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विरुिा गाउँ कार्यपाविकाको विर्यर् िा आदेश र अविकारपत्रको
प्रमार्ीकरर् (कार्यविवि) विर्माििी, २०७४
प्रस्ताििािः
विरुिा गाउँ कार्यपाविकाको विर्यर् िा आदेश र अविकारपत्र िगार्तका अन्र् के ही विखत प्रमार्ीकरर् गिे
विवि र प्रक्रिर्ािाई व्यिवस्ित गिय िाञ्छिीर् भएकोिे,
िेपािको संवििािको िारा २१४ को उपिारा (५) बमोवजम विरुिा गाउँ कार्यपाविकािे देहार्को
विर्माििी बिाएको छ ।

पररच्छेद १
प्रारम्भ

१.

संविप्त िाम र प्रारम्भिः (१) र्स विर्माििीको िाम “विरुिा गाउँ कार्यपाविकाको विर्यर् िा आदेश र
अविकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कार्यविवि) विर्माििी, २०७४” रहेको छ ।
(२) र्ो विर्माििी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषािः विषर् िा प्रसंगिे अको अिय ििागेमा र्स विर्माििीमािः
(क) “अध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपाविकाको अध्र्ि सम्झिु पछय ।
(ख) “उपाध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपाविकाको उपाध्र्ि सम्झिु पछय ।
(ग) “कार्यपाविका” भन्नािे संवििािको िारा २१५ बमोवजम गरित विरुिा गाउँ कार्यपाविका
सम्झिु पछय ।
(घ) “कार्यकारी अविकृ त” भन्नािे गाउँ कार्यपाविकाको कार्यकारी अविकृ त सम्झिु पछय ।
(ङ) “गाउँ पाविका” भन्नािे संवििाि बमोवजमको गाउँ पाविका सम्झिु पछय ।
(च) “प्रामावर्क प्रवत” भन्नािे विर्यर् िा आदेश र अविकारपत्र प्रमावर्त गिे अविकारीिे हस्तािर
गरे को सक्कि प्रवत सम्झिु पछय ।
(छ) “विखत िा कागजात” भन्नािे देहार्का वबषर्सँग सम्िवन्ित विर्यर् िा आदेश िा तत्सम्िन्िी
अविकारपत्रसँग सम्िवन्ित विखत िा कागजात सम्झिु पछयिः—

1

(१) गाउँ कार्यपाविकािे बिाएको िीवत, विर्म, विदेवशका, कार्यविवि,
(२) गाउँ कार्यपाविकािे जारी गरे को आदेश,
(३) गाउँ कार्यपाविकाद्वारा पाररत प्रस्ताि,
(४) गाउँ कार्यपाविकािे जारी गरे को अविकारपत्र,
(५) गाउँ कार्यपाविकािे गरे को विर्यर्,
(६) गाउँ कार्यपाविकाबाट विर्ुवि हुिे पदको विर्ुविपत्र, सरुिा तिा अिकाश पत्र,
(७) गाउँ कार्यपाविकािे जारी गरे को सूचिा तिा वसजयिा गरे को तथर्ांक िा अवभिेख सम्िन्िी
विखत िा कागजात,
(८) प्रचवित कािूि बमोवजम प्रमार्ीकरर् गिुय पिे अन्र् विखत िा कागजात ।
(ज) “सभा” भन्नािे संवििािको िारा २२२ बमोवजमको गाउँ सभा सम्झिु पछय ।
(झ) “संवििाि” भन्नािे िेपािको संवििाििाई सम्झिु पछय ।
(ञ) “सूचिा तिा अवभिेख के न्र” भन्नािे गाउँ पाविका अन्तगयत स्िापिा भएको विर्म ११ बमोवजमको
सूचिा तिा अवभिेख के न्र सम्झिु पछय ।

