
 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः १                 संखयाः ६              मित ः २०७४/०६/०२ 

भाग - २ 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

 

 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको ननर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको 
प्रमार्ीकरर् (कायणववधि), २०७४ 

प्रस्तावनााः  

बान्नीगढी जयगढ गाउँ काययपामिकाको तनर्यय वा आदेश र अधिकारपत्र िगाय का अन्य केही 
मिख  प्रिार्ीकरर् गने ववधि र प्रक्रियािाई व्यवस्स्थ  गनय वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 
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संवविानको िारा २१४ को उपिारा (५) बिोस्जि बान्नीगढी जयगढ गाउँ काययपामिकािे देहायको 
तनयिाविी बनाएको छ ।  

पररच्छेद १ 
प्रारम्भ 

१. संक्षिप्  नाि र प्रारभभः  

(१) यस तनयिाविीको नाि “बान्नीगढी जयगढ गाउँ काययपामिकाको तनर्यय वा 
आदेश र अधिकारपत्रको प्रिार्ीकरर् (काययववधि), २०७४" रहेको छ । 

(२)  यो तनयिाविी  ुरुन्  प्रारभभ हुनेछ ।  

२. पररभाषााः  

ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस तनयिाविीिाः 

(क) “अध्यि” भन्नािे गाउँ काययपामिकाको अध्यि सभझनु पछय । 

(ख)  “उपाध्यि” भन्नािे गाउँ काययपामिकाको उपाध्यि सभझनु पछय ।  

(ग)  “काययपामिका” भन्नािे संवविानको िारा २१५ बिोस्जि गठि  बान्नीगढी जयगढ गाउँ 
काययपामिका सभझनुपछय ।  

(घ) “प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ ” भन्नािे गाउँ काययपामिकाको प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ  
सभझनु पछय ।  

(ङ) “गाउँपामिका” भन्नािे संवविान बिोस्जिको गाउँपामिका सभझनु पछय ।  

(च) “प्रािाणर्क प्रत ” भन्नािे तनर्यय वा आदेश र अधिकारपत्र प्रिाणर्  गने अधिकारीिे 
हस् ािर गरेको सक्कि प्रत  सभझनु पछय ।  

(छ) “मिख  वा कागजा ” भन्नािे देहायका बबषयसँग सभवस्न्ि  तनर्यय वा आदेश वा 
 त्सभवन्िी अधिकारपत्रसँग सभवस्न्ि  मिख  वा कागजा  सभझनुपछय ः 

(१)  गाउँ काययपामिकािे बनाएको नीत , तनयि, तनदेमशका, काययववधि,  

(२)  गाउँ काययपामिकािे जारी गरेको आदेश,  

(३)  गाउँ काययपामिकाद्वारा पारर  प्रस् ाव,  
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(४)  गाउँ काययपामिकािे जारी गरेको अधिकारपत्र,  

(५)  गाउँ काययपामिकािे गरेको तनर्यय,  

(६)  गाउँ काययपामिकाबाट तनयुस्क्  हुने पदको तनयुस्क् पत्र, सरुवा  था अवकाश पत्र,  

(७)  गाउँ काययपामिकािे जारी गरेको सूचना  था मसजयना गरेको  थयांक वा अमभिेख 
सभवन्िी मिख  वा कागजा , 

(८)  प्रचमि  कानून बिोस्जि प्रिार्ीकरर् गनुय पने अन्य मिख  वा कागजा  ।  

(ज) “सभा” भन्नािे संवविानको िारा २२२ बिोस्जिको गाउँ सभा सभझनु पछय ।  

(झ) “संवविान” भन्नािे नेपािको संवविानिाई सभझनु पछय ।  

(ञ)  “सूचना  था अमभिेख केन्र” भन्नािे गाउँपामिका अन् गय  स्थापना भएको तनयि ११ 
बिोस्जि सूचना  था अमभिेख केन्र सभझनु पछय । 

पररच्छेद २ 
लिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् कायणववधि 

३. ननयमको प्रमार्ीकरर् कायणववधिाः  

(१)  काययपामिकािे बनाएको तनयि काययपामिकाको बैिकबाट स्वीकृ  भएपतछ 
अध्यििे प्रिार्ीकरर् गनेछ ।  

