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स्थानीय राजपत्र 
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भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको गनयमािली नं.०१ 

सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाको गनणवय िा आदेश र अगधकारपत्रको प्रमाणीकरण 
गनएमािली, २०७४ 

;fgLe]/L ufpFkflnsf l;DnL ?s'd -klZrd_ s0ff{nL k|b]z g]kfn  

                                   ufpF;efjf6 kf/lt ldlt M 074/4/२७                                               
k|df0fLs/0f ldlt M 074/05/05 

प्रस्तािनााः  

सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाको गनणवय िा आदेश र अगधकारपत्र लगायतका अन्य केही गलित प्रमाणीकरण 
गने विगध र प्रवियालाई व्यिजस्थत गनव िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २१४ को उपधारा (५) 
बमोजिम सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाले देहायको गनयमािली बनाएको छ। 

पररच्छेद - १ 

प्रारम्भ 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस गनयमािलीको नाम “सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाको गनणवय िा आदेश र 
अगधकारपत्रको प्रमाणीकरण गनयमािली, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो गनयमािली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 



२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस गनयमािलीमााः- 
(क) “अध्यि” भन्नाले गाउँ कायवपागलकाको अध्यि सम्झन ुपछव । 

(ि) “उपाध्यि” भन्नाले गाउँ कायवपागलकाको उपाध्यि सम्झन ुपछव । 

(ग) “कायवपागलका” भन्नाले संविधानको धारा २१५ बमोजिम गठित सानीभेरी गाउँ कायवपागलका सम्झन ु
पछव । 

(घ) “अगधकृत” भन्नाले गाउँ कायवपागलकाको प्रशासकीय अगधकृत सम्झन ुपछव । 

(ङ) “गाउँपागलका” भन्नाले संविधान बमोजिमको गाउँपागलका सम्झन ुपछव । 

(च) “प्रमाणीत प्रगत” भन्नाले गनणवय िा आदेश र अगधकारपत्र प्रमाजणत गने अगधकारीले हस्तािर गरेको 
सक्कल प्रगत सम्झन ुपछव । 

(छ) “गलित िा कागिात” भन्नाले देहायका गबषयसँग सम्िजन्धत गनणवय िा आदेश िा तत्सम्िन्धी 
अगधकारपत्रसँग सम्िजन्धत गलित िा कागिात सम्झन ुपछवाः- 
(१) गाँउ कायवपागलकाले बनाएको नीगत, गनयम, गनदेजशका, कायवविगध, 

(२) गाँउ कायवपागलकाले िारी गरेको आदेश, 

(३) गाँउ कायवपागलकाद्वारा पाररत प्रस्ताि, 

(४) गाँउ कायवपागलकाले िारी गरेको अगधकारपत्र, 

(५) गाँउ कायवपागलकाले गरेको गनणवय, 

(६) गाउँ कायवपागलकाबाट गनयजुि हनुे पदको गनयजुिपत्र, सरुिा तथा अिकाश पत्र, 

(७) गाउँ कायवपागलकाले िारी गरेको सूचना तथा गसिवना गरेको तथयांक िा अगभलेि सम्िन्धी 
गलित िा कागिात, 

(८) प्रचगलत कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गनुव पने अन्य गलित िा कागिात । 

(ि) “सभा” भन्नाले संविधानको धारा २२२ बमोजिमको गाउँसभा सम्झन ुपछव । 

(झ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधानलाई सम्झन ुपछव । 

(ञ) “सूचना तथा अगभलेि केन्र” भन्नाले गाउँपागलका अन्तगवत स्थापना भएको गनयम ११ बमोजिमको 
सूचना तथा अगभलेि केन्र सम्झन ुपछव । 

पररच्छेद - २ 

गलित िा कागिातको प्रमाणीकरण कायवविगध 

३. गनयमको प्रमाणीकरण कायवविगधाः (१) कायवपागलकाले बनाएको गनयम  कायवपागलकाको बैिकबाट 
स्िीकृत भएपगछ अध्यिले प्रमाणीकरण गनेछ । 

(२) अध्यिले उपगनयम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण गदाव नेपाली कागिमा तयार गररएको गनयमको 
कम्तीमा चार प्रगतमा गमगत समेत उल्लेि गरी हस्तािर गनुव पनेछ र त्यस्तो प्रामाणीक प्रगतमध्ये एक एक 
प्रगत देहाय बमोजिमका गनकायमा पिाउन ुपनेछाः- 



(क) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतको सजचिालयमा, 
(ि) सूचना तथा अगभलेि केन्रमा, 
(ग) संघको संघीय मागमला हेने मन्त्रालयमा, 
(घ) प्रदेशको गाउँपागलका हेने गनकाय (मन्त्रालय िा विभाग) मा, 

