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मेरिङदेि गाउँपालिकाको लिर्यय वा आदेश वा अलिकािपत्रको प्रमार्ीकिर् 

(काययववलि) लियमाविी, २०७४ 

प्र् ाविा 

मेरिङदेि गाउँ काययपालिकाको लिर्यय वा आदेश ि अलिकािपत्र िगाय का  अन्य केही लिख  

प्रमार्ीकिर् गिे ववलि ि  प्रवियािाई व्यवज्ि  गिय वाञ्छिीय भएकािे, 

िेपािको संवविािको िािा २१४ को उपिािा (५) ामोजिम मेरिङदेि गाउँ काययपालिकािे 

देहायको लियमाविी ािाएको छ । 

परिच्छेद १ 

प्रािम्भ 

१. संजिप्त िाम ि प्रािम्भाः (१) यस लियमाविीको िाम "मेरिङदेि गाउँ काययपालिकाको लिर्यय 

वा आदेश ि अलिकािपत्रको प्रमार्ीकिर् (काययववलि) लियमाविी, २०७४ िहेको छ । 

 (२) यो लियमाविी  रुुन्  प्रािम्भ हिुेछ । 

२. परिभाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अिय ििागेमा यस लियमाविीमााः- 

 (क) "अध्यि" भन्नािे गाउँ काययपालिकाको अध्यि सम्झि ुपछय । 

 (ख) "उपाध्यि" भन्नािे गाउँ काययपालिकाको उपाध्यि सम्झि ुपछय । 

 (ग) "काययपालिका" भन्नािे संवविािको िािा २१५ ामोजिम गठि  मेरिङदेि गाउँ 

काययपालिका सम्झिपुछय । 

 (घ) "काययकािी अलिकत  " भन्नािे गाउँ काययपालिकाको काययकािी अलिकत   सम्झि ुपछय । 

 (ङ) "गाउँपालिका" भन्नािे संवविाि ामोजिमको गाउँपालिका सम्झि ुपछय । 



 

 (च) "प्रमाजर्क प्रल " भन्नािे लिर्यय वा आदेश ि अलिकािपत्र प्रमाजर्  गिय अलिकािीिे 

ह् ािि गिेको सक्कि प्रल  सम्झि ुपछय । 

 (छ) "लिख  वा कागि" भन्नािे देहायका ववषयसँग सम्ाजन्ि  लिर्यय वा आदेश वा 

 त्सम्ान्िी अलिकािपत्रसँग सम्ाजन्ि  लिख  वा कागि सम्झि ुपछय,- 

  (१) गाउँ काययपालिकािे ािाएको िील , लियम, लिदेजशका, काययववलि, 

  (२) गाउँ  काययपालिकािे िािी गिेको आदेश, 

  (३) गाउँ काययपालिकाद्वािा पारि  प्र् ाव, 

  (४) गाउँ काययपालिकािे िािी गिेको अलिकािपत्र, 

  (५) गाउँ काययपालिकािे गिेको लिर्यय 

  (६) गाउँ काययपालिकााा  लियजुि हिुे पदको लियजुिपत्र, सरुवा  िा अवकाश पत्र 

  (७) गाउँ काययपालिकािे िािी गिेको सूचिा  िा लसियिा गिेको  थ्याङ्क वा अलभिेख 

सम्ान्िी लिख  वा कागिा  

  (८) प्रचलि  कािूि ामोजिम प्रमार्ीकिर् गिुय पिे अन्य लिख  वा कागिा  

 (ि) "सभा" भन्नािे संवविािको िािा २२२ ामोजिमको गाउँ सभा सम्झि ुपछय । 

 (झ) "संवविाि" भन्नािे िपेािको संवविाििाई सम्झि ुपछय । 

 (ञ) "सूचिा  िा अलभिेख केन्र" भन्नािे गाउँपालिका अन् गय  ्िापिा भएको लियम ११ 

ामोजिमको सूचिा  िा अलभिेख केन्र सम्झि ुपछय । 

 

 



 

