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 गाउँपा�लकाको �नण�य वा आदेश वा अ�धकारप�को �माणीकरण (काय��व�ध) 

�नयमावल�, २०७४ 

��तावना 

सोताङ गाउँ काय�पा�लकाको �नण�य वा आदेश र अ�धकारप� लगायतका  अ�य केह� �लखत 

�माणीकरण गन� �व�ध र  ���यालाई �यवि�थत गन� वा�छनीय भएकाले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २१४ को उपधारा (५) बमोिजम सोताङ गाउँ काय�पा�लकाले देहायको 

�नयमावल� बनाएको छ । 

प�र�छेद १ 

�ार�भ 

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस �नयमावल�को नाम "सोताङ गाउँ काय�पा�लकाको �नण�य वा 

आदेश र अ�धकारप�को �माणीकरण (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७४ रहेको छ । 

 (२) यो �नयमावल� त�ु�त �ार�भ हनेुछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �नयमावल�माः- 

 (क) "अ�य�' भ�ाले गाउँ काय�पा�लकाको अ�य� स�झन ुपछ� । 

 (ख) "उपा�य�' भ�ाले गाउँ काय�पा�लकाको उपा�य� स�झन ुपछ� । 

 (ग) "काय�पा�लका" भ�ाले सं�वधानको धारा २१५ बमोिजम ग�ठत सोताङ गाउँ काय�पा�लका 

स�झनपुछ� । 

 (घ) "काय�कार� अ�धकृत" भ�ाले गाउँ काय�पा�लकाको काय�कार� अ�धकृत स�झन ुपछ� । 

 (ङ) "गाउँपा�लका" भ�ाले सं�वधान बमोिजमको गाउँपा�लका स�झन ुपछ� । 

 (च) "�मािणक ��त" भ�ाले �नण�य वा आदेश र अ�धकारप� �मािणत गन� अ�धकार�ले ह�ता�र 

गरेको स�ल ��त स�झन ुपछ� । 

 (छ) "�लखत वा कागज" भ�ाले देहायका �वषयसँग स�बि�धत �नण�य वा आदेश वा त�स�ब�धी 

अ�धकारप�सँग स�बि�धत �लखत वा कागज स�झन ुपछ�,- 

  (१) गाउँ काय�पा�लकाले बनाएको नी�त, �नयम, �नद� िशका, काय��व�ध, 

  (२) गाउँ  काय�पा�लकाले जार� गरेको आदेश, 

  (३) गाउँ काय�पा�लका�ारा पा�रत ��ताव, 
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  (४) गाउँ काय�पा�लकाले जार� गरेको अ�धकारप�,  

  (५) गाउँ काय�पा�लकाले गरेको �नण�य 

  (६) गाउँ काय�पा�लकाबाट �नयिु� हनेु पदको �नयिु�प�, स�वा तथा अवकाश प� 

  (७) गाउँ काय�पा�लकाले जार� गरेको सूचना तथा �सज�ना गरेको त�या� वा अ�भलेख 

स�ब�धी �लखत वा कागजात 

  (८) �च�लत कानून बमोिजम �माणीकरण गनु� पन� अ�य �लखत वा कागजात 

 (ज) "सभा" भ�ाले सं�वधानको धारा २२२ बमोिजमको गाउँसभा स�झन ुपछ� । 

 (झ) "सं�वधान" भ�ाले नेपालको सं�वधानलाई स�झन ुपछ� । 

 (ञ) "सूचना तथा अ�भलेख के��" भ�ाले गाउँपा�लका अ�तग�त �थापना भएको �नयम ११ 

बमोिजमको सूचना तथा अ�भलेख के�� स�झन ुपछ� । 

 

 

प�र�छेद २ 

�लखत वा कागजातको �माणीकरण काय��व�ध 

३. �नयमको �माणीकरण काय��व�धः (१) काय�पा�लकाले बनाएको �नयम काय�पा�लकाको बैठकबाट 

�वीकृत भएप�छ अ�य�,ले �माणीकरण गन�छ । 

 (२) अ�य�ले उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण गदा� नेपाल� कागजमा तयार ग�रएको 

�नयमको क�तीमा चार ��तमा �म�त समेत उ�लेख गर� ह�ता�ार गनु�पन�छ र �य�तो 

�मािणक ��तम�ये एक एक ��त देहाय बमोिजमको �नकायमा पठाउनपुन�छः- 

  (क) काय�कार� अ�धकृतको सिचवालयमा, 

  (ख) सूचना तथा अ�भलेख के��मा, 

  (ग) संघको संघीय मा�मला हेन� म��ालयमा, 

  (घ) �देशको गाउँपा�लका हेन� �नकाय (म��ालय वा �वभाग) मा, 

 (३) सूचना तथा अ�भलेख के��ले उप�नयम (२) बमोिजम �माणीकरण भएका �नयम �काशन 

गर� गाउँपा�लकाका सबै वडा काया�लयमा प�� �दन�भ� पठाउनपुन�छ । 
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 (४) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको �नयम काय�कार� अ�धकृतले सव�साधारणको 