(२) अध्यििे उपतनयि (१) बिोस्जि प्रिार्ीकरर् गदाय नेपािी कागजिा  यार 
गररएका तनयिको कस्भ िा चार प्रत िा मित  सिे  उल्िेख गरी हस् ािर गनुय 
पनेछ र त्यस् ा प्रािाणर्क प्रत  िध्ये एक एक प्रत  देहाय बिोस्जिका तनकायिा 
पिाउनु पनेछः  

(क) प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ को सधचवाियिा,  

(ख)  सूचना  था अमभिेख केन्रिा,  

(ग)  संघको संघीय िामििा हेने िन्त्राियिा,  

(घ)  प्रदेशको नगरपामिका हेने तनकाय (िन्त्रािय वा ववभाग) िा,  

(३)  सूचना  था अमभिेख केन्रिे उपतनयि (२) बिोस्जि प्रिाणर्करर् भएको तनयि 
प्रकाशन गरी गाउँपामिकाको सबै वडा कायायियिा पन्र ठदनमभत्र पिाउनुपनेछ ।  
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(४) यस तनयि बिोस्जि प्रिाणर्करर् भएको तनयि प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ िे 
सवयसािारर्को जानकारीको िाधग सावयजतनक गने व्यवस्था मििाउनु पनेछ ।  

४.  नीनत, ननदेलशका तथा कायणववधिको प्रमार्ीकरर्ाः  

(१) काययपामिकािे बनाएका नीत , तनदेमशका  था काययववधि प्रिुख प्रशासकीय 
अधिकृ िे  ीन प्रत िा हस् ािर गरी प्रिार्ीकरर् गनुय पनेछ ।  

(२)  उपतनयि (१) बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएका प्रािाणर्क प्रत िध्ये एक प्रत  प्रिुख 
प्रशासकीय अधिकृ को सधचवाियिा, एक प्रत  कायायन्वयन गने सभबस्न्ि  
तनकायिा र अको प्रत  सूचना  था अमभिेख केन्रिा पिाई कायायन्वयन  था 
अमभिेखबद्ि गनुयपनेछ ।  

(३)  सूचना  था अमभिेख केन्रिे उपतनयि (१) बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएका नीत , 
तनदेमशका  था काययववधि सबै वडा कायायियिा पिाउनु पनेछ ।  

(४)  यस तनयि बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएका नीत , तनदेमशका  था काययववधि प्रिुख 
प्रशासकीय अधिकृ िे सवयसािारर्को जानकारीको िाधग सावयजतनक गने व्यवस्था 
मििाउनु पनेछ ।  

५.  कायणपालिकाको ननर्णय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ाः  

(१)  काययपामिकाको बैिकिा पेश हुने प्रस् ाव र बैिकका तनर्यय प्रिुख प्रशासकीय 
अधिकृ िे प्रिाणर्  गनयछ ।  

(२)  उपतनयि (१) बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएका आदेश वा अधिकारपत्रको  प्रिाणर्क 
प्रत िध्ये एकप्रत  कायायन्वयन गने सभबस्न्ि  तनकाय वा अधिकारीिाई र अको 
प्रत  सूचना  था  था अमभिेख केन्रिा पिाई अमभिेखबद्ि गनुय पदयछ ।  

(३)  यस तनयि बिोस्जि प्रिाणर्  भएको आदेश वा अधिकारपत्र प्रिुख प्रशासकीय 
अधिकृ िे सवयसािारर्को जानकारीको िाधग सावयजतनक गने व्यवस्था मििाउनु 
पनेछ । 

६.  आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमार्ीकरर्ाः  

(१)  संवविान वा अन्य प्रचमि  कानून बिोस्जि काययपामिकाबाट जारी हुने आदेश 
वा अधिकारपत्रको प्रिार्ीकरर् अध्यििे गनेछ ।  
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(२)  उपतनयि (१) बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएको आदेश वा अधिकारपत्रको प्रािाणर्क 
प्रत िध्ये एक प्रत  कायायन्वयन गने सभवस्न्ि  तनकाय वा अधिकारीिाई र अको 
प्रत  सूचना  था अमभिेख केन्रिा पिाई अमभिेखबद्ि गनुय पनेछ । 