पररच्छेद २
विखत िा कागजातको प्रमार्ीकरर् कार्यविवि
३. विर्मको प्रमार्ीकरर् कार्यविवििः (१) कार्यपाविकािे बिाएको विर्म कार्यपाविकाको बैिकबाट स्िीकृ त
भएपवछ अध्र्ििे प्रमार्ीकरर् गिेछ ।
(२) अध्र्ििे उपविर्म (१) बमोवजम प्रमार्ीकरर् गदाय िेपािी कागजमा तर्ार गररएको विर्मको
कम्तीमा चार प्रवतमा वमवत समेत उल्िेख गरी हस्तािर गिुय पिेछ र त्र्स्तो प्रामार्ीक प्रवतमध्र्े एक
एक प्रवत देहार् बमोवजमका विकार्मा पिाउिु पिेछिः–
(क) कार्यकारी अविकृ तको सवचिािर्मा,
(ख) सूचिा तिा अवभिेख के न्रमा,
(ग) संघको संघीर् मावमिा हेिे मन्त्रािर्मा,
(घ) प्रदेशको गाउँ पाविका हेिे विकार् (मन्त्रािर् िा विभाग) मा,
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(३) सूचिा तिा अवभिेख के न्रिे उपविर्म (२) बमोजम प्रमार्ीकरर् भएका विर्म प्रकाशि गरी
गाउँ पाविकाका सबै िडा कार्ायिर्मा पन्र क्रदिवभत्र पिाउिु पिेछ ।
(४) र्स विर्म बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएको विर्म कार्यकारी अविकृ तिे सियसािारर्को
जािकारीको िावग साियजविक गिे व्यिस्िा वमिाउिु पिेछ ।
४. िीवत, विदेवशका तिा कार्यविविको प्रमार्ीकरर्िः (१) कार्यपाविकािे बिाएको िीवत, विदेवशका तिा
कार्यविवि कार्यकारी अविकृ तिे तीि प्रवतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गिुय पिेछ ।
(२) उपविर्म (१) बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामावर्क प्रवतमध्र्े एक प्रवत कार्यकारी अविकृ तको
सवचििर्मा, एक प्रवत कार्ायन्िर्ि गिे सम्बवन्ित विकार्मा र अको प्रवत सूचिा तिा अवभिेख
के न्रमा पिाई कार्ायन्िर्ि तिा अवभिेखबद्ध गिुयपिेछ ।
(३) सूचिा तिा अवभिेख के न्रिे उपविर्म (१) बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएका िीवत, विदेवशका तिा
कार्यविवि सबै िडा कार्ायिर्मा पिाउिु पिेछ ।
(४) र्स विर्म बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएको िीवत, विदेवशका तिा कार्यविवि कार्यकारी अविकृ तिे
सियसािारर्को जािकारीको िावग साियजविक गिे व्यिस्िा वमिाउिु पिेछ ।
५. कार्यपाविकाको विर्यर् तिा प्रस्तािको प्रमार्ीकरर्िः (१) कार्यपाविकाको बैिकमा पेश हुिे प्रस्ताि र
बैिकको विर्यर् कार्यकारी अविकृ तिे प्रमावर्त गिेछ ।
(२) उपविर्म (१) बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएका विर्यर् तिा प्रस्ताि सूचिा तिा अवभिेख के न्रिे
सुरवित तिरिे संग्रह गरी राख्नु पिेछ ।
(३) उपविर्म (१) बमोवजम प्रमावर्त विर्यर् कार्यकारी अविकृ तिे कार्ायन्िर्ि गिे सम्िवन्ित विकार्
िा अविकारीिाई पिाई त्र्स्तो विर्यर् सुरवित राख्नु पिेछ ।
(४) र्स विर्म बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएको विर्यर् कार्यकारी अविकृ तिे सियसािारर्को जािकारीको
िावग साियजविक गिे व्यिस्िा वमिाउिु पिेछ ।
६.