(३) सूचना तथा अगभलेि केन्रले उपगनयम (२) बमोिम प्रमाणीकरण भएका गनयमप्रकाशन गरी 
गाउँपागलकाका सबै िडा कायावलयमा पन्र ठदनगभत्र पिाउन ुपनेछ । 

(४) यस गनयम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको गनयम प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग सािविगनक गने व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

४. नीगत, गनदेजशका तथा कायवविगधको प्रमाणीकरणाः (१) कायवपागलकाले बनाएको नीगत, गनदेजशक तथा 
कायवविगध अध्यिले तीन प्रगतमा हस्तािर गरी प्रमाणीकरण गनुव पनेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको प्रामाजणकरण प्रगतमध्ये एक प्रगत प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृतको सजचिलयमा  र अको प्रगत सूचना तथा अगभलेि केन्रमा पिाई कायावन्ियन तथा अगभलेिबद्ध 
गनुवपनेछ । 

(३) सूचना तथा अगभलेि केन्रले उपगनयम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका नीगत, गनदेजशका तथा 
कायवविगध सबै िडा कायावलयमा पिाउन ुपनेछ । 

(४) यस गनयम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको नीगत, गनदेजशका तथा कायवविगध प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृतले सिवसाधारणको िानकारीको लागग सािविगनक गने व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

५. कायवपागलकाको गनणवय तथा प्रस्तािको प्रमाणीकरणाः (१) कायवपागलकाको बैिकमा पेश हनु े प्रस्ताि र 
बैिकको गनणवय कायवकारी अगधकृतले प्रमाजणत गनेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका गनणवय तथा प्रस्ताि सूचना तथा अगभलेि केन्रले 
सरुजित तिरले संग्रह गरी राख्न ुपनेछ । 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम प्रमाजणत गनणवय प्रमिु प्रशासकीय कायावन्ियन गने सम्िजन्धत गनकाय िा 
अगधकारीलाई पिाई त्यस्तो गनणवय सरुजित राख्न ुपनेछ । 

(४) यस गनयम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको गनणवय प्रमिु प्रशासकीय सिवसाधारणको िानकारीको 
लागग सािविगनक गने व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

६. आदेश िा अगधकारपत्रको प्रमाणीकरणाः (१) संविधान िा अन्य प्रचगलत कानून बमोजिम 
कायवपागलकाबाट िारी हनुे आदेश िा अगधकारपत्रको प्रमाणीकरण अध्यिले गनेछ । 



(२) उपगनयम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको आदेश िा अगधकारपत्रको प्रामाणीक प्रगतमध्ये एक 
प्रगत कायावन्ियन गने सम्िजन्धत गनकाय िा अगधकारीलाई र अको प्रगत सूचना तथा अगभलेि केन्रमा पिाई 
अगभलेिबद्ध गनुव पनेछ । 

(३) यस गनयम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको आदेश िा अगधकारपत्र प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले 
सिवसाधारणको िानकारीको लागग सािविगनक गने व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

७. न्यावयक सगमगतको गनणवय िा आदेशको प्रमाणीकरणाः (१) न्यावयक सगमगतको गनणवय िा आदेश 
उि सगमगतका संयोिक र सबै सदस्यले प्रमाणीत गनेछन ्। 

(२) न्यावयक सगमगतका गनणवय िा आदेशको प्रामाजणक प्रगत प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले 
तोकेको सम्बजन्धत शािाको कमवचारीले संरिण गनेछ । 

(३) यस गनयम बमोजिम भएको गनणवय िा आदेशको नक्कल गलन चाहेमा सरोकारिाला व्यजि िा 
संस्थालाई प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले तोकेको कमवचारीले नक्कल प्रगत प्रमाजणत गरी उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

८. सूचना िा तथयाकं प्रमाणीकरणाः (१) स्थानीयस्तरको सूचना तथा तथयांक, स्िीकृत बावषवक कायविम, 

योिना तथा बिेट एिं कायवयोिनाको प्रमाणीकरण प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले गनेछ । 

(२) गाउँपागलकामा रहेको सूचना िा तथयांक कसैले माग गरेमा अगभलेिमा िनाई सम्िजन्धत शािा 
प्रमिुले प्रमाजणत गरी उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) यस गनयम बमोजिम कुनै सूचना, तथयांक िा गलित िा कागिात नपेाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारले माग गरेमा त्यस्तो सूचना, तथयांक िा गलित िा कागिात प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले प्रमाणीत 
गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

९. अन्य गलित िा कागिातको प्रमाणीकरणाः (१) गनयम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा लेजिएदेजि बाहेक 
गाउँपागलकासँग सम्बजन्धत अन्य गलित िा कागिातको प्रमाणीकरण गदाव कायवपागलकाबाट भएका िा िारी 
भएका गलित िा कागिातको प्रमाणीकरण प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतबाट हनुेछ । 

