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चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको तथ्ाांक तथा अलिलेख व््वस्थापन गनन वनकेो ऐन -२०७९   

                                   प्रमाणिकरि लमलतिः२०७९/११/१२ 

प्रस्तावनािः गाउँपाललकाको समन््ाय्क यवकास र सम्बयृिका लालग आवश््क नीलत तथा ्ोजना  
लनमानिलाई तथ्सगांत बनाउन  गिुस्तरी् व््वस्थापनका लालग कानून लनमािन गनन वाञ् छनी् 
िएकाले नपेालको सांयवधान  धारा ५७(४) तथा अनसूुची ८ मा स्थालन् तथ्ाांक तथा अलिलेख 
व््वस्थापन सम्बन्धी का्ानन्व्न गनन धारा ,२२६ बमोणजम ्ो ऐन तजुनमा गररएको छ  ।  

पररच्छेद-एक 

प्रारणम्िक 

१. सांणिप् त नाम  र प्रारम्ििः(१) ्स ऐनको नाम चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको तथ्ाांक तथा 
अलिलेख  व््वस्थापन ऐन -२०७९ रहेको छ ।  

 (२) ्ो ऐन राजपत्रमा  प्रकाणशत िए पश् चात लाग ुहनुेछ ।  

२. पररिाषा यवष् वा प्रसांगले अको अथन नलागेमा ्स ऐनमा-  

(क) "अध््ि" िन् नाले गाउँपाललकाको अध््ि सम्झन ुपछन  ।  

(ख) "उपाध््ि" िन् नाले गाउँपाललकाको उपाध््ि सम्झन ुपछन  । 

(ग) "प्रमखु प्रशासकी् अलधकृत" िन् नाले गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकी् अलधकृत 
सम्झन ुपछन  ।  

(घ) "का्नपाललका" िन् नाले चीरीदेउराली गाउँपाललकाको का्नपाललका सम्झन ुपछन  । 

(ङ) "तोयकए वा तोयकए बमोणजम  हनुेछ" िन् नाले  ्स ऐन अन्तगनत बनेको लन्मावलल 
तथा का्नयवलधमा तोयकएको वा तोयकए बमोणजम  सम्झन ुपछन  । 

(च) "गाउँपाललका" िन् नाले चीरीदेउराली गाउँपाललका सम्झन ुपछन  । 

 (छ) "यवष्गत शाखा " िन् नाले  चीरीदेउराली गाउँपाललका अन्तगनतका यवष्गत शाखा 
उपशाखा का्ानल् वा इकाई  सम्झन ुपछन  । 

(झ) "मन् त्राल्" िन् नाले  सांघी् मालमला तथा सामान्् प्रशासन  मन् त्राल् वा सो कामको 
लालग तोयकएको सांघको मन् त्राल्लाई सम्झन ुपछन  । 

(ञ) "वडा सणचव " गाउँपाललकाका वडा का्ानल्को प्रमखुको कामकाज गननको तोयकएको 
कमनचारी सम्झन ुपछन  । 



 
 

(ट) "वडा सलमलत" िन् नाले गाउँपाललकाको वडा का्नसलमलत सम्झन ुपछन  । 

(ठ) यविाग " िन् नाले केणन् ् तथ्ाांक यविागलाई सम्झन ुपछन  । 

(ड) "सदस्् सणचव " िन् नाले  सूचना तथा तथ्ाांक एव अलिलेख व््वस्थापन सलमतीलाई 
सम्झन ुपछन  । 

(ढ "सलमलत" िन् नाले  सूचना तथा तथ्ाांक एव अलिलेख व््वस्थापन सलमतीलाई सम्झन ु
पछन  । 

(ि)"सां्ोजक" िन् नाले  सूचना तथा तथ्ाांक एव अलिलेख व््वस्थापन सलमतीको सां्ोजक 
लाई सम्झन ुपछन  । 

 

पररच्छेद-दईु 

सूचना सांकलन  अनमुलत तथा प्रमाणिकरि 

३. सूचना तथा तथ्ाांक सकां लन गनन सकनिेः(१) गाउँपाललकाले आफ्नो गाउँपाललका िेत्रको 
आवश््कता  अनसुार सूचना तथा तथ्ाांक  सांकलन गनन सकनेछ ।  

(२) गाँउपाललकाले सूचना तथा तांथ्ाक सकां लन गनुन अणघ सकां लन गनुनको औणचल्् र 
्सको प्र्ोगको सम्बन्धमा सरोकारवालालाई आवश््क परेमा प्रष् ट पानुन पदनछ ।  

४. सूचना उपलब्ध  गराउन ुपननिः गाउँपाललकाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोणजम  औणचत्् 
प्रष् ट पारी जनुसकु  व््णति  फमन सांस्था वा लनका्लाई सूचना तथा                 तथ्ाांक माग गरेमा 
सम्बणन्धत व््णति  फमन वा लनका्लाई उपलब्ध गराउन ुपननछ ।  

