
वारागङु मकु्तिक्षते्र गाउँ काययपाक्तिकाको क्तनर्यय वा आदेश र अक्तधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययक्तवक्तध) सम्बन्धमा व्यवस्था 

गनय बनकेो क्तनयम 

प्रस्तावना:  

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ काययपाक्तिकाको क्तनर्यय वा आदेश र अक्तधकारपत्र िगायतका अन्य केक्तह क्तिखत कागजात 

प्रमार्ीकरर् गने क्तबक्तध र प्रक्रियािाई ब्यबक्तस्थत गनय वान्छनीय भएकोिे,नेपािाको संक्तवधानको धारा २१४ को उपधारा 

(५) िे अक्तधकार प्रयोग गरी, 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ काययपाक्तिकािे यो क्तनर्यय वा आदेश र अक्तधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययक्तवक्तध) समबन्धी क्तनयमम 

बनाइ िागु गरेको छ | 

 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस क्तनयमाविीको नाम “वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ काययपाक्तिकाको  क्तनर्यय वा आदेश र 

अक्तधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययक्तवक्तध)  क्तनयमाविी,२०७४ “ रहकेो छ | 

(२) यो क्तनयमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ | 

२. पररभाषा: क्तवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस क्तनयमाविीमा ,- 

     (क) “अध्यक्ष” भन्नािे वारागङु मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको अध्यक्ष सम्झनुपछय | 

     (ख) “उपाध्यक्ष” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको उपाध्यक्ष सम्झनुपछय | 

     (ग) “काययपाक्तिका ” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ कायय पाक्तिका सम्झनुपछय | 

    (घ) “प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृत ” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको प्रमुख प्रशासकीय   अक्तधकृत  सम्झनुपछय | 

     (ङ) “गाउँपाक्तिका ” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिका सम्झनुपछय |  

    (च) “प्रामाक्तर्क प्रक्तत” भन्नािे क्तनर्यय वा आदेश र अक्तधकारपत्र प्रमाक्तर्त गने अक्तधकारीिे हस्ताक्षर गरेको सक्कि प्रक्तत 

सम्झनुपछय | 

     (छ) “क्तिखत वा कागजात” भन्नािे देहायका क्तवषयसंग सम्बक्तन्धत क्तनर्यय वा आदेश वा तत् सम्बक्तन्ध अक्तधकारपत्र संग 

सम्बक्तन्धत क्तिखत वा कागजात सम्झनुपछय,- 

           (१) काययपाक्तिकािे बनाएको नीक्तत,क्तनयम,क्तनदेक्तशका,काययक्तवक्तध, 

           (२) काययपाक्तिकािे जारी गरेको आदेश, 

           (३) काययपाक्तिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव, 

           (४) काययपाक्तिकािे जारी गरेको अक्तधकारपत्र,  



           (५) काययपाक्तिकािे गरेको क्तनर्यय,  

           (६) काययपाक्तिकाबाट क्तनयुक्ति हुन ेपदको क्तनयुक्तिपत्र,सरुवा तथा अवकाश पत्र, 

          (७)काययपाक्तिकािे जारी गरेको सुचना तथा सृजना गरेको तथयांक वा अक्तभिेख सम्बन्धी क्तिखत वा कागजात, 

            (८) प्रचक्तित कानुन बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् गनुयपने अन्य क्तिखत वा कागजात  

   (ज) “सभा” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको सभा सम्झनुपछय | 

   (झ) “संक्तवधान” भन्नािे नेपािको संक्तवधान सम्झनुपछय | 

(ञ) “सूचना तथा अक्तभिेख केन्र” भन्नािे गाउँपाक्तिका अन्तगयत स्थापना भएको क्तनयम (११)  बमोक्तजमको सूचना तथा 

अक्तभिेख केन्र सम्झनुपछय | 

 

पररच्छेद २ 

क्तिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् काययक्तवक्तध  

३.  क्तनयमको प्रमार्ीकरर् काययक्तवक्तध: (१) काययपाक्तिकािे बनाएको क्तनयम काययपाक्तिकाको बैठकबाट  स्वीकृत भएपक्तछ 

