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ऐसेलुखर्क गाईँ पाललर्ार्ो लिर्कय वा अदेश र ऄलिर्ारपत्रर्ो प्रमार्ीर्रर्
(र्ायकलवलि) लियमावली , २०७४
प्रस्ताविा
ऐसेलुखर्क गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो लिर्कय वा अदेश र ऄलिर्ारपत्र लगायतर्ा
प्रमार्ीर्रर् गिे लवलि र

ऄन्य र्े ही ललखत

प्रक्रियालाइ व्यवलस्ित गिक वाञ्छिीय भएर्ाले,

िेपालर्ो संलविािर्ो िारा २१४ र्ो ईपिारा (५) बमोलजम ऐसेलुखर्क

गाईँ र्ायकपाललर्ाले

देहायर्ो लियमावली बिाएर्ो छ ।
पररच्छेद १
प्रारम्भ
१. संलिप्त िाम र प्रारम्भः ( १) यस लियमावलीर्ो िाम " ऐसेलुखर्क गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो
लिर्कय वा अदेश र ऄलिर्ारपत्रर्ो प्रमार्ीर्रर् (र्ायकलवलि) लियमावली, २०७४ रहेर्ो छ
।
(२) यो लियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गले ऄर्ो ऄिक िलागेमा यस लियमावलीमाः( र्) "ऄध्यि' भन्नाले गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो ऄध्यि सम्झिु पछक ।
( ख) "ईपाध्यि' भन्नाले गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो ईपाध्यि सम्झिु पछक ।
( ग) " र्ायकपाललर्ा" भन्नाले संलविािर्ो िारा २१५ बमोलजम गरठत ऐसेलुखर्क

गाईँ

र्ायकपाललर्ा सम्झिुपछक ।
( घ) "र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ त" भन्नाले गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ त सम्झिु पछक ।
( ङ) "गाईँ पाललर्ा" भन्नाले ऐसेलुखर्क

गाईँ पाललर्ा सम्झिु पछक ।

( च) " प्रमालर्र् प्रलत" भन्नाले लिर्कय वा अदेश र ऄलिर्ारपत्र प्रमालर्त गिक ऄलिर्ारीले
हस्तािर गरे र्ो सक्कल प्रलत सम्झिु पछक ।
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( छ) " ललखत वा र्ागज" भन्नाले देहायर्ा लवषयसँग सम्बलन्ित लिर्कय वा अदेश वा
तत्सम्बन्िी ऄलिर्ारपत्रसँग सम्बलन्ित ललखत वा र्ागज सम्झिु पछक,(

१) गाईँ र्ायकपाललर्ाले बिाएर्ो िीलत, लियम, लिदेलशर्ा, र्ायकलवलि,

(

२) गाईँ

(

३) गाईँ र्ायकपाललर्ाद्वारा पाररत प्रस्ताव,

(

४) गाईँ र्ायकपाललर्ाले जारी गरे र्ो ऄलिर्ारपत्र,

(

५) गाईँ र्ायकपाललर्ाले गरे र्ो लिर्कय

(

६) गाईँ र्ायकपाललर्ाबाट लियुलि हुिे पदर्ो लियुलिपत्र, सरुवा तिा ऄवर्ाश पत्र

(

७) गाईँ

र्ायकपाललर्ाले जारी गरे र्ो अदेश,

र्ायकपाललर्ाले जारी गरे र्ो सूचिा तिा लसजकिा गरे र्ो तथ्याङ्र् वा

ऄलभलेख सम्बन्िी ललखत वा र्ागजात
(

८) प्रचललत र्ािूि बमोलजम प्रमार्ीर्रर् गिुक पिे ऄन्य ललखत वा र्ागजात

( ज) "सभा" भन्नाले संलविािर्ो िारा २२२ बमोलजमर्ो गाईँ सभा सम्झिु पछक ।
( झ) "संलविाि" भन्नाले िेपालर्ो संलविािलाइ सम्झिु पछक ।
( ञ) " सूचिा तिा

ऄलभलेख

र्े न्र"

भन्नाले

गाईँ पाललर्ा

ऄन्तगकत

स्िापिा

भएर्ोo;

lgodfjnLsf] लियम ११ बमोलजमर्ो सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्र सम्झिु पछक ।