५.सूचना तथा तथ्ाांक गोप्् रा् न ुपननिः(१) प्रचललत सांघी् काननु अनसुार गोप्् रा् न ुपनन 
िलनएका सूचना तथा तथ्ाांक रा् न ुपननछ ।  

६. पाश् वणचत्र र श्रोत नकशा लनमानि गननिः(१) गाउँपाललकाको समग्र अबस्था झल्कने गरी 
गाउँपाललकाको पाश्र्वणचत्रको लनमानि गररनेछ ।  

(२) पाश्वणचत्र र श्रोत नकशालाई आवश््कता अनसुार लन्लमत अद्यावलधक गररनेछ ।  

(३) गाउँपाललकाको हरेक ्ोजना लनमानि गदान गाउँपाललकाको पाश्वणचत्र र श्रोत नकसालाई 
आधार बनाइनेछ ।  



 
 

७. सूचना तथा तथ्ाांक प्र्ोग वा प्रकाणशत  गनुन अणघ प्रमाणित गनुनपननिः(१) गाउँपाललकाले 
सांकलन गरेको प्राथलमक तथ्ाांकहरु प्रकाणशत गनुन अणघ         गाउँका्नपाललकाको ब ठकबाट 
प्रमाणिकरि गराउन ुपननछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम प्रमाणिकरि निई तथ्ाांकहरु प्र्ोगमा  ल््ाउन ुहदु न ।  

(३) यिलत् माध््मबाट  सकां ललत सूचना तथा तथ्ाांकहरुको प्रमाणिकरि प्रमखु 
प्रशासकी् अलधकृतबाट  गराउन ुपननछ ।  

(४) गाउँपाललकाबाट  प्रमाणित िएका वा प्रकाणशत  िएका  सूचना  तथा तथ्ाांकहरु 
मात्र  आलधकाररक हनुेछन  ।  

८.श्रोत  उल्लेख गनुनपननिः(१) गाउँपाललकाबाट प्राप् त सूचना तथा तथ्ाांक तथा अलिलेख कुन  
व््णति  सघां/सांस्था वा लनका्ले प्र्ोग गदान प्र्ोग गदान श्रोत    उल्लेख गनुन पननछ ।  

९.अनमुलत ललन ुपननिः(१) गाउँ िेत्रमा कुन  व््णति  वा सांस्थाले कुन  प्रकारका सूचना तथ्ाांक 
सांकलन  गनन सवनिि गनुन परेमा सवनिि गनुनपूवन गाउँपाललकाबाट  अलनवान् रुपमा अनमुलत ललन ु
पननछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम सकां लन गननको लनलमत्त स्वीकृत प्राप् त गनन चाहन ेव््णति  वा 
सांस्थाले सम्बणन्धत तथ्ाांक सांकलन  गननको कारि सो सांकलन गररने िेत्र सांकलन गदान 
अपनाइने प्रिाली वा का्नक्रमको सम्बन्धमा यवस्ततृ यववरि गाउँपाललकामा पेश गनुन पननछ 
।  

(३) गाउँपाललकाको औणचत््ताको आधारमा सवनििको अनमुलत ददन सकनेछ । अनमुलत 
प्राप् त सवनििको गाउँपाललकाले अनगुमन  गनन सकनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम अनमुलत ललईसके पलछ सांकललत सवनििको नलतजाको एक प्रलत 
गाउँपाललकामा पेश गनुनपननछ ।  

(५) गाउँपाललकाको स्वीकृत ललई सकां लन गरेको सूचना तथा तथ्ाांकको आलधकाररता 
प्रमाणित गाउँपाललकाले गनन सकनेछ ।  

पररच्छेद-तीन 

सूचना तथ्ाांक तथा अलिलेख व््वस्थापन सलमलत सम्बणन्ध व््वस्था 

10. सूचना तथ्ाांक तथा अलिलेख  व््वस्थापन सलमलतिः(१) गाउँ का्नपाललकाले गाउँपाललका 
िेत्रको समग्र सूचना तथ्ाांक तथा अलिलेख सकां लन प्रशोधन व््वस्थापन िण्डारि तथा प्रकाशन 



 
 

सम्बन्धी का्नको सां्ोजन गनन का्नपाललकाको सदस््को सां्ोजकत्वमा सूचना प्रयवधी अलधकृत 
सदस्् सणचव रहने गरर बयढमा तीन सदस््ी् तथ्ाांक तथा अलिलेख व््वस्थापन सलमलत गठन 
गननछ ।  