(३)  यस तनयि बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएका आदेश वा अधिकारपत्र प्रिुख प्रशासकीय 
अधिकृ िे सवयसािारर्को जानकारीका िाधग सावयजतनक गने व्यवस्था मििाउनु 
पनेछ ।  

७.  न्यानयक सलमनतको ननर्णय वा आदेशको प्रमार्ीकरर्ाः  

(१) न्यातयक समित को तनर्यय वा आदेश उक्  समित का संयोजक र सबै सदस्यिे 
प्रिाणर्  गने छन ्।  

(२)  न्यातयक समित का तनर्यय वा आदेशको प्रािाणर्क प्रत  प्रिुख प्रशासकीय 
अधिकृ  वा तनजिे  ोकेको सभबस्न्ि  शाखाको कियचारीिे संरिर्  गनेछ ।  

(३)  यस तनयि बिोस्जि भएको तनर्यय वा आदेशको नक्कि मिन चाहेिा 
सरोकारवािा व्यस्क्  वा संस्थािाई प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ  वा तनजिे  ोकेको 
कियचारीिे नक्कि प्रत  प्रिाणर्  गरी उपिब्ि गराउनु पनेछ ।  

८.  सूचना वा तथ्याङ्क प्रमार्ीकरर्ाः  

(१)  स्थानीयस् रका सूचना  था  थयाङ्क, स्वीकृ  बावषयक काययिि, योजना  था 
बजेट एवं कायययोजनाको प्रिार्ीकरर् प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ िे गनेछ ।  

(२)  गाउँपामिकािा रहेको सूचना वा  थयाङ्क कसैिे िाग गरेिा अमभिेखिा जनाई 
सभवस्न्ि  शाखा प्रिुखिे प्रिाणर्  गरी उपिव्ि गराउनु पनेछ ।  

(३)  यस तनयि बिोस्जि कुनै सूचना,  थयाङ्क वा मिख  वा कागजा  नेपाि 
सरकार वा प्रदेश सरकारिे िाग गरेिा त्यस् ा सचूना,  थयाङ्क वा मिख  वा 
कागजा  प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ िे प्रिाणर्  गरी उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

९.  अन्य मिख  वा कागजा को प्रिार्ीकरर्ः  

(१)  तनयि ३, ४, ५, ६, ७ र ८ िा िेणखएदेणख बाहेक गाउँपामिकासँग सभबस्न्ि  
अन्य मिख  वा कागजा को प्रिार्ीकरर् गदाय काययपामिकाबाट भएका वा जारी 
भएका मिख  वा कागजा को प्रिार्ीकरर् प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ बाट    
हुनेछ ।  
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(२)  उपतनयि (१) िा जुनसुकै कुरा िेणखएको भए  ापतन कुनै खास मिख  वा 
कागजा  प्रिार्ीकरर्का िाधग गाउँपामिकाको कानून बिोस्जि कुनै खास 
अधिकारी  ोक्रकएको रहेछ भने त्यस् ा मिख  वा कागजा  त्यस् ा अधिकारीबाट 
प्रिार्ीकरर् हुनेछ ।  

१०.  कायणपालिकाबाट हुने ननयुक्तत, सरुवा तथा अवकासको प्रमार्ीकरर्ाः  

(१)  काययपामिकाबाट तनयुस्क्  हुने पदको तनयुस्क् पत्र, सरुवा  था अवकाश पत्रको 
प्रिार्ीकरर् प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ बाट हुनेछ ।  

(२)  गाउँपामिकाको ववमभन्न सेवाको अधिकृ  वा सो सरहका पद र स्थायी तनयुस्क्  
हुने अन्य पदिा प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ िे प्रिार्ीकरर् गरी तनयुस्क् पत्र 
ठदनेछ ।  

(३)  गाउँपामिकाको ववज्ञ सेवा वा करारिा तनयुक्  हुने पदिा प्रिुख प्रशासकीय 
अधिकृ  वा तनजिे अस्ख यारी ठदएको सभवस्न्ि  शाखा प्रिुखिे प्रिार्ीकरर् 
गरी तनयुस्क् पत्र ठदनेछ ।  

