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सत्यवती गाउँपालिका
गुल्मी ,
५ िं. प्रदे श¸ िेपाि

सत्यवती गाउँ पालिकाको लिर्णय वा आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कायणलवलि)
लियमाविी, २०७४
प्रस्ताविा
सत्यवती गाउँ कायणपालिकाको लिर्णय वा आदेश र अलिकारपत्र िगायतका अन्य के ही लिखत प्रमार्ीकरर्
गिे लवलि र प्रक्रियािाई व्यवलस्ित गिण वाञ्छिीय भएकािे,
िेपािको संलविािको िारा २१४ को उपिारा (५) बमोलिम सत्यवती गाउँ कायणपालिकािे देहायको
लियमाविी बिाएको छ ।
पररच्छेद १
प्रारम्भ
१. संलिप्त िाम र प्रारम्भः(१) यस लियमाविीको िाम सत्यवती गाउँ कायणपालिकाको लिर्णय वा आदेश र
अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कायणलवलि) लियमाविी, २०७४ रहेको छ ।
(२) यो लियमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे अको अिण ििागेमा यस लियमाविीमाः(क) "अध्यि'भन्नािे गाउँ कायणपालिकाको अध्यि सम्झिु पछण ।
(ख) "उपाध्यि'भन्नािे गाउँ कायणपालिकाको उपाध्यि सम्झिु पछण ।
(ग) "कायणपालिका"भन्नािे संलविािको िारा २१५ बमोलिम गरित बलिगाि गाउँ कायणपालिका सम्झिुपछण
।
(घ) "कायणकारी अलिकृ त"भन्नािे गाउँ कायणपालिकाको कायणकारी अलिकृ त सम्झिु पछण ।
(ङ) "गाउँ पालिका"भन्नािे संलविाि बमोलिमको गाउँ पालिका सम्झिु पछण ।
(च) "प्रमालर्क प्रलत"भन्नािे लिर्णय वा आदेश र अलिकारपत्र प्रमालर्त गिण अलिकारीिे हस्तािर गरे को
सक्कि प्रलत सम्झिु पछण ।
(छ) "लिखत वा कागि"भन्नािे देहायका लवषयसँग सम्बलन्ित लिर्णय वा आदेश वा तत्सम्बन्िी
अलिकारपत्रसँग सम्बलन्ित लिखत वा कागि सम्झिु पछण,(१) गाउँ कायणपालिकािे बिाएको िीलत, लियम, लिदेलशका, कायणलवलि,
(२) गाउँ कायणपालिकािे िारी गरे को आदेश,
(३) गाउँ कायणपालिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव,
(४) गाउँ कायणपालिकािे िारी गरे को अलिकारपत्र,
(५) गाउँ कायणपालिकािे गरे को लिर्णय
(६) गाउँ कायणपालिकाबाट लियुलि हुिे पदको लियुलिपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्र
(७) गाउँ कायणपालिकािे िारी गरे को सूचिा तिा लसिणिा गरे को तथ्याङ्क वा अलभिेख सम्बन्िी
लिखत वा कागिात
(८) प्रचलित कािूि बमोलिम प्रमार्ीकरर् गिुण पिे अन्य लिखत वा कागिात
(ि) "सभा"भन्नािे संलविािको िारा २२२ बमोलिमको गाउँ सभा सम्झिु पछण ।
(झ) "संलविाि"भन्नािे िेपािको संलविाििाई सम्झिु पछण ।
(ञ) "सूचिा तिा अलभिेख के न्र"भन्नािे गाउँ पालिका अन्तगणत स्िापिा भएको लियम ११ बमोलिमको
सूचिा तिा अलभिेख के न्र सम्झिु पछण ।

पररच्छेद २
लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् कायणलवलि
३. लियमको प्रमार्ीकरर् कायणलवलिः(१) कायणपालिकािे बिाएको लियम कायणपालिकाको बैिकबाट स्वीकृ त
भएपलछ अध्यि,िे प्रमार्ीकरर् गिेछ ।
(२) अध्यििे उपलियम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् गदाण िेपािी कागिमा तयार गररएको लियमको
कम्तीमा चार प्रलतमा लमलत समेत उल्िेख गरी हस्तािार गिुणपिेछ र त्यस्तो प्रमालर्क प्रलतमध्ये एक
एक प्रलत देहाय बमोलिमको लिकायमा पिाउिुपिेछः(क) कायणकारी अलिकृ तको सलचवाियमा,
(ख) सूचिा तिा अलभिेख के न्रमा,
(ग) संघको संघीय मालमिा हेिे मन्त्राियमा,
(घ) प्रदेशको गाउँ पालिका हेिे लिकाय (मन्त्रािय वा लवभाग) मा,
(३) सूचिा तिा अलभिेख के न्रिे उपलियम (२) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका लियम प्रकाशि गरी
गाउँ पालिकाका सबै विा कायाणियमा पन्र क्रदिलभत्र पिाउिुपिेछ ।