(२) उपगनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन कुनै िास गलित िा कागिात 
प्रमाणीकरणका लागग गाउँपागलकाको कानूनबमोजिम कुनै िास अगधकारी तोवकएको रहेछ भने त्यस्तो गलित 
िा कागिात त्यस्तो अगधकारीबाट प्रमाणीकरण हनुेछ । 

१०. कायवपागलकाबाट हनु ेगनयजुि, सरुिा तथा अिकाशको प्रमाणीकरणाः (१) कायवपागलकाबाट गनयजुि 
हनुे पदको गनयजुिपत्र, सरुिा तथा अिकाश पत्रको प्रमाणीकरण प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतबाट हनुेछ । 



(२) गाउँपागलकाको विगभन्न सेिाको अगधकृत िा सो सरहको पद र स्थायी गनयजुि हनुे अन्य पदमा 
प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले प्रमाणीकरण गरी गनयजुिपत्र ठदनेछ । 

(३) गाउँपागलकाको विज्ञ सेिा िा करारमा गनयिु हनुे पदमा प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले 
अजततयारी ठदएको सम्िजन्धत शािा प्रमिुले प्रमाणीकरण गरी गनयजुिपत्र ठदनेछ । 

(४) यस गनयममा लेजिएदेजि बाहेक गाउँपागलकाको कानून बमोजिम गनयजुि हनुे अन्य पदको गनयजुि 
प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले तोकेको अगधकारीद्वारा प्रमाणीकरण हनुेछ । 

(५) यस गनयम बमोजिमको प्रामाजणक प्रगत प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले सरुजित राख्न ु िा राख्न 
लगाउन ुपनेछ । 

पररच्छेद - ३ 

सूचना तथा अगभलेि व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

११. सूचना तथा अगभलेि केन्र रहनाेः (१) गाँउ कायवपागलकाबाट हनुे गनणवय, आदेश लगायतका गलित 
िा कागिातको प्रामाणीकरण प्रगत लगायतका सूचना तथा अगभलेि व्यिस्थापन गनव गाँउ कायवपागलकामा 
एक सूचना तथा अगभलेि केन्र रहनेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको सूचना तथा अगभलेि केन्रले यस गनयम बमोजिम प्रमाणीकरण 
भएका गलित िा कागिातको सक्कल प्रामाणीक प्रगत सरुजितसाथ राख्न ुपनेछ । 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम सूचना तथा अगभलेि केन्रले यस गनयम बमोजिम प्रमाणीकरण भएका 
महत्िपूणव गलित िा कागिातको माइिो विल्म तयार गरी राख्न ुपनेछ । 

(४) उपगनयम (१) बमोजिमको सूचना तथा अगभलेि केन्रले गलित िा कागिातको गसलेगसलेिार 
रुपमा संग्रह गरी अगभलेि राख्न ुपनेछ । 

१२. अगभलेि व्यिजस्थत गरी राख्न ुपनेाः (१) यस गनयम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको गलित िा कागिातको 
गाउँ कायवपागलकाको सम्िजन्धत गबषयगत शािा र सूचना तथा अगभलेि केन्रले सरुजितसाथ अगभलेिबद्ध 
गरी राख्न ुपनेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम अगभलेि रातदा विद्यतुीय प्रगत समेत सरुजित गरी राख्न ुपनेछ । 

१३. सािविगनक गनुवपनेाः यस गनयममा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन प्रचगलत कानूनले गोप्य राख्नपुने 
गलित िा कागिात भनी तोके बाहेकका अन्य सबै गलित िा कागिात सिवसाधारणको िानकारीको लागग 
सूचना तथा अगभलेि केन्रले सािविगनक रुपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

पररच्छेद - ४ 



विविध 

१४. अन्य प्रचगलत कानून बमोजिम प्रमाणीकरण हनु े विषयमा असर नपनेाः कुनै गनणवय िा आदेश 
प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रचगलत नेपाल कानूनमा छुटै्ट व्यिस्था भएकोमा त्यस्तो विषयमा यस गनयममा 
लेजिएको कुनै कुराले असर पाने छैन । 

१५. कायवविगध बनाउन सकनाेः यस गनयमको उदे्दश्य कायावन्ियन गनव कायवपागलकाले आिश्यक कायवविगध 
बनाउन सकनेछ । 

१६. बचाऊाः यस अजघ स्थानीय गनकायबाट प्रचगलत कानून बमोजिम भए गरेका गनणवय िा आदेश िा तत्सम्िन्धी 
अगधकारपत्रको प्रमाजणकरण यसै गनयम बमोजिम भए गरेको मागननेछ । 

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


