गाउॉ पालऱकाको नियम सङ्खयााः

जहदा गाउँ काययऩालऱकाको ननर्यय वा आदे श र अधधकारऩत्रको प्रमार्ीकरर्
(काययववधध) ननयमावऱी, २०७४

काययपालऱकाबाट स्वीकृत लमनताः २०७४/ /

जहदा गाउॉ पालऱका

जहदा गाउँ ऩालऱकाको ननर्यय वा आदे श वा अधधकारऩत्रको प्रमार्ीकरर्
(काययववधध) ननयमावऱी २०७४
प्रस्तावना
जहदा गाउॉ काययपालऱकाको निर्यय वा आदे श र अधिकारपत्र ऱगायतका

अन्य केही लऱखत

प्रमार्ीकरर् गिे ववधि र प्रक्रियाऱाई व्यवस्स्ित गिय वाञ्छिीय भएकाऱे,
िेपाऱको सॊवविािको िारा २१४ को उपिारा (५) बमोस्जम जहदा गाउॉ काययपालऱकाऱे दे हायको
नियमावऱी बिाएको छ ।
ऩररच्छे द १
प्रारम्भ
१. संक्षऺप्त नाम र प्रारम्भः ( १) यस नियमावऱीको िाम " जहदा गाउॉ काययपालऱकाको निर्यय
वा आदे श र अधिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययववधि) नियमावऱी, २०७४ रहे को छ ।
(२) यो नियमावऱी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२. ऩररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गऱे अको अिय िऱागेमा यस नियमावऱीमााः( क) "अध्यऺ' भन्िाऱे गाउॉ काययपालऱकाको अध्यऺ सम्झिु पछय ।
( ख) "उपाध्यऺ' भन्िाऱे गाउॉ काययपालऱकाको उपाध्यऺ सम्झिु पछय ।
( ग) " काययपालऱका" भन्िाऱे सॊवविािको िारा २१५ बमोस्जम गठठत पातारासी गाउॉ
काययपालऱका सम्झिुपछय ।
( घ) "काययकारी अधिकृत" भन्िाऱे गाउॉ काययपालऱकाको काययकारी अधिकृत सम्झिु पछय ।
( ङ) "गाउॉ पालऱका" भन्िाऱे सॊवविाि बमोस्जमको गाउॉ पालऱका सम्झिु पछय ।

( च) " प्रमाणर्क प्रनत" भन्िाऱे निर्यय वा आदे श र अधिकारपत्र प्रमाणर्त गिय अधिकारीऱे
हस्ताऺर गरे को सक्कऱ प्रनत सम्झिु पछय ।
( छ) " लऱखत वा कागज" भन्िाऱे दे हायका ववषयसॉग सम्बस्न्ित निर्यय वा आदे श वा
तत्सम्बन्िी अधिकारपत्रसॉग सम्बस्न्ित लऱखत वा कागज सम्झिु पछय ,(

१) गाउॉ काययपालऱकाऱे बिाएको िीनत, नियम, निदे लशका, काययववधि,

(

२) गाउॉ

(

३) गाउॉ काययपालऱकाद्वारा पाररत प्रस्ताव,

(

४) गाउॉ काययपालऱकाऱे जारी गरे को अधिकारपत्र,

(

५) गाउॉ काययपालऱकाऱे गरे को निर्यय

(

६) गाउॉ काययपालऱकाबाट नियुस्क्त हुिे पदको नियुस्क्तपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्र

(

७) गाउॉ काययपालऱकाऱे जारी गरे को सूचिा तिा लसजयिा गरे को तथ्याङ्क वा

काययपालऱकाऱे जारी गरे को आदे श,

अलभऱेख सम्बन्िी लऱखत वा कागजात
(

८) प्रचलऱत कािि
ू बमोस्जम प्रमार्ीकरर् गिुय पिे अन्य लऱखत वा कागजात

( ज) "सभा" भन्िाऱे सॊवविािको िारा २२२ बमोस्जमको गाउॉ सभा सम्झिु पछय ।
( झ) "सॊवविाि" भन्िाऱे िेपाऱको सॊवविािऱाई सम्झिु पछय ।
( ञ) " सच
ू िा तिा अलभऱेख केन्र" भन्िाऱे गाउॉ पालऱका अन्तगयत स्िापिा भएको नियम
११ बमोस्जमको सूचिा तिा अलभऱेख केन्र सम्झिु पछय ।

