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रुपिक गाउॉपालऱकाको लिर्यय वीा आदेश वीा अलिकारपत्रको प्रमार्ककरर् (काययववीलि) 
लियमावीऱी, २०७४ 

प्र् ावीिा 

रुपनी गाउॉ काययपालऱकाको लिर्यय वीा आदेश र अलिकारपत्र ऱगाय का अन्य केही लऱख  प्रमार्ककरर् 
गिे ववीलि र प्रवियाऱाई व्यवीस््ि  गिय वीाञ्छिकय भएकाऱे, 

िेपाऱको सॊववीिािको िारा २१४ को उपिारा (५) ामोस्जम रुपनी गाउॉ काययपालऱकाऱे देहायको 
लियमावीऱी ािाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. सॊस्ऺप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस लियमावीऱीको िाम " रुपिक गाउॉ काययपालऱकाको लिर्यय वीा आदेश र 
अलिकारपत्रको प्रमार्ककरर् (काययववीलि) लियमावीऱी, २०७४ रहेको छ । 

 (२) यो लियमावीऱी  रुुन्  प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषााः ववीषय वीा प्रसङ्गऱे अको अिय िऱागेमा यस लियमावीऱीमााः- 

 (क) "अध्यऺ' भन्नाऱे गाउॉ काययपालऱकाको अध्यऺ सम्झि ुपछय । 

 (ख) "उपाध्यऺ' भन्नाऱे गाउॉ काययपालऱकाको उपाध्यऺ सम्झि ुपछय । 

 (ग) "काययपालऱका" भन्नाऱे सॊववीिािको िारा २१५ ामोस्जम गठठ  रुपनी गाउॉ काययपालऱका 
सम्झिपुछय । 

 (घ) "काययकारी अलिकत  " भन्नाऱे गाउॉ काययपालऱकाको काययकारी अलिकत   सम्झि ुपछय। 

 (ङ) "गाउॉपालऱका" भन्नाऱे सॊववीिाि ामोस्जमको गाउॉपालऱका सम्झि ुपछय । 

  (च) "प्रमास्र्क प्रल " भन्नाऱे लिर्यय वीा आदेश र अलिकारपत्र प्रमास्र्  गिे अलिकारीऱे ह् ाऺर 
गरेको सक्कऱ प्रल  सम्झि ुपछय । 

 (छ) "लऱख  वीा कागज" भन्नाऱे देहायका ववीषयसॉग सम्ास्न्ि  लिर्यय वीा आदेश वीा  त्सम्ान्िक 
अलिकारपत्रसॉग सम्ास्न्ि  लऱख  वीा कागज सम्झिपुछय,- 

  (१) गाउॉ काययपालऱकाऱे ािाएको िकल , लियम, लिदेस्शका, काययववीलि, 

  (२) गाउॉ  काययपालऱकाऱे जारी गरेको आदेश, 
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  (३) गाउॉ काययपालऱकाद्वारा पारर  प्र् ावी, 

  (४) गाउॉ काययपालऱकाऱे जारी गरेको अलिकारपत्र, 

  (५) गाउॉ काययपालऱकाऱे गरेको लिर्यय 

  (६) गाउॉ काययपालऱकाााट लियसु्ि हिुे पदको लियसु्िपत्र, सरुवीा  िा अवीकाश पत्र 

  (७) गाउॉ काययपालऱकाऱे जारी गरेको सूचिा  िा लसजयिा गरेको  थ्याङ्क वीा अलभऱेख सम्ान्िक लऱख     

वीा कागजा  (८) प्रचलऱ  कािूि ामोस्जम प्रमार्ककरर् गिुय पिे अन्य लऱख  वीा कागजा  

 (ज) "सभा" भन्नाऱे सॊववीिािको िारा २२२ ामोस्जमको गाउॉसभा सम्झि ुपछय । 

 (झ) "सॊववीिाि" भन्नाऱे िपेाऱको सॊववीिािऱाई सम्झि ुपछय । 

 (ञ) "सूचिा  िा अलभऱेख केन्र" भन्नाऱे गाउॉपालऱका अन् गय  ्िापिा भएको लियम ११ ामोस्जमको 
सूचिा  िा अलभऱेख केन्र सम्झि ुपछय । 