जानकार�को  ला�ग साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउन ुपन�छ । 

४. नी�त, �नद�िशका तथा काय��व�धको �माणीकरणः (१) काय�पा�लकाले बनाएको नी�त, �नद� िशका 

तथा काय��व�ध काय�कार� अ�धकृतले  तीन ��तमा ह�ता�र गर� �माणीकरण गनु� पन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण भएको �माणीक ��तम�ये एक ��त  काय�कार� 

अ�धकृतको सिचवालयमा, एक ��त काया��वयन गन� स�बि�धत �नकायमा र अक� ��त सूचना 

तथा अ�भलेख के��मा पठाई काया��वयन तथा अ�भलेखब� गनु� पन�छ । 

 (३) सूचना तथा अ�भलेख के��ले उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण भएका नी�त, �नद� िशका 

तथा काय��व�ध सबै वडा काय�लयमा पठाउन ुपन�छ । 

 (४) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको नी�त, �नद�िशका तथा काय��व�ध काय�कार� 

अ�धकृतले सव�साधारणको जानकार�को ला�ग साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउन ुपन�छ । 

५. काय�पा�लकाको �नण�य तथा ��तावको �माणीकरणः (१) काय�पा�लकाको बैठकमा पेश हनेु 

��ताव र बैठकको �नण�य काय�कार� अ�धकृतले �मािणत गन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारप�को �मािणक ��तम�ये 

एक ��त काया��वयन गन� स�बि�धत �नकाय वा अ�धकार�लाई र अक� ��त सूचना तथा 

अ�भलेख के��मा पठाई अ�भलेखव� गनु�पन�छ । 

 (३) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारप� काय�कार� अ�धकृतले 

सव�साधारणको जानकार�को ला�ग साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउन ुपन�छ । 

६. आदेश वा अ�धकारप�को �माणीकरणः (१) सं�वधान वा अ�य �च�लत कानून बमोिजम 

काय�पा�लकाबाट जार� हनु ेआदेश वा अ�धकारप�को �माणीकरण अ�य�ले गन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारप�को �मािणक ��तम�ये 

एक ��त काया��वयन गन� �नकाय वा अ�धकार�लाई र अक� ��त सूचना तथा अ�भलेख 

के��मा पठाई अ�भलेखव� गनु�पन�छ । 

 (३) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारप� काय�कार� अ�धकृतले 

सव�साधारणको जानकार�को ला�ग साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउन ुपन�छ । 

७. �या�यक स�म�तको �नण�य वा आदेशको �माणीकरणः (१) �या�यक स�म�तको �नण�य वा आदेश 

उ� स�म�तका संयोजक र सबै सद�यले �मािणत गन�छन ्। 
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 (२) �या�यक स�म�तका �नण�य वा आदेशको �मािणक ��त काय�कार� अ�धकृत वा �नजले 

तोकेको स�बि�धत शाखाको कम�चार�ले संर�ण गन�छ । 

 (३) यस �नयम बमोिजम भएको �नण�य वा आदेशको न�ल �लन चाहेमा सरोकारवाला �यि� 

वा सं�थालाई काय�कार� अ�धकृत वा �नजले तोकेको कम�चार�ले न�ल ��त �मािणत गर� 

उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

८. सूचना वा त�या� �माणीकरणः (१) �थानीय�तरको सूचना तथा त�या�, �वीकृत वा�ष�क 

काय��म, योजना तथा बजेट एवं काय�योजनाको �माणीकरण काय�कार� अ�धकृतले गन�छ । 

 (२) गाउँपा�लकामा रहेको सूचना वा त�या� कसैले माग गरेमा अ�भलेखमा जनाई स�बि�धत 

शाखा �मखुले �मखुले �मािणत गर� उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

 (३) यस �नयम बमोिजम कुनै सूचना, त�या� वा �लखत वा कागजात नेपाल सरकार वा �देश 

सरकारले माग गरेमा �य�तो सूचना, त�या� वा �लखत वा कागजात काय�कार� अ�धकृतले 

�मािणत गर� उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

९. अ�य �लखत वा कागजातको �माणीकरणः (१) �नयम ३,४,५,६,७ र ८ मा लेिखएदेिख बाहेक 

गाउँपा�लकासँग स�बि�धत अ�य �लखत  कागजातको �माणीकरण गदा� काय�पा�लकाबाट भएका 

वा जार� भएका �लखत वा कागजातको �माणीकरण काय�कार� अ�धकृतबाट हनुेछ । 

 (२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा  लेिखएको भए ताप�न कुनै खास �लखत वा कागजात 

