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अग्नीसाइय कृष्णासवयन गाउॉऩालरकाको लनणयम वा आदेश वा अलधकायऩत्रको प्रभाणीकयण 
(कामयववलध) लनमभावरी, २०७४ 

प्रस्तावना 

अग्नीसाइर कृष्णासवरन  गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयम वा आदेश य अलधकायऩत्र रगामतका  अन्म केही 
लरखत प्रभाणीकयण गने ववलध य   प्रविमाराई व्मवजस्थत गनय वाञ्छनीम बएकारे, 

नेऩारको सॊववधानको धाया २१४ को उऩधाया (५) फभोजजभ अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउॉ कामयऩालरकारे 
देहामको लनमभावरी फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्ब 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्बिः (१) मस लनमभावरीको नाभ "अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयम 
वा आदेश य अलधकायऩत्रको प्रभाणीकयण (कामयववलध) लनमभावरी, २०७४ यहेको छ । 

 (२) मो लनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ । 

२. ऩरयबाषािः ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस लनमभावरीभािः- 

 (क) "अध्मऺ' बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको अध्मऺ सम्झन ुऩछय ।  

 (ख) "उऩाध्मऺ' बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछय ।  

 (ग) "कामयऩालरका" बन्नारे सॊववधानको धाया २१५ फभोजजभ गठठत अग्नीसाइर कृष्णासवरन  गाउॉ 
कामयऩालरका सम्झनऩुछय । 

 (घ) "कामयकायी अलधकृत" बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको कामयकायी अलधकृत सम्झन ुऩछय।  

 (ङ) "गाउॉऩालरका" बन्नारे सॊववधान फभोजजभको गाउॉऩालरका सम्झन ुऩछय ।  

  (च) "प्रभाजणक प्रलत" बन्नारे लनणयम वा आदेश य अलधकायऩत्र प्रभाजणत गने अलधकायीरे हस्ताऺय 
गयेको सक्कर प्रलत सम्झन ुऩछय । 

 (छ) "लरखत वा कागज" बन्नारे देहामका ववषमसॉग सम्फजन्धत लनणयम वा आदेश वा तत्सम्फन्धी 
अलधकायऩत्रसॉग सम्फजन्धत लरखत वा कागज सम्झन ुऩछय,- 

  (१) गाउॉ कामयऩालरकारे फनाएको नीलत, लनमभ, लनदेजशका, कामयववलध,  

  (२) गाउॉ  कामयऩालरकारे जायी गयेको आदेश,  
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  (३) गाउॉ कामयऩालरकाद्वाया ऩारयत प्रस्ताव,  

  (४) गाउॉ कामयऩालरकारे जायी गयेको अलधकायऩत्र,  

  (५) गाउॉ कामयऩालरकारे गयेको लनणयम,  

  (६) गाउॉ कामयऩालरकाफाट लनमजुि हनेु ऩदको लनमजुिऩत्र, सरुवा तथा अवकाश ऩत्र,  

 (७) गाउॉ कामयऩालरकारे जायी गयेको सचुना तथा लसजयना गयेको तथ्माङ्क वा अलबरेख सम्फन्धी लरखत       
वा कागजात, 

    (८) प्रचलरत कानून फभोजजभ प्रभाणीकयण गनुय ऩने अन्म लरखत वा कागजात । 

 

 (ज) "सबा" बन्नारे सॊववधानको धाया २२२ फभोजजभको गाउॉसबा सम्झन ुऩछय ।  

 (झ) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधानराई सम्झन ुऩछय ।  

 (ञ) "सचुना तथा अलबरेख केन्र" बन्नारे गाउॉऩालरका अन्तगयत स्थाऩना बएको लनमभ ११ फभोजजभको 
सचुना तथा अलबरेख केन्र सम्झन ुऩछय । 

