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सिरीजङ्घा गाउँपासिका
ु िन १ ,. प्रदे श
ताप्िेजङ

सिरीजङ्घा गाउँकार्यपासिकाको सिर्यर् वा आदे श र असधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कार्यववसध)
सिर्माविी, २०७४
प्रस्ताविााः
सिरीजङ्घा गाउँकार्यपासिकाको सिर्यर् वा आदे श र असधकारपत्र िगार्तका अन्र् केही सिखत
प्रमार्ीकरर् गिे ववसध र प्रविर्ािाई व्र्वस्स्ित गिय वाञ्छिीर् भएकोिे,
िेपािको िन ववधािको धारा २१४ को उपधारा (५) बमोस्जम सिरीजङ्घा गाउँ कार्यपासिकािे
दे हार्को सिर्माविीबिाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारम्भ
१. िन स्िप्त िाम र प्रारम्भाः(१) र्ि सिर्माविीको िाम “ सिरीजङ्घा गाउँ कार्यपासिकाको सिर्यर्
वा आदे शर असधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कार्यववसध) सिर्माविी, २०७४” रहे को छ ।
(२) र्ो सिर्माविी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२. पररभाषााः ववषर् वा प्रिन गिे अकाय अिय ििागेमा र्ि सिर्माविीमा,—
(क)

“अध्र्ि” भन्नािे गाउँकार्यपासिकाको अध्र्ि िम्झिु पछय।

(ख)

“उपाध्र्ि” भन्नािे गाउँकार्यपासिकाकोउपाध्र्ि िम्झिु पछय।

(ग)

“कार्यपासिका” भन्नािे िन ववधािको
गाउँकार्यपासिका

(घ)

“कार्यकारी असधकृत”

धारा

२१५ बमोस्जम

गठित

िम्झिु पछय ।
भन्नािे गाउँकार्यपासिकाको कार्यकारी असधकृत िम्झिु

पछय।
(ङ)

सिरीजङ्घा

“गाउँपासिका” भन्नािे िन ववधाि बमोस्जमको गाउँपासिकािम्झिु पछय ।

(च)

“प्रामास्र्क प्रसत” भन्नािे सिर्यर् वा आदे शर असधकारपत्र प्रमास्र्त गिे असधकारीिे

हस्तािर गरे को िक्कि प्रसत िम्झिु पछय ।
(छ)

“सिखत वा कागजात” भन्नािे दे हार्का सबषर्िँग िम्वस्न्धत सिर्यर् वा आदे श वा
तत्िम्वन्धी असधकारपत्रिँग िम्वस्न्धत सिखत वा कागजात िम्झिु पछयाः—
(१) गाँउकार्यपासिकािे बिाएको िीसत, सिर्म, सिदे स्शका, कार्यववसध,
(२) गाँउकार्यपासिकािे जारी गरे को आदे श,
(३) गाँउकार्यपासिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव,
(४) गाँउकार्यपासिकािे जारी गरे को असधकारपत्र,
(५) गाँउ कार्यपासिकािे गरे को सिर्यर्,
(६) गाउँ कार्यपासिकाबाट सिर्ुस्ि हुिे पदको सिर्ुस्िपत्र, िरुवा, अवकाश तिा
पत्र,
(७) गाउँ कार्यपासिकािे जारी गरे को िूचिा तिा सिजयिा गरे को तथर्ानक वा
असभिे ख

िम्वन्धी सिखत वा कागजात,

(८) प्रचसित कािूि बमोस्जम प्रमार्ीकरर् गिुय पिे सिखत अन्र् वा कागजात ।

(ज)

“िभा” भन्नािे िन ववधािको धारा २२२ बमोस्जमको गाउँ िभा िम्झिु पछय ।

(झ)

“िन ववधाि” भन्नािे िेपािको िन ववधाििाई िम्झिु पछय।

(ञ)

“िूचिा तिा असभिेख केन्र” भन्नािे गाउँपासिका अन्तगयत स्िापिा भएको सिर्म
११ बमोस्जमको िूचिा तिा असभिे ख केन्र िम्झिु पछय ।

पररच्छे द २
सिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् कार्यववसध

३.