�माणीकरणका ला�ग गाउँपा�लकाको कानूनबमोिजम कुनै खास अ�धकार� तो�कएको रहेछ 

भने �य�तो �लखत वा कागजात �य�तो अ�धकार�बाट �माणीकरण हनेुछ । 

१०. काय�पा�लकाबाट हनेु �नयिु�, स�वा तथा अवकाशको �माणीकरणः (१) काय�पा�लकाबाट 

�नयिु� हनेु पदको �नयिु�प�, स�वा तथा अवकाश प�को �माणीकरण काय�कार� अ�धकृतबाट 

हनुेछ । 

 (२) गाउँपा�लकाको �व�भ� सेवाको अ�धकृत वा सो सरहको पद र �थायी �नयिु� हनेु अ�य 

पदमा काय�कार� अ�धकृतले �माणीकरण गर� �नयिु�प� �दनेछ । 

 (३) गाउँपा�लकाको �व� सेवा वा करारमा �नय�ु हनुे पदमा काय�कार� अ�धकृत वा �नजले 

अि�तयार� �दएको स�बि�धत शाखा �मखुले �माणीकरण गर� �नयिु�प� �दनेछ । 

 (४) यस �नयममा लेिखएदेिख बाहेक गाउँपा�लकाको कानून बमोिजम �नयिु� हनेु अ�य पदको 

�नयिु� काय�कार� अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकार��ारा �माणीकरण हनेुछ । 

 (५) यस �नयम बमोिजमको �माणीक ��त काय�कार� अ�धकृतले सरुि�त रा� ुवा रा� लगाउन ु

पन�छ । 
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प�र�छेद ३ 

सूचना तथा अ�भलेख �यव�थापन स�ब�धमा 

११. सूचना तथा अ�भलेख के�� रहनेः (१) गाउँ काय�पा�लकाबाट हनेु �नण�य, आदेश लगायतका 

�लखत वा कागजातको �माणीक ��त लगायतका सूचना तथा अ�भलेख �यव�थापन गन� गाउँ 

काय�पा�लकामा एक सूचना तथा अ�भलेख के�� रहनछे । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजमको सूचना तथा अ�भलेख के�� यस �नयम बमोिजम �माणीकरण 

भएका �लखत वा कागजातको स�ल �माणीक ��त सरुि�तसाथ रा�पुन�छ । 

 (३) उप�नयम (१) बमोिजम सूचना तथा अ�भलेख के��ले यस �नयम बमोिजम �माणीकरण 

भएका मह�वपूण� �लखत वा कागजातको माइ�ो �फ�म तयार गर� रा�पुन�छ । 

 (४) उप�नयम (१)  बमोिजमको सूचना तथा अ�भलेख के��ले �लखत वा कागजातको 

�सल�सलेवार �पमा सं�ह गर� अ�भलेख रा�पुन�छ । 

१२. अ�भलेख �यवि�थत गर� रा� ुपन�ः (१) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको �लखत वा 

कागजातको गाउँ काय�पा�लकाको स�बि�धत �वषयगत शाखा वा सूचना तथा अ�भलेख के��ले 

सरुि�तसाथ अ�भलेखव� गर� रा�पुन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम अ�भलेख रा�दा �व�तुीय ��त समेत सरुि�त गर� रा� ुपन�छ । 

१३. साव�ज�नक गनु�पन�ः यस �नयममा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �च�लत कानूनले गो�य 

रा�पुन� �लखत वा कागजात भनी तोके बाहेकका अ�य सबै �लखत वा कागजात सव�साधारणको 

जानकार�को ला�ग सूचना तथा अ�भलेख के��ले साव�ज�नक �पमा �काशन गनु� पन�छ । 

प�र�छेद ४ 

�व�वध 

१४. अ�य �च�लत कानून बमोिजम �माणीकरण हनेु �वषयमा असर नपन�ः कुनै �नण�य वा आदेश 

�माणीकरण स�ब�धमा �च�लत नेपाल कानूनमा छु�ै �यव�था भएकोमा �य�तो �वषयमा यस 

�नयममा लेिखएको कुनै कुराले असर पान� छैन । 

१५. काय��व�ध बनाउन स�नःे यस �नयमको उ�े�य काया��वयन गन� काय�पा�लकाले आव�यक 

काय��व�ध बनाउन स�नेछ । 

१६. बचाऊः यस अिघ �थानीय �नकायबाट �च�लत कानून बमोिजम भए गरेका �नण�य वा आदेश 

वा त�स�ब�धी अ�धकारप�को �माणीकरण यस  �नयम बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । 