परिच्छेद २ 

लिख  वा कागिा को प्रमार्ीकिर् काययववलि 

३. लियमको प्रमार्ीकिर् काययववलिाः (१) काययपालिकािे ािाएको लियम काययपालिकाको 

ाैिकाा  ्वीकत   भएपलछ अध्यििे प्रमार्ीकिर् गिेछ । 

 (२) अध्यििे उपलियम (१) ामोजिम प्रमार्ीकिर् गदाय िेपािी कागिमा  याि गरिएको 

लियमको कम् ीमा चाि प्रल मा लमल  समे  उल्िेख गिी ह् ािाि गिुयपिेछ ि त्य् ो 

प्रमाजर्क प्रल मध्ये एक एक प्रल  देहाय ामोजिमको लिकायमा पिाउिपुिेछाः- 

  (क) काययकािी अलिकत  को सजचवाियमा, 

  (ख) सूचिा  िा अलभिेख केन्रमा, 

  (ग) संघको संघीय मालमिा हेिे मन्त्राियमा, 

  (घ) प्रदेशको गाउँपालिका हेिे लिकाय (मन्त्रािय वा ववभाग) मा, 

 (३) सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे उपलियम (२) ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएका लियम प्रकाशि 

गिी गाउँपालिकाका साै वडा कायायियमा पन्र ठदिलभत्र पिाउिपुिेछ । 

 (४) यस लियम ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएको लियम काययकािी अलिकत  िे सवयसािािर्को 

िािकािीको  िालग सावयिलिक गिे व्यव्िा लमिाउि ुपिेछ । 

४. िील , लिदेजशका  िा काययववलिको प्रमार्ीकिर्ाः (१) काययपालिकािे ािाएको िील , लिदेजशका 

 िा काययववलि काययकािी अलिकत  िे   ीि प्रल मा ह् ािि गिी प्रमार्ीकिर् गिुय पिेछ । 



 

 (२) उपलियम (१) ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएको प्रमार्ीक प्रल मध्ये एक प्रल   काययकािी 

अलिकत  को सजचवाियमा, एक प्रल  कायायन्वयि गिे सम्ाजन्ि  लिकायमा ि अको प्रल  

सूचिा  िा अलभिेख केन्रमा पिाई कायायन्वयि  िा अलभिेखाद्ध गिुय पिेछ । 

 (३) सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे उपलियम (१) ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएका िील , 

लिदेजशका  िा काययववलि साै वडा काययियमा पिाउि ुपिेछ । 

 (४) यस लियम ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएको िील , लिदेजशका  िा काययववलि काययकािी 

अलिकत  िे सवयसािािर्को िािकािीको िालग सावयिलिक गिे व्यव्िा लमिाउि ुपिेछ । 

५. काययपालिकाको लिर्यय  िा प्र् ावको प्रमार्ीकिर्ाः (१) काययपालिकाको ाैिकमा पेश हिु े

प्र् ाव ि ाैिकको लिर्यय काययकािी अलिकत  िे प्रमाजर्  गिेछ । 

 (२) उपलियम (१) ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएको आदेश वा अलिकािपत्रको प्रमाजर्क 

प्रल मध्ये एक प्रल  कायायन्वयि गिे सम्ाजन्ि  लिकाय वा अलिकािीिाई ि अको प्रल  

सूचिा  िा अलभिेख केन्रमा पिाई अलभिेखवद्ध गिुयपिेछ । 

 (३) यस लियम ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएको आदेश वा अलिकािपत्र काययकािी अलिकत  िे 

सवयसािािर्को िािकािीको िालग सावयिलिक गिे व्यव्िा लमिाउि ुपिेछ । 

६. आदेश वा अलिकािपत्रको प्रमार्ीकिर्ाः (१) संवविाि वा अन्य प्रचलि  कािूि ामोजिम 

काययपालिकााा  िािी हिुे आदेश वा अलिकािपत्रको प्रमार्ीकिर् अध्यििे गिेछ । 

 (२) उपलियम (१) ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएको आदेश वा अलिकािपत्रको प्रमाजर्क 