            (२) सूचना तथ्ाांक तथा अलिलेख व््वस्थापन सलमलत का्नपाललकाले तोके बमोणजम 
हनुेछ ।  

11.सूचना तथ्ाांक तथा अलिलेख व््वस्थापन सलमलतको काम ,कतनव्् र अलधकारिः सूचना तथ्ाांक 
तथा  अलिलेख व््वस्थापन सलमलतको काम ,कतनव्् र अलधकार देहा् बमोणजम हनुेछ  ।  

(क) स्थालन् तथ्ाांक सम्बन्धी नीलत ,कानून, मापढण्ड ्ोजना गरी का्नपाललकामा 
लसफाररस गनन र स्वीकृत नीलत कानून मापढण्ड ्ोजनाको प्रिावकारी का्ानन्व्न गनन ।  

(ख)सूचना तथा अलिलेख केन्  र रोजगार सूचना केन् को स्थापना तथा सांचालन गनन ।  

(ग) जन्म ,मतृ्् ु,यववाह ,सम्बन्ध यवच्छेद ,बसाईसराई दतान र पाररवाररक लगतको 
अलिलेख तथा पणन्जकरि व््वस्थापन गनन ।  

(घ) सांकलन गररने सूचना तथा तथ्ाांकका आधारमा ्ोजना लनमानि गनन ।  

(ङ) सूचना तथा तथ ् ाांक गनन यवलध र प्रकृ्ा छनीट गनन ।  

(च) सकां लन गररने सूचना तथा तथ्ाांकको औणचत््ताको बारेमा सरोकारवालाहरुसँग 
परामशन गनन नागररक अलिमणुखकरि का्नक्रम सांचालन गनन ।  

(छ) सूचना तथा तथ्ाांक सकां लन गनन गिकहरु छनीट गनन अलिमणुखकरि गनन र 

पररचालन गनन ।  

(ज) सूचना तथा तथ्ाांक तथा अलिलेख सम्बन्धी का्न सूचना तथा सञ् चार प्रयवलध्तुि  

बनाउने ।  

(झ) प्रमाणित सूचना तथा सांकलनको अनगुमन गनन सहजीकरि गनन ।  

(ञ)प्रमाणित सूचना तथा तथ्ाांकको यवश् लेषि गनन अलिमणुखकरि गनन पाश् ्वणचत्र तथा 

श्रोत नक शा त्ार गरी प्रकाशन गनन ।  



 
 

(ट) सांकलन गररने सूचना तथा तथ्ाांकको यवश् लेषि गनन र प्रमाणितकरिको लालग 

का्नपाललकामा पेश गनन ।  

(ठ)सूचना ,तथ्ाांक तथा अलिलेखको आवश््कता अनसुार अद्यावलधक गनन प्रमाणित गनन 

प्रकाशन गनन तथा यवतरि गनन ।  

(ड) स्थालन् सूचना तथा तथ्ाांक र अलिलेख व््वस्थापन सम्बन्धी तोयकएको का्न गनन 

।  

पररच्छेद –चार 

यवयवध 

12.शलु्क तोकन सकनेिःगाउँपाललकाले सांकलन तथा प्रकाशन गरेको सूचना तथ्ाांक एवां 

अलिलेखको शलु्क लनधानरि गनन सकनेछ ।  

१३.परामशन सेवा ललन सकनिेःसूचना,तथ्ाांक तथा अलिलेख व््वस्थापन सम्बन्धी का्नमा सह्ोग 

ललन ुपरेमा परामशन सेवा ललन सकनेछ  ।  

१४.तोयकए बमोणजम हनुिेःसूचना,तथ्ाांक तथा अलिलेख व््वस्थापन सम्बन्धी अन्् व््वस्था 

गाउँका्नपाललकाले तोके बमोणजम हनुेछ ।  

15.लन्म वनाउन सकनिेःगाउँ का्नपाललकाले आवश््कता अनसुार ्स ऐन  का्ानन्व्न गनन 

आवश््कता  लन्मावलल का्नयवलध तथा लनदन णशका बनाउन सकनेछ । 

16.बाधा अड्काउ फुकाउन ेअलधकारिः्स ऐनको का्ानन्व्नको कुन  बाधा अडकाउ परेमा सो 

अलधकार सूचना तथ ् ाांक तथा अलिलेख व््वस्थापन सलमलतको लसफाररसमा गाउँ का्नपाललकालाई 

हनुेछ  ।  



 
 

17.सांशोधनिः्स ऐनमा सांशोधन गनुनपनन िएमा गाउँ सिाले आवश््क सांशोधन गनन सकनेछ ।  

18. थपघट  तथा हेरफेरिःआवश््कता ,प्राथलमकता एवां सन्दिनलाई समेत मध््नजर गरी 

का्नपाललकाले प्रचललत कानूनसँग नबाणझने गरी ्स का्नयवलधमा आवश््क थपघट तथा हेरफेर 

गनन सकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