ऩररच्छे द २
लऱखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययववधध
३. ननयमको प्रमार्ीकरर् काययववधधः ( १) काययपालऱकाऱे बिाएको नियम काययपालऱकाको
बैठकबाट स्वीकृत भएपनछ अध्यऺ,ऱे प्रमार्ीकरर् गिेछ ।
( २) अध्यऺऱे उपनियम ( १) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् गदाय िेपाऱी कागजमा तयार गररएको
नियमको कम्तीमा चार प्रनतमा लमनत समेत उल्ऱेख गरी हस्ताऺार गिप
ुय िेछ र
त्यस्तो

प्रमाणर्क

प्रनतमध्ये

एक

एक

प्रनत

दे हाय

बमोस्जमको

निकायमा

पठाउिप
ु िेछाः(

क) काययकारी अधिकृतको सधचवाऱयमा,

(

ख) सूचिा तिा अलभऱेख केन्रमा,

(

ग) सॊघको सॊघीय मालमऱा हे िे मन्त्राऱयमा,

(

घ) प्रदे शको गाउॉ पालऱका हे िे निकाय (मन्त्राऱय वा ववभाग) मा,

( ३) सूचिा तिा अलभऱेख केन्रऱे उपनियम ( २) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएका नियम
प्रकाशि गरी गाउॉ पालऱकाका सबै वडा कायायऱयमा पन्र ठदिलभत्र पठाउिप
ु िेछ ।
( ४) यस नियम बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको नियम काययकारी अधिकृतऱे सवयसािारर्को
जािकारीको

ऱाधग सावयजनिक गिे व्यवस्िा लमऱाउिु पिेछ ।

४. नीनत, ननदे लशका तथा काययववधधको प्रमार्ीकरर्ः ( १) काययपालऱकाऱे बिाएको िीनत,
निदे लशका तिा काययववधि काययकारी अधिकृतऱे
गिुय पिेछ ।

तीि प्रनतमा हस्ताऺर गरी प्रमार्ीकरर्

( २) उपनियम ( १) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको प्रमार्ीक प्रनतमध्ये एक प्रनत

काययकारी

अधिकृतको सधचवाऱयमा, एक प्रनत कायायन्वयि गिे सम्बस्न्ित निकायमा र अको प्रनत
सूचिा तिा अलभऱेख केन्रमा पठाई कायायन्वयि तिा अलभऱेखबद्ि गिुय पिेछ ।
( ३) सूचिा तिा अलभऱेख केन्रऱे उपनियम ( १) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएका िीनत,
निदे लशका तिा काययववधि सबै वडा काययऱयमा पठाउिु पिेछ ।
( ४) यस नियम बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको िीनत, निदे लशका तिा काययववधि काययकारी
अधिकृतऱे सवयसािारर्को जािकारीको ऱाधग सावयजनिक गिे व्यवस्िा लमऱाउिु पिेछ ।
५. काययऩालऱकाको ननर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ः ( १) काययपालऱकाको बैठकमा पेश हुिे
प्रस्ताव र बैठकको निर्यय काययकारी अधिकृतऱे प्रमाणर्त गिेछ ।
( २) उपनियम ( १) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको आदे श वा अधिकारपत्रको प्रमाणर्क
प्रनतमध्ये एक प्रनत कायायन्वयि गिे सम्बस्न्ित निकाय वा अधिकारीऱाई र अको प्रनत
सूचिा तिा अलभऱेख केन्रमा पठाई अलभऱेखवद्ि गिप
ुय िेछ ।
( ३) यस नियम बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको आदे श वा अधिकारपत्र काययकारी अधिकृतऱे
सवयसािारर्को जािकारीको ऱाधग सावयजनिक गिे व्यवस्िा लमऱाउिु पिेछ ।
६. आदे श वा अधधकारऩत्रको प्रमार्ीकरर्ः ( १) सॊवविाि वा अन्य प्रचलऱत कािूि बमोस्जम
काययपालऱकाबाट जारी हुिे आदे श वा अधिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् अध्यऺऱे गिेछ ।
(२) उपनियम ( १) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको आदे श वा अधिकारपत्रको प्रमाणर्क
प्रनतमध्ये एक प्रनत कायायन्वयि गिे निकाय वा अधिकारीऱाई र अको प्रनत सूचिा तिा
अलभऱेख केन्रमा पठाई अलभऱेखवद्ि गिप
ुय िेछ ।