ऩरयच्छेद २ 

लरखत वा कागजातको प्रभाणीकयण कामयववलध 

३. लनमभको प्रभाणीकयण कामयववलधिः (१) कामयऩालरकारे फनाएको लनमभ कामयऩालरकाको फैठकफाट स्वीकृत 
बएऩलछ अध्मऺरे प्रभाणीकयण गनेछ । 

 (२) अध्मऺरे उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण गदाय नेऩारी कागजभा तमाय गरयएको लनमभको 
कम्तीभा चाय प्रलतभा लभलत सभेत उल्रेख गयी हस्ताऺय गनुयऩनेछ य त्मस्तो प्रभाजणक प्रलतभध्मे एक एक 
प्रलत देहाम फभोजजभको लनकामभा ऩठाउनऩुनेछिः- 

  (क) कामयकायी अलधकृतको सजचवारमभा,  

  (ख) सचुना तथा अलबरेख केन्रभा,  

  (ग) सॊघको सॊघीम भालभरा हेने भन्त्रारमभा,  

  (घ) प्रदेशको गाउॉऩालरका हेने लनकाम (भन्त्रारम वा ववबाग) भा,  

 (३) सचुना तथा अलबरेख केन्ररे उऩलनमभ (२) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएका लनमभ प्रकाशन गयी 
गाउॉऩालरकाका सफै वडा कामायरमभा ऩन्र ठदनलबत्र ऩठाउनऩुनेछ । 

 (४) मस लनमभ फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको लनमभ कामयकायी अलधकृतरे सवयसाधायणको जानकायीको 
रालग सावयजलनक गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 
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४. नीलत, लनदेजशका तथा कामयववलधको प्रभाणीकयणिः (१) कामयऩालरकारे फनाएको नीलत, लनदेजशका तथा 
कामयववलध कामयकायी अलधकृतरे तीन प्रलतभा हस्ताऺय गयी प्रभाणीकयण गनुय ऩनेछ । 

 (२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको प्रभाणीक प्रलतभध्मे एक प्रलत  कामयकायी अलधकृतको 
सजचवारमभा, एक प्रलत कामायन्वमन गने सम्फजन्धत लनकामभा य अको प्रलत सचुना तथा अलबरेख केन्रभा 
ऩठाई कामायन्वमन तथा अलबरेखफद्ध गनुय ऩनेछ । 

 (३) सचुना तथा अलबरेख केन्ररे उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएका नीलत, लनदेजशका तथा 
कामयववलध सफै वडा कामयरमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (४) मस लनमभ फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको नीलत, लनदेजशका तथा कामयववलध कामयकायी अलधकृतरे 
सवयसाधायणको जानकायीको रालग सावयजलनक गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

५. कामयऩालरकाको लनणयम तथा प्रस्तावको प्रभाणीकयणिः (१)कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश हनेु प्रस्ताव य 
फैठकको लनणयम कामयकायी अलधकृतरे प्रभाजणत गनेछ । 

 (२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएका लनणयम तथा प्रस्ताव सचुना तथा अलबरेख केन्ररे 
सयुजऺत तवयरे सॊग्रह गयी याख्नऩुनेछ । 

   (३) उपननयम (१) बमोनिम प्रमानणत ननणणय कायणकारी अनिकृतले कायाणन्वयन गने सम्बनन्ित ननकाय वा 

अनिकारीलाई पठाई त्यस्तो ननणणय सुरनित राख्नुपनेछ । 

 (३) मस लनमभ फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको लनणयम कामयकायी अलधकृतरे सवयसाधायणको जानकायीको 
रालग सावयजलनक गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

६.आदेश वा अलधकायऩत्रको प्रभाणीकयणिः  

(१)सॊववधान वा अन्म प्रचलरत काननु फभोजजभ कामयऩालरकाफाट जायी हनेु अदेश वा अलधकाय ऩत्रको 
प्रभाजणकयण अध्मऺरे गनेछ ।  