                                                                                                   पररच्छेद २ 

लऱख  वीा कागजा को प्रमार्ककरर् काययववीलि 

३. लियमको प्रमार्ककरर् काययववीलिाः (१) काययपालऱकाऱे ािाएको लियम काययपालऱकाको ाैठकााट ्वीककत   
भएपलछ अध्यऺऱे प्रमार्ककरर् गिेछ । 

 (२) अध्यऺऱे उपलियम (१) ामोस्जम प्रमार्ककरर् गदाय िेपाऱी कागजमा  यार गररएको लियमको 
कम् कमा चार प्रल मा लमल  समे  उल्ऱेख गरी ह् ाऺर गिुयपिेछ र त्य् ो प्रमास्र्क प्रल मध्ये एक एक 
प्रल  देहाय ामोस्जमको लिकायमा पठाउिपुिेछाः- 

  (क) काययकारी अलिकत  को सस्चवीाऱयमा, 
  (ख) सूचिा  िा अलभऱेख केन्रमा, 
  (ग) सॊघको सॊघकय मालमऱा हेिे मन्त्राऱयमा, 
  (घ) प्रदेशको गाउॉपालऱका हेिे लिकाय (मन्त्राऱय वीा ववीभाग) मा, 
 (३) सूचिा  िा अलभऱेख केन्रऱे उपलियम (२) ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएका लियम प्रकाशि गरी 

गाउॉपालऱकाका साै वीडा कायायऱयमा पन्र ठदिलभत्र पठाउिपुिेछ । 

 (४) यस लियम ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएको लियम काययकारी अलिकत  ऱे सवीयसािारर्को जािकारीको 
ऱालग सावीयजलिक गिे व्यवी्िा लमऱाउि ुपिेछ । 

४. िकल , लिदेस्शका  िा काययववीलिको प्रमार्ककरर्ाः (१) काययपालऱकाऱे ािाएको िकल , लिदेस्शका  िा 
काययववीलि काययकारी अलिकत  ऱे  कि प्रल मा ह् ाऺर गरी प्रमार्ककरर् गिुय पिेछ । 
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 (२) उपलियम (१) ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएको प्रमार्कक प्रल मध्ये एक प्रल   काययकारी अलिकत  को 
सस्चवीाऱयमा, एक प्रल  कायायन्वीयि गिे सम्ास्न्ि  लिकायमा र अको प्रल  सूचिा  िा अलभऱेख केन्रमा 
पठाई कायायन्वीयि  िा अलभऱेखाद्ध गिुय पिेछ । 

 (३) सूचिा  िा अलभऱेख केन्रऱे उपलियम (१) ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएका िकल , लिदेस्शका  िा 
काययववीलि साै वीडा काययऱयमा पठाउि ुपिेछ । 

 (४) यस लियम ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएको िकल , लिदेस्शका  िा काययववीलि काययकारी अलिकत  ऱे 
सवीयसािारर्को जािकारीको ऱालग सावीयजलिक गिे व्यवी्िा लमऱाउि ुपिेछ । 

५. काययपालऱकाको लिर्यय  िा प्र् ावीको प्रमार्ककरर्ाः (१)काययपालऱकाको ाैठकमा पेश हिुे प्र् ावी र 
ाैठकको लिर्यय काययकारी अलिकत  ऱे प्रमास्र्  गिेछ । 

 (२) उपलियम (१) ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएका लिर्यय  िा प्र् ावी सूचिा  िा अलभऱेख केन्रऱे 
सरुस्ऺ   वीरऱे सॊग्रह गरी राख्नपुिेछ । 

   (३) उपननयम (१) बमोनिम प्रमानित ननिणय कायणकारी अनिकृतले कायाणन्वयन गने सम्बनन्ित ननकाय वा 

अनिकारीलाई पठाई त्यस्तो ननिणय सुरनित रानुपुपने।   

 (३) यस लियम ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएको लिर्यय काययकारी अलिकत  ऱे सवीयसािारर्को जािकारीको 
ऱालग सावीयजलिक गिे व्यवी्िा लमऱाउि ुपिेछ । 

६.आदेश वीा अलिकारपत्रको प्रमार्ककरर्  

(१)सॊववीिाि वीा अन्य प्रचलऱ  काििु ामोस्जम काययपालऱकाााट जारी हिुे अदेश वीा अलिकार पत्रको 
प्रमास्र्करर् अध्यऺऱे गिेछ ।  

