयमा ऄसर िपिेः कुिै लिर्यय वा अदशे 

प्रमार्ीकरर् सम्बन्िमा प्रचलित िेपाि कािूिमा छुटै्ट व्यवस्िा भएकोमा त्यस्तो लवषयमा यस लियममा 

िेलखएको कुिै कुराि ेऄसर पािे छैि । 

१५. काययलवलि बिाईि सके्ः यस लियमको ईद्दशे्य कायायन्वयि गिय काययपालिकािे अवश्यक काययलवलि 

बिाईि सके्छ । 

१६. बचाउः यस ऄलघ स्िािीय लिकायबाट प्रचलित कािूि बमोलजम भए गरेका लिर्यय वा अदशे वा 

तत्सम्बन्िी ऄलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् यस लियम बमोलजम भए गरेको मालििेछ । 

 

गाईँ काययपालिका ऄध्यिबाट प्रमार्ीकरर् लमलतः २०७४/  /  