आदेश िा अविकारपत्रको प्रमार्ीकरर्िः (१) संवििाि िा अन्र् प्रचवित कािूि बमोवजम
कार्यपाविकाबाट जारी हुिे आदेश िा अविकारपत्रको प्रमार्ीकरर् अध्र्ििे गिेछ ।
(२) उपविर्म (१) बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश िा अविकारपत्रको प्रामार्ीक प्रवतमध्र्े एक
प्रवत कार्ायन्िर्ि गिे सम्िवन्ित विकार् िा अविकारीिाई र अको प्रवत सूचिा तिा अवभिेख के न्रमा
पिाई अवभिेखिद्ध गिुय पिेछ ।
(३) र्स विर्म बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश िा अविकारपत्र कार्यकारी अविकृ तिे
सियसािारर्को जािकारीको िावग साियजविक गिे व्यिस्िा वमिाउिु पिेछ ।

७. न्र्ावर्क सवमवतको विर्यर् िा आदेशको प्रमार्ीकरर्िः (१) न्र्ावर्क सवमवतको विर्यर् िा आदेश उि
सवमवतका संर्ोजक र सबै सदस्र्िे प्रमार्ीत गिेछि् ।
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(२) न्र्ावर्क सवमवतका विर्यर् िा आदेशको प्रामावर्क प्रवत कार्यकारी अविकृ त िा विजिे तोके को
सम्बवन्ित शाखाको कमयचारीिे संरिर् गिेछ ।
(३) र्स विर्म बमोवजम भएको विर्यर् िा आदेशको िक्कि विि चाहेमा सरोकारिािा व्यवि िा
संस्िािाई कार्यकारी अविकृ त िा विजिे तोके को कमयचारीिे िक्कि प्रवत प्रमावर्त गरी उपिब्ि
गराउिु पिेछ ।
८. सूचिा िा तथर्ांक प्रमार्ीकरर्िः (१) स्िािीर्स्तरको सूचिा तिा तथर्ांक, स्िीकृ त बार्षयक कार्यिम,
र्ोजिा तिा बजेट एिं कार्यर्ोजिाको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अविकृ तिे गिेछ ।
(२) गाउँ पाविकामा रहेको सूचिा िा तथर्ांक कसैिे माग गरे मा अवभिेखमा जिाई सम्िवन्ित शाखा
प्रमुखिे प्रमावर्त गरी उपिव्ि गराउिु पिेछ ।
(३) र्स विर्म बमोवजम कु िै सूचिा, तथर्ांक िा विखत िा कागजात िेपाि सरकार िा प्रदेश सरकारिे
माग गरे मा त्र्स्तो सूचिा, तथर्ांक िा विखत िा कागजात कार्यकारी अविकृ तिे प्रमार्ीत गरी
उपिब्ि गराउिु पिेछ ।
९. अन्र् विखत िा कागजातको प्रमार्ीकरर्िः (१) विर्म ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िेवखएदेवख बाहेक
गाउँ पाविकासँग सम्बवन्ित अन्र् विखत िा कागजातको प्रमार्ीकरर् गदाय कार्यपाविकाबाट भएका
िा जारी भएका विखत िा कागजातको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अविकृ तबाट हुिेछ ।
(२) उपविर्म (१) मा जुिसुकै कु रा िेवखएको भए तापवि कु िै खास विखत िा कागजात
प्रमार्ीकरर्का िावग गाउँ पाविकाको कािूिबमोवजम कु िै खास अविकारी तोक्रकएको रहेछ भिे
त्र्स्तो विखत िा कागजात त्र्स्तो अविकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुिेछ ।
१०. कार्यपाविकाबाट हुिे विर्ुवि, सरुिा तिा अिकाशको प्रमार्ीकरर्िः (१) कार्यपाविकाबाट विर्ुवि हुिे
पदको विर्ुविपत्र, सरुिा तिा अिकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अविकृ तबाट

हुिेछ ।

(२) गाउँ पाविकाको विवभन्न सेिाको अविकृ त िा सो सरहको पद र स्िार्ी विर्ुवि हुिे अन्र् पदमा
कार्यकारी अविकृ तिे प्रमार्ीकरर् गरी विर्ुविपत्र क्रदिेछ ।
(३) गाउँ पाविकाको विज्ञ सेिा िा करारमा विर्ुि हुिे पदमा कार्यकारी अविकृ त िा विजिे अवख्तर्ारी
क्रदएको सम्िवन्ित शाखा प्रमुखिे प्रमार्ीकरर् गरी विर्ुविपत्र क्रदिेछ ।
(४) र्स विर्ममा िेवखएदेवख बाहेक गाउँ पाविकाको कािूि बमोवजम विर्ुवि हुिे अन्र् पदको विर्ुवि
कार्यकारी अविकृ त िा विजिे तोके को अविकारीद्वारा प्रमार्ीकरर्