अध्यक्षिे प्रमार्ीकरर् गनछे | 

        (२)अध्यक्षिे उपक्तनयम (१) बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् गदाय नेपािी कागजमा तयार गररएको क्तनयमको कक्तम्तमा चार 

प्रक्ततमा क्तमक्तत समेत उल्िेख गरी हस्ताक्षर गनुयपनछे र त्यस्तो प्रामाक्तर्क प्रक्ततमध्ये एक देहाय बमोक्तजमका क्तनकायमा पठाउनु 

पनेछ :- 

    (क) प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतको सक्तचवािय, 

    (ख) सूचना तथा अक्तभिेख केन्र, 

    (ग) नेपाि सरकारको संघीय माक्तमिा हनेे मन्त्रािय, 

    (घ) प्रदेशको गाउँपाक्तिका हेने क्तनकाय (मन्त्रािय वा क्तवभाग), 

  (३) सूचना तथा अक्तभिेख केन्रिे उपक्तनयम (२) बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएका क्तनयम प्रकाशन गरी गाउँपाक्तिकाका सबै 

वडा कायायियमा पन्र क्रदनक्तभत्र पठाउनु पनेछ |    

  (४) यस क्तनयम बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएको क्तनयम प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतिे सवयसाधारर्को जानकारीको िाक्तग 

सावयजक्तनक गने व्यवस्था क्तमिाउनु पनेछ | 

४. नीक्तत,क्तनदेक्तशका तथा काययक्तवक्तधको प्रमार्ीकरर्: (१) काययपाक्तिकािे बनाएको नीक्तत,क्तनदेक्तशका तथा काययक्तवक्तध प्रमुख 

प्रशासकीय अक्तधकृतिे क्ततन प्रक्ततमा हस्ताक्षर गरी प्रमार्ीकरर् गनुयपनेछ | 



   (२) उपक्तनयम (१) बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामाक्तर्क प्रक्ततमध्ये एक प्रक्तत प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतको 

सक्तचवाियमा,एक प्रक्तत कायायन्वयन गने सम्बक्तन्धत क्तनकायमा र अको प्रक्तत सूचना तथा अक्तभिेख केन्रमा पठाई कायायन्वयन 

तथा अक्तभिेखबध्द गनुयपनेछ | 

  (३)  सूचना तथा अक्तभिेख केन्रिे उपक्तनयम (१) बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएका नीक्तत,क्तनदेक्तशका तथा काययक्तवक्तध सबै वडा 

कायायियमा पठाउनु पनेछ | 

  (४) यस क्तनयम बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएको नीक्तत,क्तनदेक्तशका तथा काययक्तवक्तध प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतिे 

सवयसाधारर्को  जानकारीको िाक्तग सावयजक्तनक गने व्यवस्था क्तमिाउनु पनछे |  

५. काययपाक्तिकाको क्तनर्यय तथा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्: (१) काययपाक्तिकाको बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव र बैठकको क्तनर्यय 

प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतिे प्रमाक्तर्त गनछे | 

   (२) सूचना तथा अक्तभिेख केन्रिे उपक्तनयम (१) बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएका  क्तनर्यय  तथा प्रस्ताव सुचना तथा 

अक्तभिेख केन्रिे सुरक्तक्षत तवरि ेसंग्रह गरी राख्न ुपनछे | 

   (३) उपक्तनयम (१) बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएका क्तनर्यय प्रमखु प्रशासकीय अक्तधकृतिे कायायन्वयन गने सम्बक्तन्धत क्तनकाय 

वा अक्तधकारीिाई पठाई त्यस्तो क्तनर्यय सुरक्तक्षत राख्नुपनछे | 

  (४) ) यस क्तनयम बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएको क्तनर्यय  प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतिे सवयसाधारर्को  जानकारीको िाक्तग 

सावयजक्तनक गने व्यवस्था क्तमिाउनु पनेछ | 

६. आदेश वा अक्तधकारपत्रको प्रमार्ीकरर्: (१) संक्तवधान वा अन्य प्रचक्तित कानुन बमोक्तजम काययपाक्तिकाबाट जारी  हुन े

आदेश वा अक्तधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् अध्यक्षिे गनछे | 

    (२) ) उपक्तनयम (१) बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएको प्रामाक्तर्क प्रक्ततमध्ये एक प्रक्तत कायायन्वयन गने सम्बक्तन्धत क्तनकाय वा 