(४) यस लियम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको लियम कायणकारी अलिकृ तिे सवणसािारर्को िािकारीको
िालग सावणिलिक गिे व्यवस्िा लमिाउिु पिेछ ।
४. िीलत, लिदेलशका तिा कायणलवलिको प्रमार्ीकरर्ः(१) कायणपालिकािे बिाएको िीलत, लिदेलशका तिा
कायणलवलि कायणकारी अलिकृ तिे तीि प्रलतमा हस्तािर गरी प्रमार्ीकरर् गिुण पिेछ ।
(२) उपलियम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको प्रमार्ीक प्रलतमध्ये एक प्रलत कायणकारी अलिकृ तको
सलचवाियमा, एक प्रलत कायाणन्वयि गिे सम्बलन्ित लिकायमा र अको प्रलत सूचिा तिा अलभिेख
के न्रमा पिाई कायाणन्वयि तिा अलभिेखबद्ध गिुण पिेछ ।
(३) सूचिा तिा अलभिेख के न्रिे उपलियम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका िीलत, लिदेलशका तिा
कायणलवलि सबै विा कायणियमा पिाउिु पिेछ ।
(४) यस लियम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको िीलत, लिदेलशका तिा कायणलवलि कायणकारी अलिकृ तिे
सवणसािारर्को िािकारीको िालग सावणिलिक गिे व्यवस्िा लमिाउिु पिेछ ।
५. कायणपालिकाको लिर्णय तिा प्रस्तावको प्रमार्ीकरर्ः(१) कायणपालिकाको बैिकमा पेश हुिे प्रस्ताव र
बैिकको लिर्णय कायणकारी अलिकृ तिे प्रमालर्त गिेछ ।
(२) उपलियम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमालर्क प्रलतमध्ये एक प्रलत
कायाणन्वयि गिे सम्बलन्ित लिकाय वा अलिकारीिाई र अको प्रलत सूचिा तिा अलभिेख के न्रमा पिाई
अलभिेखवद्ध गिुणपिेछ ।
(३) यस लियम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्र कायणकारी अलिकृ तिे सवणसािारर्को
िािकारीको िालग सावणिलिक गिे व्यवस्िा लमिाउिु पिेछ ।
६. आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर्ः(१) संलविाि वा अन्य प्रचलित कािूि बमोलिम कायणपालिकाबाट
िारी हुिे आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् अध्यििे गिेछ ।
(२) उपलियम (१) बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्रको प्रमालर्क प्रलतमध्ये एक प्रलत
कायाणन्वयि गिे लिकाय वा अलिकारीिाई र अको प्रलत सूचिा तिा अलभिेख के न्रमा पिाई
अलभिेखवद्ध गिुणपिेछ ।
(३) यस लियम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको आदेश वा अलिकारपत्र कायणकारी अलिकृ तिे सवणसािारर्को
िािकारीको िालग सावणिलिक गिे व्यवस्िा लमिाउिु पिेछ ।

७. न्यालयक सलमलतको लिर्णय वा आदेशको प्रमार्ीकरर्ः(१) न्यालयक सलमलतको लिर्णय वा आदेश उि
सलमलतका संयोिक र सबै सदस्यिे प्रमालर्त गिेछि् ।
(२) न्यालयक सलमलतका लिर्णय वा आदेशको प्रमालर्क प्रलत कायणकारी अलिकृ त वा लिििे तोके को
सम्बलन्ित शाखाको कमणचारीिे संरिर् गिेछ ।
(३) यस लियम बमोलिम भएको लिर्णय वा आदेशको िक्कि लिि चाहेमा सरोकारवािा व्यलि वा संस्िािाई
कायणकारी अलिकृ त वा लिििे तोके को कमणचारीिे िक्कि प्रलत प्रमालर्त गरी उपिब्ि गराउिु पिेछ ।
८. सूचिा वा तथ्याङ्क प्रमार्ीकरर्ः(१) स्िािीयस्तरको सूचिा तिा तथ्याङ्क, स्वीकृ त वार्षणक कायणिम,
योििा तिा बिेट एवं कायणयोििाको प्रमार्ीकरर् कायणकारी अलिकृ तिे गिेछ ।
(२) गाउँ पालिकामा रहेको सूचिा वा तथ्याङ्क कसैिे माग गरे मा अलभिेखमा ििाई सम्बलन्ित शाखा
प्रमुखिे प्रमुखिे प्रमालर्त गरी उपिब्ि गराउिु पिेछ ।
(३) यस लियम बमोलिम कु िै सूचिा, तथ्याङ्क वा लिखत वा कागिात िेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारिे
माग गरे मा त्यस्तो सूचिा, तथ्याङ्क वा लिखत वा कागिात कायणकारी अलिकृ तिे प्रमालर्त गरी
उपिब्ि गराउिु पिेछ ।
९. अन्य लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर्ः(१) लियम ३,४,५,६,७ र ८ मा िेलखएदेलख बाहेक