पररच्छेद २
ललखत वा र्ागजातर्ो प्रमार्ीर्रर् र्ायकलवलि
३. लियमर्ो प्रमार्ीर्रर् र्ायकलवलिः ( १) र्ायकपाललर्ाले बिाएर्ो लियम र्ायकपाललर्ार्ो
बैठर्बाट स्वीर्ृ त भएपलछ ऄध्यि,ले प्रमार्ीर्रर् गिेछ ।
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( २) ऄध्यिले ईपलियम (१) बमोलजम प्रमार्ीर्रर् गदाक िेपाली र्ागजमा तयार गररएर्ो
लियमर्ो र्म्तीमा चार प्रलतमा लमलत समेत ईल्लेख गरी हस्तािार गिुकपिेछ र त्यस्तो
प्रमालर्र् प्रलतमध्ये एर् एर् प्रलत देहाय बमोलजमर्ो लिर्ायमा पठाईिुपिेछः(

र्) र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ तर्ो सलचवालयमा,

(

ख) सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्रमा,

(

ग) संघर्ो संघीय मालमला हेिे मन्त्रालयमा,

(

घ) प्रदेशर्ो गाईँ पाललर्ा हेिे लिर्ाय (मन्त्रालय वा लवभाग) मा,

( ३) सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्रले ईपलियम ( २) बमोलजम प्रमार्ीर्रर् भएर्ा लियम
प्रर्ाशि गरी गाईँ पाललर्ार्ा सबै वडा र्ायाकलयमा पन्र क्रदिलभत्र पठाईिुपिेछ ।
( ४) यस लियम बमोलजम प्रमार्ीर्रर् भएर्ो लियम र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ तले सवकसािारर्र्ो
जािर्ारीर्ो

लालग सावकजलिर् गिे व्यवस्िा लमलाईिु पिेछ ।

४. िीलत, लिदेलशर्ा तिा र्ायकलवलिर्ो प्रमार्ीर्रर्ः ( १) र्ायकपाललर्ाले बिाएर्ो िीलत,
लिदेलशर्ा तिा र्ायकलवलि र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ तले

तीि प्रलतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीर्रर् गिुक

पिेछ ।
( २) ईपलियम (१) बमोलजम प्रमार्ीर्रर् भएर्ो प्रमार्ीर् प्रलतमध्ये एर् प्रलत

र्ायकर्ारी

ऄलिर्ृ तर्ो सलचवालयमा, एर् प्रलत र्ायाकन्वयि गिे सम्बलन्ित लिर्ायमा र ऄर्ो प्रलत
सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्रमा पठाइ र्ायाकन्वयि तिा ऄलभलेखबद्ध गिुक पिेछ ।
( ३) सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्रले ईपलियम ( १) बमोलजम प्रमार्ीर्रर् भएर्ा िीलत,
लिदेलशर्ा तिा र्ायकलवलि सबै वडा र्ायकलयमा पठाईिु पिेछ ।
( ४) यस लियम बमोलजम प्रमार्ीर्रर् भएर्ो िीलत, लिदेलशर्ा तिा र्ायकलवलि र्ायकर्ारी
ऄलिर्ृ तले सवकसािारर्र्ो जािर्ारीर्ो लालग सावकजलिर् गिे व्यवस्िा लमलाईिु पिेछ ।
५. र्ायकपाललर्ार्ो लिर्कय तिा प्रस्तावर्ो प्रमार्ीर्रर्ः (१) र्ायकपाललर्ार्ो बैठर्मा पेश हुिे
प्रस्ताव र बैठर्र्ो लिर्कय र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ तले प्रमालर्त गिेछ ।
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( २) ईपलियम ( १) बमोलजम प्रमार्ीर्रर् भएर्ो अदेश वा ऄलिर्ारपत्रर्ो प्रमालर्र्
प्रलतमध्ये एर् प्रलत र्ायाकन्वयि गिे सम्बलन्ित लिर्ाय वा ऄलिर्ारीलाइ र ऄर्ो प्रलत
सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्रमा पठाइ ऄलभलेखवद्ध गिुकपिेछ ।
( ३) यस लियम बमोलजम प्रमार्ीर्रर् भएर्ो अदेश वा ऄलिर्ारपत्र र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ तले
सवकसािारर्र्ो जािर्ारीर्ो लालग सावकजलिर् गिे व्यवस्िा लमलाईिु पिेछ ।
६. न्यालयर् सलमलतर्ो लिर्कय वा अदेशर्ो प्रमार्ीर्रर्ः ( १) न्यालयर् सलमलतर्ो लिर्कय वा