सिर्मको प्रमार्ीकरर् कार्यववसधाः (१) कार्यपासिकािे बिाएको सिर्म कार्यपासिकाको

बैिकबाट स्वीकृत भएपसछ अध्र्ििे प्रमार्ीकरर् गिेछ ।
(२) अध्र्ििे उपसिर्म (१) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् गदायिेपािी कागजमा तर्ार गररएको
सिर्मको कम्तीमा चार प्रसतमा समसत िमेत उल्िे ख गरी हस्तािर गिुय पिेछ र त्र्स्तो प्रामार्ीक
प्रसत मध्र्े एक एक प्रसत दे हार् बमोस्जमका सिकार्मा पिाउिु पिेछाः–
(क) कार्यकारी असधकृतको िस्चवािर्मा,
(ख) िूचिा तिा असभिे ख केन्रमा,
(ग) िन घको िन घीर् मासमिा हे िे मन्त्रािर्मा,
(घ) प्रदे शको गाउँपासिका हेि य सिकार् (मन्त्रािर् वा ववभाग) मा,
(३) िूचिा तिा असभिे ख केन्रिे उपसिर्म (२) बमोजम प्रमार्ीकरर् भएका सिर्म
प्रकाशि गरी गाउँपासिकाका िबै वडा कार्ायिर्मा पन्र ठदिसभत्र पिाउिु पिेछ।
(४) र्ि सिर्म बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको सिर्म कार्यकारी असधकृतिे िवयिाधारर्को
जािकारीको िासग िावयजसिक गिे व्र्वस्िा समिाउपिेछु ।
४.

िीसत, सिदे स्शका तिा कार्यववसधको प्रमार्ीकरर्ाः (१) कार्यपासिकािे बिाएको िीसत,

सिदे स्शका तिा कार्यववसध कार्यकारी असधकृतिे तीि प्रसतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गिुय पिेछ।
(२) उपसिर्म (१) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामास्र्क प्रसतमध्र्े एक प्रसत कार्यकारी
असधकृतको िस्चविर्मा, एक प्रसत कार्ायन्वर्ि गिेिम्बस्न्धत सिकार्मा र अको प्रसतिूचिा तिा
असभिेख केन्रमा पिाई कार्ायन्वर्ि तिा असभिे खबद्ध गिुप
य िेछ ।

(३) िूचिा तिा असभिेख केन्रिे उपसिर्म (१) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएका िीसत,
सिदे स्शका तिा कार्यववसध िबै वडा कार्ायिर्मा पिाउिु पिेछ ।
(४) र्ि सिर्म बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएकोिीसत, सिदे स्शका तिा कार्यववसध कार्यकारी
असधकृतिे िवयिाधारर्को जािकारीको िासग िावयजसिक गिे व्र्वस्िा समिाउिु पिेछ ।
५.

कार्यपासिकाको सिर्यर् तिा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्: (१) कार्यपासिकाको बैिकमा पेश हुिे

प्रस्ताव र बैिकको सिर्यर् कार्यकारी असधकृतिे प्रमास्र्त गिे छ ।
(२) उपसिर्म (१) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएका सिर्यर् तिा प्रस्ताव िूचिा तिा
असभिेख केन्रिे िुरस्ित तवरिे िन ग्रह गरी राख्नु पिेछ ।
(३) उपसिर्म (१) बमोस्जम प्रमास्र्त सिर्यर् कार्यकारी असधकृतिे कार्ायन्वर्ि गिे
िम्वस्न्धत सिकार् वा असधकारीिाई पिाई त्र्स्तो सिर्यर् िुरस्ित राख्नु पिेछ ।
(४) र्ि सिर्म बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको सिर्यर् कार्यकारी असधकृतिे िवयिाधारर्को
जािकारीको िासग िावयजसिक गिे व्र्वस्िा समिाउिु पिेछ ।
६.