(२) उऩलनभमभ (१) वभोजजभ प्रभाजणकयण बएको आदेश वा अलधकाय ऩत्रको प्रभाणीत प्रलत भध्मे १ प्रलत 
कामायन्वमन गने सम्फजन्धत लनकाम वा अलधकायीराइय य अकोप्रलत सचुना तथा अलबरेख केन्रभा ऩठाइ 
अलबरेख दताय गनुय ऩनेछ ।  

(३) मस लनभम फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको आदेश वा अलधकाय ऩत्र कामयकायी अलधकृतरे सवयसाधायणको 
जानकायीको रालग सावयजलनक गने व्मवस्था लभराउनऩुनेछ।  

७.न्मावमक सलभलतको लनणयम वा आदेशको प्रभाणीकयणिः (१) न्मावमक सलभलतको लनणयम वा आदेश उि 
सलभलतका सॊमोजक य सफै सदस्मरे प्रभाजणत गनेछन ्। 
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(२) न्मावमक सलभलतका लनणयम वा आदेशको प्रभाजणक प्रलत कामयकायी अलधकृत वा लनजरे तोकेको 
सम्फजन्धत शाखाको कभयचायीरे सॊयऺण गनेछ । 

 (३) मस लनमभ फभोजजभ बएको लनणयम वा आदेशको नक्कर लरन चाहेभा सयोकायवारा व्मजि वा 
सॊस्थाराई कामयकायी अलधकृत वा लनजरे तोकेको कभयचायीरे नक्कर प्रलत प्रभाजणत गयी उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

८. सचुना वा तथ्माङ्क प्रभाणीकयणिः (१) स्थानीमस्तयको सचुना तथा तथ्माङ्क, स्वीकृत वावषयक कामयिभ, 
मोजना तथा फजेट एवॊ कामयमोजनाको प्रभाणीकयण कामयकायी अलधकृतरे गनेछ । 

 (२) गाउॉऩालरकाभा यहेको सचुना वा तथ्माङ्क कसैरे भाग गयेभा अलबरेखभा जनाई सम्फजन्धत शाखा 
प्रभखुरे प्रभाजणत गयी उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

 (३) मस लनमभ फभोजजभ कुनै सचुना, तथ्माङ्क वा लरखत वा कागजात नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे 
भाग गयेभा त्मस्तो सचुना, तथ्माङ्क वा लरखत वा कागजात कामयकायी अलधकृतरे प्रभाजणत गयी उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

९. अन्म लरखत वा कागजातको प्रभाणीकयणिः  (१) लनमभ ३,४,५,६,७ य ८ भा रेजखएदेजख फाहेक 
गाउॉऩालरकासॉग सम्फजन्धत अन्म लरखत  कागजातको प्रभाणीकयण गदाय कामयऩालरकाफाट बएका वा जायी 
बएका लरखत वा कागजातको प्रभाणीकयण कामयकायी अलधकृतफाट हनेुछ । 

 (२)उऩलनमभ(१)भा जनुसकैु कुया  रेजखएको बए ताऩलन कुनै खास लरखत वा कागजात प्रभाणीकयणका 
रालग गाउॉऩालरकाको कानूनफभोजजभ कुनै खास अलधकायी तोवकएको यहेछ बने त्मस्तो लरखत वा 
कागजात त्मस्तो अलधकायीफाट प्रभाणीकयण हनेुछ । 

१०. कामयऩालरकाफाट हुने लनमजुि, सरुवा तथा अवकाशको प्रभाणीकयणिः (१) कामयऩालरकाफाट लनमजुि हनेु 
ऩदको लनमजुिऩत्र, सरुवा तथा अवकाश ऩत्रको प्रभाणीकयण कामयकायी अलधकृतफाट हनेुछ । 

 (२) गाउॉऩालरकाको ववलबन्न सेवाको अलधकृत वा सो सयहको ऩद य स्थामी लनमजुि हनेु अन्म ऩदभा 
कामयकायी अलधकृतरे प्रभाणीकयण गयी लनमजुिऩत्र ठदनेछ । 