अदेश ईि सलमलतर्ा संयोजर् र सबै सदस्यले प्रमालर्त गिेछि् ।
( २) न्यालयर् सलमलतर्ा लिर्कय वा अदेशर्ो प्रमालर्र् प्रलत र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ त वा लिजले
तोर्े र्ो सम्बलन्ित शाखार्ो र्मकचारीले संरिर् गिेछ ।
( ३) यस लियम बमोलजम भएर्ो लिर्कय वा अदेशर्ो िक्कल ललि चाहेमा सरोर्ारवाला
व्यलि वा संस्िालाइ र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ त वा लिजले तोर्े र्ो र्मकचारीले िक्कल प्रलत
प्रमालर्त गरी ईपलब्ि गराईिु पिेछ ।
७. सूचिा वा तथ्याङ्र् प्रमार्ीर्रर्ः ( १) स्िािीयस्तरर्ो सूचिा तिा तथ्याङ्र्, स्वीर्ृ त

वार्षषर् र्ायकिम, योजिा तिा बजेट एवं र्ायकयोजिार्ो प्रमार्ीर्रर् र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ तले
गिेछ ।
( २) गाईँ पाललर्ामा रहेर्ो सूचिा वा तथ्याङ्र् र्सैले माग गरे मा ऄलभलेखमा जिाइ
सम्बलन्ित शाखा प्रमुखले प्रमालर्त गरी ईपलब्ि गराईिु पिेछ ।
( ३) यस लियम बमोलजम र्ु िै सूचिा, तथ्याङ्र् वा ललखत वा र्ागजात िेपाल सरर्ार
वा प्रदेश सरर्ारले माग गरे मा त्यस्तो सूचिा, तथ्याङ्र् वा ललखत वा र्ागजात
र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ तले प्रमालर्त गरी ईपलब्ि गराईिु पिेछ ।
८. ऄन्य ललखत वा र्ागजातर्ो प्रमार्ीर्रर्ः ( १) लियम ३,४,५,६,र ७ मा लेलखएदेलख

बाहेर्

गाईँ पाललर्ासँग

सम्बलन्ित

ऄन्य

ललखत

र्ागजातर्ो

प्रमार्ीर्रर्

गदाक

र्ायकपाललर्ाबाट भएर्ा वा जारी भएर्ा ललखत वा र्ागजातर्ो प्रमार्ीर्रर् र्ायकर्ारी
ऄलिर्ृ तबाट हुिेछ ।
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( २) ईपलियम ( १) मा जुिसुर्ै र्ु रा
र्ागजात

प्रमार्ीर्रर्र्ा

लालग

लेलखएर्ो भए तापलि र्ु िै खास ललखत वा

गाईँ पाललर्ार्ो

र्ािूिबमोलजम

र्ु िै

खास

ऄलिर्ारी

तोक्रर्एर्ो रहेछ भिे त्यस्तो ललखत वा र्ागजात त्यस्तो ऄलिर्ारीबाट प्रमार्ीर्रर् हुिेछ
।
९. र्ायकपाललर्ाबाट हुिे लियुलि, सरुवा तिा ऄवर्ाशर्ो प्रमार्ीर्रर्ः (१) र्ायकपाललर्ाबाट

लियुलि

हुिे

पदर्ो

लियुलिपत्र,

सरुवा

तिा

ऄवर्ाश

पत्रर्ो

प्रमार्ीर्रर्

र्ायकर्ारी

ऄलिर्ृ तबाट हुिेछ ।
( २) गाईँ पाललर्ार्ो लवलभन्न सेवार्ो ऄलिर्ृ त वा सो सरहर्ो पद र स्िायी लियुलि हुिे
ऄन्य पदमा र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ तले प्रमार्ीर्रर् गरी लियुलिपत्र क्रदिेछ ।
( ३) गाईँ पाललर्ार्ो लवज्ञ सेवा वा र्रारमा लियुि हुिे पदमा र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ त वा लिजले
ऄलततयारी क्रदएर्ो सम्बलन्ित शाखा प्रमुखले प्रमार्ीर्रर् गरी लियुलिपत्र क्रदिेछ ।
( ४) यस लियममा लेलखएदेलख बाहेर् गाईँ पाललर्ार्ो र्ािूि बमोलजम लियुलि हुिे ऄन्य
पदर्ो लियुलि र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ त वा लिजले तोर्े र्ो ऄलिर्ारीद्वारा प्रमार्ीर्रर् हुिेछ ।
( ५) यस लियम बमोलजमर्ो प्रमार्ीt प्रलत र्ायकर्ारी ऄलिर्ृ तले सुरलित राख्नु वा राख्न
लगाईिु पिेछ ।
पररच्छेद ३
सूचिा तिा ऄलभलेख व्यवस्िापि सम्बन्िमा
१०.

सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्र रहिेः ( १) गाईँ

लगायतर्ा

ललखत

वा

र्ागजातर्ो

प्रमार्ीर्

र्ायकपाललर्ाबाट हुिे लिर्कय, अदेश

प्रलत

लगायतर्ा

सूचिा

तिा

ऄलभलेख

लियम

बमोलजम

व्यवस्िापि गिक गाईँ र्ायकपाललर्ामा एर् सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्र रहिेछ ।
( २)

ईपलियम ( १)

बमोलजमर्ो

सूचिा

तिा

ऄलभलेख

र्े न्र

यस

प्रमार्ीर्रर् भएर्ा ललखत वा र्ागजातर्ो सक्कल प्रमार्ीt प्रलत सुरलितसाि राख्नुपिेछ ।
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( ३)

ईपलियम ( १)

बमोलजम

सूचिा

तिा

ऄलभलेख

र्े न्रले

यस

लियम

बमोलजम

प्रमार्ीर्रर् भएर्ा महत्वपूर्क ललखत वा र्ागजातर्ो माआिो क्रिल्म तयार गरी राख्नुपिेछ
।
( ४) ईपलियम ( १)

बमोलजमर्ो सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्रले ललखत वा र्ागजातर्ो

लसललसलेवार रुपमा संग्रह गरी ऄलभलेख राख्नुपिेछ ।
११. ऄलभलेख व्यवलस्ित गरी राख्नु पिेः (१) यस लियम बमोलजम प्रमार्ीर्रर् भएर्ो ललखत
वा र्ागजातर्ो गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो सम्बलन्ित लवषयगत शाखा वा सूचिा तिा ऄलभलेख
र्े न्रले सुरलितसाि ऄलभलेखवद्ध गरी राख्नुपिेछ ।
( २) ईपलियम ( १) बमोलजम ऄलभलेख रातदा लवद्युतीय प्रलत समेत सुरलित गरी राख्नु
पिेछ ।
१२. सावकजलिर् गिुकपिेःयस लियममा जुिसुर्ै र्ु रा लेलखएर्ो भए तापलि प्रचललत र्ािूिले
गोप्य राख्नुपिे ललखत वा र्ागजात भिी तोर्े बाहेर्र्ा ऄन्य सबै ललखत वा र्ागजात
सवकसािारर्र्ो जािर्ारीर्ो लालग सूचिा तिा ऄलभलेख र्े न्रले सावकजलिर् रुपमा प्रर्ाशि
गिुक पिेछ ।

पररच्छेद ४
लवलवि
१३. ऄन्य प्रचललत र्ािूि बमोलजम प्रमार्ीर्रर् हुिे लवषयमा ऄसर िपिेः र्ु िै लिर्कय वा
अदेश प्रमार्ीर्रर् सम्बन्िमा प्रचललत िेपाल र्ािूिमा छु ट्टै व्यवस्िा भएर्ोमा त्यस्तो
लवषयमा यस लियममा लेलखएर्ो र्ु िै र्ु राले ऄसर पािे छैि ।
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१४. र्ायकलवलि बिाईि सक्े ः यस लियमर्ो ईद्देश्य र्ायाकन्वयि गिक र्ायकपाललर्ाले अवश्यर्
र्ायकलवलि बिाईि सक्े छ ।
१५. बचाउः यस ऄलघ स्िािीय लिर्ायबाट प्रचललत र्ािूि बमोलजम भए गरे र्ा लिर्कय वा
अदेश वा तत्सम्बन्िी ऄलिर्ारपत्रर्ो प्रमार्ीर्रर् यस
।

8

लियम बमोलजम भए गरे र्ो मालििेछ