(३) यस नियम बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको आदे श वा अधिकारपत्र काययकारी अधिकृतऱे
सवयसािारर्को जािकारीको ऱाधग सावयजनिक गिे व्यवस्िा लमऱाउिु पिेछ ।
७. न्यानयक सलमनतको ननर्यय वा आदे शको प्रमार्ीकरर्ः ( १) न्यानयक सलमनतको निर्यय वा
आदे श उक्त सलमनतका सॊयोजक र सबै सदस्यऱे प्रमाणर्त गिेछि ् ।
( २) न्यानयक सलमनतका निर्यय वा आदे शको प्रमाणर्क प्रनत काययकारी अधिकृत वा निजऱे
तोकेको सम्बस्न्ित शाखाको कमयचारीऱे सॊरऺर् गिेछ ।
( ३) यस नियम बमोस्जम भएको निर्यय वा आदे शको िक्कऱ लऱि चाहे मा सरोकारवाऱा
व्यस्क्त वा सॊस्िाऱाई काययकारी अधिकृत वा निजऱे तोकेको कमयचारीऱे िक्कऱ प्रनत
प्रमाणर्त गरी उपऱब्ि गराउिु पिेछ ।
८. सूचना वा तथ्याङ्क प्रमार्ीकरर्ः ( १) स्िािीयस्तरको सूचिा तिा तथ्याङ्क, स्वीकृत
वावषयक काययिम, योजिा तिा बजेट एवॊ कायययोजिाको प्रमार्ीकरर् काययकारी अधिकृतऱे
गिेछ ।
( २) गाउॉ पालऱकामा रहे को सूचिा वा तथ्याङ्क कसैऱे माग गरे मा अलभऱेखमा जिाई
सम्बस्न्ित शाखा प्रमुखऱे प्रमुखऱे प्रमाणर्त गरी उपऱब्ि गराउिु पिेछ ।
( ३) यस नियम बमोस्जम कुिै सूचिा, तथ्याङ्क वा लऱखत वा कागजात िेपाऱ सरकार वा
प्रदे श सरकारऱे माग गरे मा त्यस्तो सच
ू िा, तथ्याङ्क वा लऱखत वा कागजात काययकारी
अधिकृतऱे प्रमाणर्त गरी उपऱब्ि गराउिु पिेछ ।
९. अन्य लऱखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर्ः (१) नियम ३,४,५,६,७ र ८ मा ऱेणखएदे णख बाहे क
गाउॉ पालऱकासॉग सम्बस्न्ित अन्य लऱखत

कागजातको प्रमार्ीकरर् गदाय काययपालऱकाबाट

भएका वा जारी भएका लऱखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययकारी अधिकृतबाट हुिेछ ।