आदे शवा असधकारपत्रको प्रमार्ीकरर्ाः (१) िन ववधाि वा अन्र् प्रचसित कािूि बमोस्जम

कार्यपासिकाबाट जारी हुिे आदे श वाअसधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् अध्र्ििे गिेछ ।
(२) उपसिर्म (१) बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको आदे श वा असधकारपत्रको प्रामार्ीक
प्रसत मध्र्े एक प्रसत कार्ायन्वर्ि गिेि म्वस्न्धत सिकार् वा असधकारी िाई र अको
प्रसतिूचिा तिा असभिे ख केन्रमाप िाईअसभिे खबद्ध गिुय पिेछ ।
(३) र्ि सिर्म बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएकोआदे श वा असधकारपत्र कार्यकारी असधकृतिे
िवयिाधारर्को जािकारीको िासग िावयजसिक गिे व्र्वस्िा समिाउिु पिेछ।
७.

न्र्ावर्क िसमसतको सिर्यर् वा आदे शको प्रमार्ीकरर्ाः(१) न्र्ावर्क िसमसतको सिर्यर् वा

आदे श उि िसमसतका िन र्ोजक र िबै िदस्र्िे प्रमार्ीत गिेछि्।

(२) न्र्ावर्क िसमसतका सिर्यर् वा आदे शको प्रममास्र्करर् प्रसत कार्यकारी असधकृत वा
सिजिे तोकेको िम्बस्न्धत शाखाको कमयचारीिे िन रिर्र गिे छि ।
(३) र्ि सिर्म बमोस्जम भएको सिर्यर् वा आदे शको िक्कि सिि चाहे मा िरोकारवािा
व्र्स्ि वा िन स्िािाई कार्यकारी असधकृत वा सिजिे तोकेको कमयचारीिे िक्कि प्रसत
प्रमास्र्त गरी उपिब्ध गराउिु पिेछ ।
८.

िूचिा वा तथर्ानक प्रमार्ीकरर्ाः(१) स्िािीर् स्तरको िूचिा तिा तथर्ानक, स्वीकृत बावषयक

कार्यिम, र्ोजिा तिा बजेट कार्यर्ोजिाको एवन प्रमार्ीकरर् कार्यकारी असधकृतिे गिे छ।
(२) गाउँपासिकामा रहे को िूचिा वा तथर्ानक किै िे माग गरे मा असभिे खमा जिाई
िम्वस्न्धत शाखा प्रमुखिे प्रमास्र्त उपिव्ध गरी गराउिुपिेछ ।
(३) र्ि सिर्म बमोस्जम कुिै िूचिा, तथर्ानक वा सिखत वा कागजात िेपाि िरकार वा
प्रदे श िरकारिे माग गरे मा त्र्स्तो िूचिा, तथर्ानकवा सिखत वा कागजात कार्यकारी
असधकृतिे प्रमार्ीत गरी उपिब्ध गराउिु पिेछ।
९. अन्र् सिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर्ाः(१) सिर्म ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िेस्खए दे स्ख
गाउँपासिकािँग

बाहेक

िम्बस्न्धत

अन्र्

सिखत

वा

कागजातको

प्रमार्ीकरर्

गदाय

कार्यपासिकाबाट भएका वा जारी भएका सिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी
असधकृतबाट हुिेछ ।
(२) उपसिर्म (१) मा जुििुकै कुरा िे स्खएको भए तापसि कुिै सिखत खाि वा
कागजात प्रमार्ीकरर्का िासग गाउँपासिकाको कािूि बमोस्जम कुिै खाि असधकारी
तोवकएको रहे छ भिे त्र्स्तो सिखत वा कागजात त्र्स्तो असधकारीबाट प्रमार्ीकरर्
हुिेछ।
१०.

कार्यपासिकाबाट हुिे सिर्ुस्ि, िरुवा तिा अवकाशको प्रमार्ीकरर्ाः (१) कार्यपासिकाबाट

सिर्ुस्ि हुिे पदको सिर्ुस्िपत्र, िरुवा अवकाश तिा पत्रको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी असधकृतबाट
हुिेछ ।