अक्तधकारीिाई र अको प्रक्तत सूचना तथा अक्तभिेख केन्रमा पठाई कायायन्वयन तथा अक्तभिेखबध्द गनुयपनेछ | 

   (३) यस क्तनयम बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अक्तधकारपत्र  प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतिे सवयसाधारर्को  

जानकारीको िाक्तग सावयजक्तनक गने व्यवस्था क्तमिाउनु पनेछ | 

७. न्याक्तयक सक्तमक्ततको क्तनर्यय वा आदेशको प्रमार्ीकरर्: (१) न्याक्तयक सक्तमक्ततको क्तनर्यय वा आदेश उि सक्तमक्ततका संयोजक 

र सदस्यहरुिे प्रमाक्तर्त गनेछन् | 

   (२) न्याक्तयक सक्तमक्ततको क्तनर्यय वा आदेशको प्रमाक्तर्त प्रक्तत प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृत वा क्तनजिे तोकेको सम्बक्तन्धत 

शाखाको कमयचारीिे संरक्षर् गनेछ | 

  (३) यस क्तनयम बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा क्तनर्ययको नक्कि क्तिन चाहमेा सम्बक्तन्धत व्यक्ति वा संस्थािाई  

प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृत वा क्तनजिे तोकेको कमयचारीिे नक्कि प्रक्तत प्रमाक्तर्त गरी  उपिब्ध गराउनु पनेछ | 

८. सचूना तथा तथयाकं प्रमार्ीकरर्: (१) स्थानीय स्तरको सूचना तथा तथयांक,स्वीकृत वार्षषक काययिम,योजना तथा बजेट 

एबम कायययोजनाको प्रमार्ीकरर् प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतिे गनछे | 



    (२) गाउँपाक्तिकामा रहकेो सूचना तथा तथयांक कसैिे माग गरेमा अक्तभिेखमा जनाई सम्बक्तन्धत शाखा प्रमुखिे प्रमाक्तर्त 

गरी उपिब्ध गराउनुपनछे | 

    (३) यस क्तनयम बमोक्तजम कुनै सूचना तथा तथयांक वा कागजात नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकारिे  माग गरेमा प्रमुख 

प्रशासकीय अक्तधकृतिे प्रमाक्तर्त गरी सो उपिब्ध गराउनु पनछे | 

९. अन्य क्तिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर्:   (१) क्तनयम ३,४,५,६,७ र ८ मा िेक्तखएदेक्तख बाहके गाउँपाक्तिकासंग 

सम्बक्तन्धत अन्य क्तिखत वा कागजातको प्रमार्ीकरर् गदाय काययपाक्तिकाबाट भएका वा जारी भएका क्तिखत वा कागजातको 

प्रमार्ीकरर् प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतबाट हुनेछ | 

     (२)  उपक्तनयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन कुनै खास क्तिखत वा कागजात प्रमाक्तनकरर्का िाक्तग 

गाउँपाक्तिकाको कानुन बमोक्तजम  तोक्रकएको  कुनै खास अक्तधकारीबाट त्यस्तो क्तिखत वा कागजात प्रमार्ीकरर् हुनछे | 

१०.  काययपाक्तिकाबाट हुन ेक्तनयकु्ति,सरुवा तथा अवकाशको प्रमार्ीकरर् :  (१) काययपाक्तिकाबाट क्तनयुक्ति हुन ेपदको 

क्तनयुक्तिपत्र,सरुवा तथा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतबाट हुनेछ | 

  (२) गाउँपाक्तिकाको क्तवक्तभन्न सेवाको अक्तधकृत वा सो सरहको पद र स्थायी क्तनयुक्ति हुन ेअन्य पदमा प्रमुख प्रशासकीय 

अक्तधकृतिे प्रमार्ीकरर् गरी क्तनयुक्तिपत्र क्रदनेछ | 

   (३) गाउँपाक्तिकाको क्तवज्ञ सेवा वा करारमा क्तनयुि हुन ेपदमा प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृत वा क्तनजिे अक्तततयारी क्रदएको 