हुिेछ ।

(५) र्स विर्म बमोवजमको प्रामावर्क प्रवत कार्यकारी अविकृ तिे सुरवित राख्नु िा राख्न िगाउिु पिेछ ।
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पररच्छेद ३
सूचिा तिा अवभिेख व्यिस्िापि सम्बन्िमा

११. सूचिा तिा अवभिेख के न्र रहिेिः (१) गाउँ कार्यपाविकाबाट हुिे विर्यर्, आदेश िगार्तका विखत िा
कागजातको प्रामार्ीक प्रवत िगार्तका सूचिा तिा अवभिेख व्यिस्िापि गिय गाउँ कार्यपाविकामा एक
सूचिा तिा अवभिेख के न्र रहिेछ ।
(२) उपविर्म (१) बमोवजमको सूचिा तिा अवभिेख के न्रिे र्स विर्म बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएका
विखत िा कागजातको सक्कि प्रामार्ीक प्रवत सुरवितसाि राख्नु पिेछ ।
(३) उपविर्म (१) बमोवजम सूचिा तिा अवभिेख के न्रिे र्स विर्म बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएका
महत्िपूर्य विखत िा कागजातको माइिो क्रिल्म तर्ार गरी राख्नु पिेछ ।
(४) उपविर्म (१) बमोवजमको सूचिा तिा अवभिेख के न्रिे विखत िा कागजातको वसिेवसिेिार रुपमा
संग्रह गरी अवभिेख राख्नु पिेछ ।
१२. अवभिेख व्यिवस्ित गरी राख्नु पिेिः (१) र्स विर्म बमोवजम प्रमार्ीकरर् भएको विखत िा
कागजातको गाउँ कार्यपाविकाको सम्िवन्ित वबषर्गत शाखा र सूचिा तिा अवभिेख के न्रिे
सुरवितसाि अवभिेखबद्ध गरी राख्नु पिेछ ।
(२) उपविर्म (१) बमोवजम अवभिेख राख्दा विद्युतीर् प्रवत समेत सुरवित गरी राख्नु पिेछ ।
१३. साियजविक गिुयपिेिः र्स विर्ममा जुिसुकै कु रा िेवखएको भए तापवि प्रचवित कािूििे गोप्र् राख्नुपिे
विखत िा कागजात भिी तोके बाहेकका अन्र् सबै विखत िा कागजात सियसािारर्को जािकारीको
िावग सूचिा तिा अवभिेख के न्रिे साियजविक रुपमा प्रकाशि गिुय पिेछ ।

पररच्छेद ४
विविि
१४. अन्र् प्रचवित कािूि बमोवजम प्रमार्ीकरर् हुिे विषर्मा असर िपिेिः कु िै विर्यर् िा आदेश
प्रमार्ीकरर् सम्बन्िमा प्रचवित िेपाि कािूिमा छु ट्टै व्यिस्िा भएकोमा त्र्स्तो विषर्मा र्स विर्ममा
िेवखएको कु िै कु रािे असर पािे छैि ।
१५. कार्यविवि बिाउि सक्े िः र्स विर्मको उद्देश्र् कार्ायन्िर्ि गिय कार्यपाविकािे आिश्र्क कार्यविवि
बिाउि सक्े छ ।
१६. बचाऊिः र्स अवघ स्िािीर् विकार्बाट प्रचवित कािूि बमोवजम भए गरे का विर्यर् िा आदेश िा
तत्सम्िन्िी अविकारपत्रको प्रमावर्करर् र्सै विर्म बमोवजम भए गरे को मावििेछ ।
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