(२) गाउँपासिकाको ववसभन्न िेवाको असधकृत वा िो िरहको पदर स्िार्ी सिर्ुक्स्ि हुिे
अन्र् पदमा कार्यकारी असधकृतिे प्रमार्ीकरर् सिर्ुस्िपत्र गरी ठदिेछ ।
(३) गाउँपासिकाको ववज्ञ िेवा वा करारमा सिर्ुि हुिे पदमा कार्यकारी असधकृत वा
सिजिे अस्ततर्ारी ठदएको िम्वस्न्धत शाखा प्रमुखिे प्रमार्ीकरर् सिर्ुस्ि पत्रगरी ठदिेछ।
(४) र्ि सिर्ममा िेस्खए दे स्ख बाहे कगाउँपासिकाको कािूि बमोस्जम सिर्ुस्ि हुिे अन्र्
पदको सिर्ुस्ि कार्यकारी असधकृत वा सिजिे तोकेको असधकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुिेछ।
(५) र्ि सिर्म बमोस्जमको प्रामास्र्क प्रसत कार्यकारी असधकृतिे िुरस्ित राख्नु वा राख्न
िगाउिु पिेछ ।

पररच्छे द ३
िूचिा तिा असभिेख व्र्वस्िापि िम्बन्धमा

११.

िूचिा तिा असभिेख केन्रे ाः (१) गाँउकार्यपासिकाबाट हुिे सिर्यर्, आदे श िगार्तका

सिखत वा कागजातको प्रामार्ीक प्रसत िगार्तका िूचिा तिा असभिे ख व्र्वस्िापि गिय गाँउ
कार्यपासिकामा एक िूचिा तिा असभिे ख केन्र रहिेछ ।
(२) उपसिर्म (१) बमोस्जमको िूचिा तिा असभिे ख केन्रिे र्ि सिर्म बमोस्जम
प्रमार्ीकरर् भएका सिखत वा कागजातको िक्कि प्रामार्ीक प्रसत िुरस्ितिाि राख्नु
पिेछ।
(३)

उपसिर्म

(१)

बमोस्जम

िूचिा तिाअसभिेख

केन्रिे

र्ि सिर्म बमोस्जम

प्रमार्ीकरर् भएका महत्वपूर् य सिखत वा कागजात माइिो विल्म तर्ार गरी राख्नु
पिेछ।
(४) उपसिर्म (१) बमोस्जमको िूचिा तिा असभिे ख केन्रिे सिखत वा कागजातको
सििे सििे वार रुपमा िन ग्रह गरी असभिेख राख्नुपिेछ ।

१२. असभिेख व्र्वस्स्ित गरी राख्नु पिेाः (१) र्ि सिर्म बमोस्जम प्रमार्ीकरर् भएको सिखत
वा कागजातको गाउँकार्यपासिकाको िम्वस्न्धत सबषर्गत शाखा र िूचिा तिा असभिे ख केन्रिे
िुरस्ितिाि असभिेखबद्ध गरी राख्नु पिेछ।
(२) उपसिर्म (१) बमोस्जम असभिे ख रातदा ववद्युतीर् प्रसत िमेत िुरस्ित गरी राख्नु
पिेछ ।
१३. िावयजसिक गिुप
य िेाः र्ि सिर्ममा जुििुकै कुरा िे स्खएको भए तापसि प्रचसित कािूििे
गोप्र् राख्नुपिे सिखत वा कागजात भिी तोके बाहे कका अन्र् िबै सिखत वा कागजात
िवयिाधारर्को जािकारीको िासग िूचिा तिा असभिेख केन्रिे िावयजसिक रुपमा प्रकाशि

गिुय

पिेछ ।
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१४. अन्र् प्रचसित कािूिब मोस्जम प्रमार्ीकरर् हुिे ववषर्मा अिर पिे कुिै पसि सिर्यर् वा
आदे श प्रमार्ीकरर् िम्बन्धमा प्रचसित िेपाि कािूिमा छु ट्टै व्र्वस्िा भएकोमा त्र्स्तो ववषर्मा
र्ि सिर्ममा िेस्खएको कुिै कुरािे अिर पािे छै ि ।
१५.

कार्य ववसध बिाउि िकिेाः र्ि सिर्मको उद्देश्र् कार्ायन्वर्ि गिय कार्यपासिकािे

आवश्र्क कार्य ववसध बिाउि िकिेछ।
१६. बचाऊाः र्ि अस्घ स्िािीर् सिकार्बाट प्रचसित कािूि बमोस्जम भए गरे का सिर्यर् वा
आदे श वा तत्िम्वन्धी असधकारपत्रको प्रमास्र्करर् र्िै सिर्म बमोस्जम भए गरे को मासििेछ ।