गाउँ पालिकासँग सम्बलन्ित अन्य लिखत कागिातको प्रमार्ीकरर् गदाण कायणपालिकाबाट भएका वा िारी
भएका लिखत वा कागिातको प्रमार्ीकरर् कायणकारी अलिकृ तबाट हुिेछ ।
(२) उपलियम (१) मा िुिसुकै कु रा िेलखएको भए तापलि कु िै खास लिखत वा कागिात प्रमार्ीकरर्का
िालग गाउँ पालिकाको कािूिबमोलिम कु िै खास अलिकारी तोक्रकएको रहेछ भिे त्यस्तो लिखत वा
कागिात त्यस्तो अलिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हुिेछ ।
१०. कायणपालिकाबाट हुिे लियुलि, सरुवा तिा अवकाशको प्रमार्ीकरर्ः(१) कायणपालिकाबाट लियुलि हुिे
पदको लियुलिपत्र, सरुवा तिा अवकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् कायणकारी अलिकृ तबाट हुिेछ ।
(२) गाउँ पालिकाको लवलभन्न सेवाको अलिकृ त वा सो सरहको पद र स्िायी लियुलि हुिे अन्य पदमा
कायणकारी अलिकृ तिे प्रमार्ीकरर् गरी लियुलिपत्र क्रदिेछ ।
(३) गाउँ पालिकाको लवज्ञ सेवा वा करारमा लियुि हुिे पदमा कायणकारी अलिकृ त वा लिििे अलततयारी
क्रदएको सम्बलन्ित शाखा प्रमुखिे प्रमार्ीकरर् गरी लियुलिपत्र क्रदिेछ ।
(४) यस लियममा िेलखएदेलख बाहेक गाउँ पालिकाको कािूि बमोलिम लियुलि हुिे अन्य पदको लियुलि
कायणकारी अलिकृ त वा लिििे तोके को अलिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हुिेछ ।
(५) यस लियम बमोलिमको प्रमार्ीक प्रलत कायणकारी अलिकृ तिे सुरलित राख्नु वा राख्न िगाउिु पिेछ ।
पररच्छेद ३
सूचिा तिा अलभिेख व्यवस्िापि सम्बन्िमा
११. सूचिा तिा अलभिेख के न्र रहिेः(१) गाउँ कायणपालिकाबाट हुिे लिर्णय, आदेश िगायतका लिखत वा
कागिातको प्रमार्ीक प्रलत िगायतका सूचिा तिा अलभिेख व्यवस्िापि गिण गाउँ कायणपालिकामा एक
सूचिा तिा अलभिेख के न्र रहिेछ ।
(२) उपलियम (१) बमोलिमको सूचिा तिा अलभिेख के न्र यस लियम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका लिखत
वा कागिातको सक्कि प्रमार्ीक प्रलत सुरलितसाि राख्नुपिेछ ।
(३) उपलियम (१) बमोलिम सूचिा तिा अलभिेख के न्रिे यस लियम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएका
महत्वपूर्ण लिखत वा कागिातको माइिो क्रिल्म तयार गरी राख्नुपिेछ ।
(४) उपलियम (१) बमोलिमको सूचिा तिा अलभिेख के न्रिे लिखत वा कागिातको लसिलसिेवार रुपमा
संग्रह गरी अलभिेख राख्नुपिेछ ।

१२. अलभिेख व्यवलस्ित गरी राख्नु पिेः(१) यस लियम बमोलिम प्रमार्ीकरर् भएको लिखत वा कागिातको
गाउँ कायणपालिकाको सम्बलन्ित लवषयगत शाखा वा सूचिा तिा अलभिेख के न्रिे सुरलितसाि
अलभिेखवद्ध गरी राख्नुपिेछ ।
(२) उपलियम (१) बमोलिम अलभिेख रातदा लवद्युतीय प्रलत समेत सुरलित गरी राख्नु पिेछ ।
१३. सावणिलिक गिुणपिेःयस लियममा िुिसुकै कु रा िेलखएको भए तापलि प्रचलित कािूििे गोप्य राख्नुपिे
लिखत वा कागिात भिी तोके बाहेकका अन्य सबै लिखत वा कागिात सवणसािारर्को िािकारीको िालग
सूचिा तिा अलभिेख के न्रिे सावणिलिक रुपमा प्रकाशि गिुण पिेछ ।
पररच्छेद ४
लवलवि
१४. अन्य प्रचलित कािूि बमोलिम प्रमार्ीकरर् हुिे लवषयमा असर िपिेः कु िै लिर्णय वा आदेश प्रमार्ीकरर्
सम्बन्िमा प्रचलित िेपाि कािूिमा छु ट्टै व्यवस्िा भएकोमा त्यस्तो लवषयमा यस लियममा िेलखएको कु िै
कु रािे असर पािे छैि ।
१५. कायणलवलि बिाउि सक्े ः यस लियमको उद्देश्य कायाणन्वयि गिण कायणपालिकािे आवश्यक कायणलवलि
बिाउि सक्े छ ।
१६. बचाऊः यस अलघ स्िािीय तहबाट प्रचलित कािूि बमोलिम भए गरे का लिर्णय वा आदेश वा तत्सम्बन्िी
अलिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् यस लियम बमोलिम भए गरे को मालििेछ ।