(४)  यस तनयििा िेणखएदेणख बाहेक गाउँपामिकाका कानून बिोस्जि तनयुस्क्  हुन े
अन्य पदको तनयुस्क्  प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ  वा तनजिे  ोकेको 
अधिकारीद्वारा प्रिार्ीकरर् हुनेछ ।  

(५)  यस तनयि बिोस्जिको प्रािाणर्क प्रत  प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ िे सुरक्षि  
राख्न ुवा राख्न िगाउनु पनेछ ।  

पररच्छेद ३ 
सूचना तथा अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्िमा 

 ११.  सूचना तथा अलभिेख केन्र रहनेाः  

(१)  गाउँ काययपामिकाबाट हुने तनर्यय, आदेश िगाय का मिख  वा कागजा का 
प्रािाणर्क प्रत  िगाय का सूचना  था अमभिेख व्यवस्थापन गनय नगर 
काययपामिकािा एक सूचना  था अमभिेख केन्र रहनेछ ।  

(२)  उपतनयि (१) बिोस्जिको सूचना  था अमभिेख केन्रिे यस तनयि बिोस्जि 
प्रिार्ीकरर् भएका मिख  वा कागजा का सक्कि प्रािाणर्क प्रत  सुरक्षि साथ 
राख्न ुपनेछ । 
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(३)  उपतनयि (१) बिोस्जि सूचना  था अमभिेख केन्रिे यस तनयि बिोस्जि 
प्रिार्ीकरर् भएका िहत्वपूर्य मिख  वा कागजा को िाइिो क्रिल्ि  यार गरी 
राख्न ुपनेछ ।  

(४)  उपतनयि (१) बिोस्जिको सूचना  था अमभिेख केन्रिे मिख  वा कागजा का 
मसिेमसिेवार रुपिा संग्रह गरी अमभिेख राख्न ुपनेछ ।  

१२.  अलभिेख व्यवक्स्थत गरी राख्न ुपनेाः  

(१)  यस तनयि बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएको मिख  वा कागजा को गाउँ 
काययपामिकाको सभवस्न्ि  बबषयग  शाखा र सूचना  था अमभिेख केन्रिे 
सुरक्षि साथ अमभिेखबद्ि गरी राख्न ुपनेछ ।  

(२)  उपतनयि (१) बिोस्जि अमभिेख राखदा ववद्यु ीय प्रत  सि े सुरक्षि  गरी राख्न ु
पनेछ ।  

१३. सावणजननक गनुणपनेाः  

यस तनयििा जुनसुकै कुरा िेणखएको भए  ापतन प्रचमि  कानूनिे गोप्य राख्नपुने 
मिख  वा कागजा  भनी  ोके बाहेकका अन्य सबै मिख  वा कागजा  सवयसािारर्को 
जानकारीको िाधग सूचना  था अमभिेख केन्रिे सावयजतनक रुपिा प्रकाशन गनुय      
पनेछ ।  

पररच्छेद ४ 
ववववि 

१४.  अन्य प्रचलित कानून बमोक्जम प्रमार्ीकरर् हुने ववषयमा असर नपनेाः  

कुनै तनर्यय वा आदेश प्रिार्ीकरर् सभबन्ििा प्रचमि  नेपाि कानूनिा छुट्टै व्यवस्था 
भएकोिा त्यस् ा ववषयिा यस तनयििा िेणखएको कुनै कुरािे असर पाने छैन ।  

१५.  कायणववधि बनाउन सतनेाः  

यस तनयिको उद्देश्य कायायन्वयन गनय काययपामिकािे आवश्यक काययववधि बनाउन 
सक्नेछ ।  
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१६.  बचाऊाः  

यस अतघ स्थानीय तनकायबाट प्रचमि  कानून बिोस्जि भए गरेका तनर्यय वा आदेश 
वा  त्सभवन्िी अधिकारपत्रको प्रिाणर्करर् यसै तनयि बिोस्जि भए गरेको     
िातननेछ । 

आज्ञािे, 

ठदपक पाण्डये 

प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ  

 