प्रल मध्ये एक प्रल  कायायन्वयि गिे लिकाय वा अलिकािीिाई ि अको प्रल  सूचिा  िा 

अलभिेख केन्रमा पिाई अलभिेखवद्ध गिुयपिेछ । 



 

 (३) यस लियम ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएको आदेश वा अलिकािपत्र काययकािी अलिकत  िे 

सवयसािािर्को िािकािीको िालग सावयिलिक गिे व्यव्िा लमिाउि ुपिेछ । 

७. न्यावयक सलमल को लिर्यय वा आदेशको प्रमार्ीकिर्ाः (१) न्यावयक सलमल को लिर्यय वा 

आदेश उि सलमल का संयोिक ि साै सद्यिे प्रमाजर्  गिेछि ्। 

 (२) न्यावयक सलमल का लिर्यय वा आदेशको प्रमाजर्क प्रल  काययकािी अलिकत   वा लिििे 

 ोकेको सम्ाजन्ि  शाखाको कमयचािीिे संििर् गिेछ । 

 (३) यस लियम ामोजिम भएको लिर्यय वा आदेशको िक्कि लिि चाहेमा सिोकािवािा व्यजि 

वा सं्िािाई काययकािी अलिकत   वा लिििे  ोकेको कमयचािीिे िक्कि प्रल  प्रमाजर्  गिी 

उपिब्ि गिाउि ुपिेछ । 

८. सूचिा वा  थ्याङ्क प्रमार्ीकिर्ाः (१) ्िािीय् िको सूचिा  िा  थ्याङ्क, ्वीकत   वावषयक 

काययिम, योििा  िा ािे  एवं कायययोििाको प्रमार्ीकिर् काययकािी अलिकत  िे गिेछ । 

 (२) गाउँपालिकामा िहेको सूचिा वा  थ्याङ्क कसैिे माग गिेमा अलभिेखमा ििाई सम्ाजन्ि  

शाखा प्रमखुिे प्रमखुिे प्रमाजर्  गिी उपिब्ि गिाउि ुपिेछ । 

 (३) यस लियम ामोजिम कुिै सूचिा,  थ्याङ्क वा लिख  वा कागिा  िेपाि सिकाि वा 

प्रदेश सिकाििे माग गिेमा त्य् ो सूचिा,  थ्याङ्क वा लिख  वा कागिा  काययकािी 

अलिकत  िे प्रमाजर्  गिी उपिब्ि गिाउि ुपिेछ । 

९. अन्य लिख  वा कागिा को प्रमार्ीकिर्ाः (१) लियम ३,४,५,६,७ ि ८ मा िेजखएदेजख 

ााहेक गाउँपालिकासँग सम्ाजन्ि  अन्य लिख   कागिा को प्रमार्ीकिर् गदाय 

काययपालिकााा  भएका वा िािी भएका लिख  वा कागिा को प्रमार्ीकिर् काययकािी 

अलिकत  ाा  हिुेछ । 



 

 (२) उपलियम (१) मा ििुसकैु कुिा  िेजखएको भए  ापलि कुिै खास लिख  वा कागिा  

प्रमार्ीकिर्का िालग गाउँपालिकाको कािूिामोजिम कुिै खास अलिकािी  ोवकएको िहेछ 

भिे त्य् ो लिख  वा कागिा  त्य् ो अलिकािीाा  प्रमार्ीकिर् हिुेछ । 

१०. काययपालिकााा  हिु े लियजुि, सरुवा  िा अवकाशको प्रमार्ीकिर्ाः (१) काययपालिकााा  

लियजुि हिु े पदको लियजुिपत्र, सरुवा  िा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकिर् काययकािी 