( २) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा

ऱेणखएको भए तापनि कुिै खास लऱखत वा कागजात

प्रमार्ीकरर्का ऱाधग गाउॉ पालऱकाको कािूिबमोस्जम कुिै खास अधिकारी तोक्रकएको
रहे छ भिे त्यस्तो लऱखत वा कागजात त्यस्तो अधिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुिेछ ।
१०. काययऩालऱकाबाट हुने ननयुक्तत, सरुवा तथा अवकाशको प्रमार्ीकरर्ः ( १) काययपालऱकाबाट
नियुस्क्त हुिे पदको नियुस्क्तपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् काययकारी
अधिकृतबाट हुिेछ ।
( २) गाउॉ पालऱकाको ववलभन्ि सेवाको अधिकृत वा सो सरहको पद र स्िायी नियस्ु क्त हुिे
अन्य पदमा काययकारी अधिकृतऱे प्रमार्ीकरर् गरी नियुस्क्तपत्र ठदिेछ ।
( ३) गाउॉ पालऱकाको ववऻ सेवा वा करारमा नियुक्त हुिे पदमा काययकारी अधिकृत वा निजऱे
अस्खतयारी ठदएको सम्बस्न्ित शाखा प्रमुखऱे प्रमार्ीकरर् गरी नियुस्क्तपत्र ठदिेछ ।
( ४) यस नियममा ऱेणखएदे णख बाहे क गाउॉ पालऱकाको कािूि बमोस्जम नियुस्क्त हुिे अन्य
पदको नियुस्क्त काययकारी अधिकृत वा निजऱे तोकेको अधिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर्
हुिेछ ।
( ५) यस नियम बमोस्जमको प्रमार्ीक प्रनत काययकारी अधिकृतऱे सुरक्षऺत राख्नु वा राख्न
ऱगाउिु पिेछ ।
ऩररच्छे द ३
सूचना तथा अलभऱेख व्यवस्थाऩन सम्बन्धमा
११. सूचना तथा अलभऱेख केन्र रहनेः (१) गाउॉ काययपालऱकाबाट हुिे निर्यय, आदे श ऱगायतका
लऱखत वा कागजातको प्रमार्ीक प्रनत ऱगायतका सूचिा तिा अलभऱेख व्यवस्िापि गिय
गाउॉ काययपालऱकामा एक सूचिा तिा अलभऱेख केन्र रहिेछ ।

( २)

उपनियम ( १)

बमोस्जमको सूचिा तिा

अलभऱेख केन्र

यस

नियम

बमोस्जम

प्रमार्ीकरर् भएका लऱखत वा कागजातको सक्कऱ प्रमार्ीक प्रनत सुरक्षऺतसाि
राख्नप
ु िेछ ।
( ३) उपनियम (१) बमोस्जम सूचिा तिा अलभऱेख केन्रऱे यस नियम बमोस्जम प्रमार्ीकरर्
भएका महत्वपूर्य लऱखत वा कागजातको माइिो क्रिल्म तयार गरी राख्नप
ु िेछ ।
( ४) उपनियम ( १)

बमोस्जमको सूचिा तिा अलभऱेख केन्रऱे लऱखत वा कागजातको

लसऱलसऱेवार रुपमा सॊग्रह गरी अलभऱेख राख्नप
ु िेछ ।
१२. अलभऱेख व्यवक्स्थत गरी राख्नु ऩनेः (१) यस नियम बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको लऱखत
वा कागजातको गाउॉ काययपालऱकाको सम्बस्न्ित ववषयगत शाखा वा सूचिा तिा अलभऱेख
केन्रऱे सुरक्षऺतसाि अलभऱेखवद्ि गरी राख्नप
ु िेछ ।
( २) उपनियम (१) बमोस्जम अलभऱेख राखदा ववद्युतीय प्रनत समेत सुरक्षऺत गरी राख्नु पिेछ
।
१३. सावयजननक गनऩ
ुय नेःयस नियममा जुिसुकै कुरा ऱेणखएको भए तापनि प्रचलऱत कािूिऱे
गोप्य राख्नप
ु िे लऱखत वा कागजात भिी तोके बाहे कका अन्य सबै लऱखत वा कागजात
सवयसािारर्को जािकारीको ऱाधग सच
ू िा तिा अलभऱेख केन्रऱे सावयजनिक रुपमा प्रकाशि
गिुय पिेछ ।
ऩररच्छे द ४
ववववध

१४. अन्य प्रचलऱत कानून बमोक्जम प्रमार्ीकरर् हुने ववषयमा असर नऩनेः कुिै निर्यय वा
आदे श प्रमार्ीकरर् सम्बन्िमा प्रचलऱत िेपाऱ कािूिमा छुट्टै व्यवस्िा भएकोमा त्यस्तो
ववषयमा यस नियममा ऱेणखएको कुिै कुराऱे असर पािे छै ि ।
१५. काययववधध बनाउन सतनेः यस नियमको उद्दे श्य कायायन्वयि गिय काययपालऱकाऱे आवश्यक
काययववधि बिाउि सक्िेछ ।
१६. बचाऊः यस अनघ स्िािीय निकायबाट प्रचलऱत कािूि बमोस्जम भए गरे का निर्यय वा
आदे श वा तत्सम्बन्िी अधिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् यस

नियम बमोस्जम भए गरे को

मानििेछ ।
गाउॉ काययपालऱका अध्यऺबाट प्रमार्ीकरर् लमनताः २०७४/
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