 (३) गाउॉऩालरकाको ववऻ सेवा वा कयायभा लनमिु हनेु ऩदभा कामयकायी अलधकृत वा लनजरे अजततमायी 
ठदएको सम्फजन्धत शाखा प्रभखुरे प्रभाणीकयण गयी लनमजुि ऩत्र ठदनेछ । 

 (४) मस लनमभभा रेजखएदेजख फाहेक गाउॉऩालरकाको कानून फभोजजभ लनमजुि हनेु अन्म ऩदको लनमजुि 
कामयकायी अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकायीद्वाया प्रभाणीकयण हनेुछ । 

 (५) मस लनमभ फभोजजभको प्रभाणीक प्रलत कामयकायी अलधकृतरे सयुजऺत याख्न ुवा   याख्न    रगाउन ु
ऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद ३ 

सचुना तथा अलबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा 

११. सचुना तथा अलबरेख केन्र यहनेिः (१) गाउॉ कामयऩालरकाफाट हनेु लनणयम, आदेश रगामतका लरखत वा 
कागजातको प्रभाणीक प्रलत रगामतका सचुना तथा अलबरेख व्मवस्थाऩन गनय गाउॉ कामयऩालरकाभा एक 
सचुना तथा अलबरेख केन्र यहनेछ । 

 (२) उऩलनमभ (१) फभोजजभको सचुना तथा अलबरेख केन्र मस लनमभ फभोजजभ प्रभाणीकयण बएका 
लरखत वा कागजातको सक्कर प्रभाणीक प्रलत सयुजऺतसाथ याख्नऩुनेछ । 

 (३)उऩलनमभ (१) फभोजजभ सचुना तथा अलबरेख केन्ररे मस लनमभ फभोजजभ प्रभाणीकयण बएका 
भहत्वऩूणय लरखत वा कागजातको भाइिो वपल्भ तमाय गयी याख्नऩुनेछ । 

 (४) उऩलनमभ (१)  फभोजजभको सचुना तथा अलबरेख केन्ररे लरखत वा कागजातको लसरलसरेवाय 
रुऩभा सॊग्रह गयी अलबरेख याख्नऩुनेछ । 

१२. अलबरेख व्मवजस्थत गयी याख्न ुऩनेिः  (१) मस लनमभ फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको लरखत वा 
कागजातको गाउॉ कामयऩालरकाको सम्फजन्धत ववषमगत शाखा वा सचुना तथा अलबरेख केन्ररे सयुजऺत 
साथ अलबरेखवद्ध गयी याख्नऩुनेछ । 

 (२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ अलबरेख यातदा ववद्यतुीम प्रलत सभेत सयुजऺत गयी याख्न ुऩनेछ ।  

१३. सावयजलनक गनुयऩनेिः मस लनमभभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानूनरे गोप्म याख्नऩुने 
लरखत वा कागजात बनी तोके फाहेकका अन्म सफै लरखत वा कागजात सवयसाधायणको जानकायीको 
रालग सचुना तथा अलबरेख केन्ररे सावयजलनक रुऩभा प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ४ 

ववववध 

१४. अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ प्रभाणीकयण हुने ववषमभा असय नऩनेिः  कुनै लनणयम वा आदेश 
प्रभाणीकयण सम्फन्धभा प्रचलरत नेऩार कानूनभा छुटै्ट व्मवस्था बएकोभा त्मस्तो ववषमभा मस लनमभभा 
रेजखएको कुनै कुयारे असय ऩाने छैन । 

१५. कामयववलध फनाउन सकनेिः मस लनमभको उद्देश्म कामायन्वमन गनय कामयऩालरकारे आवश्मक कामयववलध 
फनाउन सकनेछ । 

१६. फचाऊिः मस अजघ स्थानीम लनकामफाट प्रचलरत कानून फभोजजभ बए गयेका लनणयम वा आदेश वा 
तत्सम्फन्धी अलधकायऩत्रको प्रभाणीकयण मस लनमभ फभोजजभ बए गयेको भालननेछ । 
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