अलिकत  ाा  हिुेछ । 

 (२) गाउँपालिकाको ववलभन्न सेवाको अलिकत   वा सो सिहको पद ि ्िायी लियजुि हिुे अन्य 

पदमा काययकािी अलिकत  िे प्रमार्ीकिर् गिी लियजुिपत्र ठदिेछ । 

 (३) गाउँपालिकाको ववज्ञ सेवा वा किािमा लियिु हिुे पदमा काययकािी अलिकत   वा लिििे 

अजख यािी ठदएको सम्ाजन्ि  शाखा प्रमखुिे प्रमार्ीकिर् गिी लियजुिपत्र ठदिेछ । 

 (४) यस लियममा िेजखएदेजख ााहेक गाउँपालिकाको कािूि ामोजिम लियजुि हिुे अन्य 

पदको लियजुि काययकािी अलिकत   वा लिििे  ोकेको अलिकािीद्वािा प्रमार्ीकिर् हिुेछ । 

 (५) यस लियम ामोजिमको प्रमार्ीक प्रल  काययकािी अलिकत  िे सिुजि  िाख्न ु वा िाख्न 

िगाउि ुपिेछ । 

परिच्छेद ३ 

सूचिा  िा अलभिेख व्यव्िापि सम्ान्िमा 

११. सूचिा  िा अलभिेख केन्र िहिाेः (१) गाउँ काययपालिकााा  हिुे लिर्यय, आदेश िगाय का 

लिख  वा कागिा को प्रमार्ीक प्रल  िगाय का सूचिा  िा अलभिेख व्यव्िापि गिय गाउँ 

काययपालिकामा एक सूचिा  िा अलभिेख केन्र िहिछे । 



 

 (२) उपलियम (१) ामोजिमको सूचिा  िा अलभिेख केन्र यस लियम ामोजिम प्रमार्ीकिर् 

भएका लिख  वा कागिा को सक्कि प्रमार्ीक प्रल  सिुजि साि िाख्नपुिेछ । 

 (३) उपलियम (१) ामोजिम सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे यस लियम ामोजिम प्रमार्ीकिर् 

भएका महत्वपूर्य लिख  वा कागिा को माइिो विल्म  याि गिी िाख्नपुिेछ । 

 (४) उपलियम (१)  ामोजिमको सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे लिख  वा कागिा को 

लसिलसिेवाि रुपमा संग्रह गिी अलभिेख िाख्नपुिेछ । 

१२. अलभिेख व्यवज्ि  गिी िाख्न ुपिेाः (१) यस लियम ामोजिम प्रमार्ीकिर् भएको लिख  वा 

कागिा को गाउँ काययपालिकाको सम्ाजन्ि  ववषयग  शाखा वा सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे 

सिुजि साि अलभिेखवद्ध गिी िाख्नपुिेछ । 

 (२) उपलियम (१) ामोजिम अलभिेख िाखदा ववद्य ुीय प्रल  समे  सिुजि  गिी िाख्न ुपिेछ । 

१३. सावयिलिक गिुयपिेाःयस लियममा ििुसकैु कुिा िेजखएको भए  ापलि प्रचलि  कािूििे गोप्य 

िाख्नपुिे लिख  वा कागिा  भिी  ोके ााहेकका अन्य साै लिख  वा कागिा  

सवयसािािर्को िािकािीको िालग सूचिा  िा अलभिेख केन्रिे सावयिलिक रुपमा प्रकाशि 

गिुय पिेछ । 

परिच्छेद ४ 

ववववि 

१४. अन्य प्रचलि  कािूि ामोजिम प्रमार्ीकिर् हिु ेववषयमा असि िपिेाः कुिै लिर्यय वा आदेश 

प्रमार्ीकिर् सम्ान्िमा प्रचलि  िेपाि कािूिमा छुटै्ट व्यव्िा भएकोमा त्य् ो ववषयमा यस 

लियममा िेजखएको कुिै कुिािे असि पािे छैि । 



 

१५. काययववलि ािाउि सकिाेः यस लियमको उदे्दश्य कायायन्वयि गिय काययपालिकािे आवश्यक 

काययववलि ािाउि सकिेछ । 

१६. ाचाउ : यस अजघ ्िािीय लिकायाा  प्रचलि  कािूि ामोजिम भए गिेका लिर्यय वा 

आदेश वा  त्सम्ान्िी अलिकािपत्रको प्रमार्ीकिर् यस  लियम ामोजिम भए गिेको मालििेछ 

। 

गाउँ काययपालिका अध्यिाा  प्रमार्ीकिर् लमल ाः २०७४/०३/ 