सम्बक्तन्धत शाखा प्रमुखिे प्रमार्ीकरर् गरी क्तनयुक्तिपत्र क्रदनछे | 

 

   (४) यस क्तनयममा िेक्तखएदेखी बाहके गाउँपाक्तिकाको कानून बमोक्तजम क्तनयुक्ति हुन ेअन्य पदको क्तनयुक्ति प्रमुख प्रशासकीय 

अक्तधकृत वा क्तनजिे तोकेको अक्तधकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुनछे | 

   (५) यस क्तनयम बमोक्तजमको प्रामाक्तर्क प्रक्तत प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृतिे सुरक्तक्षत राख्न ुवा राख्न िगाउनु पनछे |   

 

पररच्छेद ३ 

सचूना तथा अक्तभिखे व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
 

 
 

११. सचूना तथा अक्तभिखे केन्र रहन:े  (१) गाउँ काययपाक्तिकाबाट हुन ेक्तनर्यय,आदशे िगायतका क्तिखत वा कागजातको 

प्रामाक्तर्क प्रक्तत िगायतका सूचना तथा अक्तभिेख व्यवस्थापन गनय गाउँपाक्तिकामा एक सूचना तथा अक्तभिेख केन्र रहनछे | 

     (२) उपक्तनयम (१) बमोक्तजमको सूचना तथा अक्तभिेख केन्रिे यस क्तनयम बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएका क्तिखत वा 

कागजातको सक्कि प्रामाक्तर्क प्रक्तत सुरक्तक्षतसाथ राख्नुपनछे | 

    (३)  उपक्तनयम (१) बमोक्तजमको सूचना तथा अक्तभिेख केन्रिे यस क्तनयम बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएका क्तिखत वा 

कागजातको  माइिो क्रिल्म तयार गरी सुरक्तक्षतसाथ राख्नुपनछे | 



   (४) उपक्तनयम (१) बमोक्तजमको सूचना तथा अक्तभिेख केन्रि ेक्तिखत वा कागजातको क्तसिक्तसिेवार रुपमा संग्रह गरी 

अक्तभिेख  राख्नुपनछे | 

१२. अक्तभिखे व्यवक्तस्थत गरी राख्नपुन:े  (१) यस क्तनयम बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् भएको क्तिखत वा कागजातिाई गाउँ 

काययपाक्तिकाको सम्वक्तन्धत क्तवषयगत शाखा र सूचना तथा अक्तभिेख केन्रिे सुरक्तक्षतसाथ अक्तभिखेबध्द गरी राख्नुपनछे | 

    (२) उपक्तनयम (१) बमोक्तजम अक्तभिेख रातदा क्तवदु्यतीय प्रक्तत समेत सुरक्तक्षत गरी राख्नुपनेछ | 

१३.  सावयजक्तनक गनुयपन:े  यस क्तनयममा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन प्रचक्तित कानूनिे गोप्य राख्नुपने क्तिखत वा 

कागजात भनी तोके बाहकेका अन्य सबै क्तिखत वा कागजात सवयसाधारर्को जानकारीको िाक्तग सूचना तथा अक्तभिेख 

केन्रिे  सावयजक्तनक रुपमा प्रकाशन गनुयपनछे | 

 

पररच्छेद ४ 

क्तवक्तवध 
 
 

१४. अन्य प्रचक्तित काननू बमोक्तजम प्रमार्ीकरर् हुन ेक्तवषयमा असर नपन:े  कुनै क्तनर्यय वा आदशे प्रमार्ीकरर् सम्बन्धमा 

प्रचक्तित नेपाि कानूनमा छुटै्ट व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो क्तवषयमा यस क्तनयममा िेक्तखएको कुनै कुरािे असर पाने छैन | 
 

१५. काययक्तवक्तध बनाउन सके्न: यस क्तनयमको उदे्दश्य कायायन्वयन गनय काययपाक्तिकािे आवश्यक काययक्तवक्तध बनाउन सके्नछ | 
 

१६. बचाऊ: यसअक्तघ स्थानीय तहबाट प्रचक्तित कानून बमोक्तजम भए गरेका क्तनर्यय वा आदेश वा तत ्सम्बन्धी 

अक्तधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् यसै क्तनयम बमोक्तजम भए गरेको माक्तननेछ | 
 

 