(२) उपलिमयम (१) वीमोस्जम प्रमास्र्करर् भएको आदेश वीा अलिकार पत्रको प्रमार्क  प्रल  मध्ये १ प्रल  
कायायन्वीयि गिे सम्ास्न्ि  लिकाय वीा अलिकारीऱाइय र अकोप्रल  सूचिा  िा अलभऱेख केन्रमा पठाइ 
अलभऱेख द ाय गिुय पिेछ ।  

(३) यस लिमय ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएको आदेश वीा अलिकार पत्र काययकारी अलिकत  ऱे सवीयसािारर्को 
जािकारीको ऱालग सावीयजलिक गिे व्यवी्िा लमऱाउिपुिेछ।  

७.न्यावयक सलमल को लिर्यय वीा आदेशको प्रमार्ककरर्ाः (१) न्यावयक सलमल को लिर्यय वीा आदेश उि 
सलमल का सॊयोजक र साै सद्यऱे प्रमास्र्  गिेछि ्। 

 (२) न्यावयक सलमल का लिर्यय वीा आदेशको प्रमास्र्क प्रल  काययकारी अलिकत   वीा लिजऱे  ोकेको 
सम्ास्न्ि  शाखाको कमयचारीऱे सॊरऺर् गिेछ । 
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 (३) यस लियम ामोस्जम भएको लिर्यय वीा आदेशको िक्कऱ लऱि चाहेमा सरोकारवीाऱा व्यस्ि वीा 
सॊ्िाऱाई काययकारी अलिकत   वीा लिजऱे  ोकेको कमयचारीऱे िक्कऱ प्रल  प्रमास्र्  गरी उपऱब्ि गराउि ु
पिेछ । 

८. सूचिा वीा  थ्याङ्क प्रमार्ककरर्ाः (१) ्िािकय् रको सूचिा  िा  थ्याङ्क, ्वीककत   वीावषयक काययिम, 
योजिा  िा ाजेट एवीॊ कायययोजिाको प्रमार्ककरर् काययकारी अलिकत  ऱे गिेछ । 

 (२) गाउॉपालऱकामा रहेको सूचिा वीा  थ्याङ्क कसैऱे माग गरेमा अलभऱेखमा जिाई सम्ास्न्ि  शाखा 
प्रमखुऱे प्रमास्र्  गरी उपऱब्ि गराउि ुपिेछ । 

 (३) यस लियम ामोस्जम कुिै सूचिा,  थ्याङ्क वीा लऱख  वीा कागजा  िेपाऱ सरकार वीा प्रदेश सरकारऱे 
माग गरेमा त्य् ो सूचिा,  थ्याङ्क वीा लऱख  वीा कागजा  काययकारी अलिकत  ऱे प्रमास्र्  गरी उपऱब्ि 
गराउि ुपिेछ । 

९. अन्य लऱख  वीा कागजा को प्रमार्ककरर्ाः (१) लियम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा ऱेस्खएदेस्ख ााहेक 
गाउॉपालऱकासॉग सम्ास्न्ि  अन्य लऱख   कागजा को प्रमार्ककरर् गदाय काययपालऱकाााट भएका वीा जारी 
भएका लऱख  वीा कागजा को प्रमार्ककरर् काययकारी अलिकत  ााट हिुेछ । 

 (२)उपलियम(१)मा जिुसकैु कुरा  ऱेस्खएको भए  ापलि कुिै खास लऱख  वीा कागजा  प्रमार्ककरर्का 
ऱालग गाउॉपालऱकाको कािूिामोस्जम कुिै खास अलिकारी  ोवकएको रहेछ भिे त्य् ो लऱख  वीा 
कागजा  त्य् ो अलिकारीााट प्रमार्ककरर् हिुेछ । 

१०. काययपालऱकाााट हिु ेलियसु्ि, सरुवीा  िा अवीकाशको प्रमार्ककरर्ाः (१) काययपालऱकाााट लियसु्ि हिु े
पदको लियसु्िपत्र, सरुवीा  िा अवीकाश पत्रको प्रमार्ककरर् काययकारी अलिकत  ााट हिुेछ । 

 (२) गाउॉपालऱकाको ववीलभन्न सेवीाको अलिकत   वीा सो सरहको पद र ्िायक लियसु्ि हिुे अन्य पदमा 
काययकारी अलिकत  ऱे प्रमार्ककरर् गरी लियसु्िपत्र ठदिेछ । 

 (३) गाउॉपालऱकाको ववीऻ सेवीा वीा करारमा लियिु हिुे पदमा काययकारी अलिकत   वीा लिजऱे अस्ख यारी 
ठदएको सम्ास्न्ि  शाखा प्रमखुऱे प्रमार्ककरर् गरी लियसु्िपत्र ठदिेछ । 

 (४) यस लियममा ऱेस्खएदेस्ख ााहेक गाउॉपालऱकाको कािूि ामोस्जम लियसु्ि हिुे अन्य पदको लियसु्ि 
काययकारी अलिकत   वीा लिजऱे  ोकेको अलिकारीद्वारा प्रमार्ककरर् हिुेछ । 

 (५) यस लियम ामोस्जमको प्रमार्कक प्रल  काययकारी अलिकत  ऱे सरुस्ऺ  राख्न ुवीा राख्न ऱगाउि ुपिेछ 
। 

पररच्छेद ३ 

सूचिा  िा अलभऱेख व्यवी्िापि सम्ान्िमा 
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११. सूचिा  िा अलभऱेख केन्र रहिाेः (१) गाउॉ काययपालऱकाााट हिुे लिर्यय, आदेश ऱगाय का लऱख  वीा 
कागजा को प्रमार्कक प्रल  ऱगाय का सूचिा  िा अलभऱेख व्यवी्िापि गिय गाउॉ काययपालऱकामा एक 
सूचिा  िा अलभऱेख केन्र रहिेछ । 

 (२) उपलियम (१) ामोस्जमको सूचिा  िा अलभऱेख केन्र यस लियम ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएका 
लऱख  वीा कागजा को सक्कऱ प्रमार्कक प्रल  सरुस्ऺ साि राख्नपुिेछ । 

 (३)उपलियम (१) ामोस्जम सूचिा  िा अलभऱेख केन्रऱे यस लियम ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएका 
महत्वीपूर्य लऱख  वीा कागजा को माइिो विल्म  यार गरी राख्नपुिेछ । 

 (४) उपलियम (१)  ामोस्जमको सूचिा  िा अलभऱेख केन्रऱे लऱख  वीा कागजा को लसऱलसऱेवीार 
रुपमा सॊग्रह गरी अलभऱेख राख्नपुिेछ । 

१२. अलभऱेख व्यवीस््ि  गरी राख्न ु पिेाः (१) यस लियम ामोस्जम प्रमार्ककरर् भएको लऱख  वीा 
कागजा को गाउॉ काययपालऱकाको सम्ास्न्ि  ववीषयग  शाखा वीा सूचिा  िा अलभऱेख केन्रऱे 
सरुस्ऺ साि अलभऱेखवीद्ध गरी राख्नपुिेछ । 

 (२) उपलियम (१) ामोस्जम अलभऱेख राखदा ववीद्य ुकय प्रल  समे  सरुस्ऺ  गरी राख्न ुपिेछ । 

१३. सावीयजलिक गिुयपिेाः यस लियममा जिुसकैु कुरा ऱेस्खएको भए  ापलि प्रचलऱ  कािूिऱे गोप्य राख्नपुिे 
लऱख  वीा कागजा  भिक  ोके ााहेकका अन्य साै लऱख  वीा कागजा  सवीयसािारर्को जािकारीको 
ऱालग सूचिा  िा अलभऱेख केन्रऱे सावीयजलिक रुपमा प्रकाशि गिुयपिेछ । 

पररच्छेद ४ 

ववीववीि 

१४. अन्य प्रचलऱ  कािूि ामोस्जम प्रमार्ककरर् हिु े ववीषयमा असर िपिेाः कुिै लिर्यय वीा आदेश 
प्रमार्ककरर् सम्ान्िमा प्रचलऱ  िेपाऱ कािूिमा छुटै्ट व्यवी्िा भएकोमा त्य् ो ववीषयमा यस लियममा 
ऱेस्खएको कुिै कुराऱे असर पािे छैि । 

१५. काययववीलि ािाउि सकिाेः यस लियमको उदे्दश्य कायायन्वीयि गिय काययपालऱकाऱे आवीश्यक काययववीलि 
ािाउि सकिेछ । 

१६. ाचाऊाः यस अस्घ ्िािकय लिकायााट प्रचलऱ  कािूि ामोस्जम भए गरेका लिर्यय वीा आदेश वीा 
 त्सम्ान्िक अलिकारपत्रको प्रमार्ककरर् यस लियम ामोस्जम भए गरेको मालििेछ । 
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