विधेयक सं ख्या :

स्थानीय तहको कानून ननर्ााण प्रवियाका सम्बन्धर्ा व्यिस्था गना बनेको
विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय

गण्डकी प्रदे श, पोखरा

स्थानीय तहको कानून ननर्ााण प्रवियाका सम्बन्धर्ा व्यिस्था गना बनेको विधेयक
प्रस्तािना : स्थानीय तहको कानून ननर्ााण प्रवियाका सम्बन्धर्ा कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोले,
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. सं चिप्त नार्, प्रारम्भ र विस्तार :(१) यस ऐनको नार् “स्थानीय तहको कानून ननर्ााण प्रविया सम्बन्धी ऐन,
२०७५” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
(३) यो ऐन गण्डकी प्रदे शभरका स्थानीय तहको लानग लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा : विषय िा प्रसं गले अको अथा नलागेर्ा यस ऐनर्ा,(क)

“अध्यि” भन्नाले गाउँ कायापानलकाको अध्यि सम्झनु पछा ।

(ख)

“कायापानलका” भन्नाले गाउँ कायापानलका िा नगर कायापानलका सम्झनु पछा ।

(ग)

“प्रर्ुख” भन्नाले नगर कायापानलको प्रर्ुख सम्झनु पछा ।

(घ)

“बैठक” भन्नाले गाउँ सभा िा नगर सभाको बैठक सम्झनु पछा ।

(ड.)

“विधेयक” भन्नाले सभार्ा पेश गरे को ऐनको र्स्यौदा सम्झनु पछा ।

(ि)

“सदस्य” भन्नाले सभाका सदस्य सम्झनु पछा ।

(छ)

“सभा” भन्नाले गाउँ पानलकाको हकर्ा सं विधानको धारा २२२ बर्ोचिर्को गाउँ सभा र
नगरपानलकाको हकर्ा सं विधानको धारा २२३ बर्ोचिर्को नगर सभा सम्झनु पछा ।

(ि)

“सभा प्रर्ुख” भन्नाले गाउँसभा िा नगर सभाको प्रर्ुख सम्झनु पछा ।

(झ)

“स्थानीय कानून” भन्नाले दफा ३ बर्ोचिर् सभाले बनाएको ऐन तथा कायापानलकाले बनाएको
ननयर्, कायाविनध, ननदे चशका िा िारी गरे को आदे श सम्झनु पछा ।

(ञ)

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपानलका र नगरपानलका सम्झनु पछा ।

(ट)

“सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झनु पछा ।
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३. स्थानीय कानून बनाउने : (१) नेपालको सं विधान बर्ोचिर् आफ्नो अनधकार िेत्रको विषयर्ा सभाले
आिश्यक ऐन बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् बनाएको ऐनको अधीनर्ा रही कायापानलकाले आिश्यक ननयर्,
ननदे चशका िा कायाविधी बनाउन िा आदे श िारी गना सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र्ा िुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापनन स्थानीय तहको काया विभािन र काया
सम्पादन सम्बन्धी ननयर्ािली गाउँ कायापानलका िा नगर कायापानलकाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हुनछ
े ।
४. स्थानीय कानून ननर्ााण गदाा वििार गनुा पने :(१) स्थानीय तहले स्थानीय कानून ननर्ााण गदाा अन्य कुराको
अनतररक्त दे हायका कुराहरुलाई वििार गरी ननर्ााण गनुा पनेछ :(क)

सं विधान, सं घीय कानून तथा प्रदे श कानून,

(ख)

कानूनको स्िच्छता, न्यायपूणा तथा तकासं गतता,

(ग)

सिोच्ि अदालतबाट प्रनतपाददत नसद्धान्त िा भएको आदे श,

(घ)

सं घीय सं सद िा प्रदे श सभाले त्यस्तै विषयर्ा गरे को आधारभूत कानूनको
व्यिस्था,

(ड.)

नेपालले अन्तराावियस्तरर्ा िनाएको प्रनतबद्धता,

(ि)

सम्बचन्धत स्थानीय तहले ननर्ााण गरे को अन्य स्थानीय कानूनसँगको
अनुकूलता,

(छ)

नसर्ाना िोनडएको अको स्थानीय तहको साझा िासो र वहतको विषय,

(ि)

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तह बीिको सहकाररता, सहअचस्तत्ि र सर्न्िय,

(झ)

कायापानलकाले ननधाारण गरे का अन्य आिश्यक विषयहरु ।

(२) सभाले सं विधानको अनुसूिी-९ र आनथाक अनधकारसँग सम्बचन्धत विषयर्ा स्थानीय
कानून ननर्ााण गदाा त्यस्तो विषयर्ा सं घीय सं सद िा प्रदे श सभाले बनाएको कानून र सं घबाट िारी भएको
नीनत र्ापदण्ड अनुकूल हुने गरी ननर्ााण गनुा पनेछ ।
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(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तह िा प्रदे शको िेत्रर्ा हुने िस्तुको ढु िानी िा
सेिाको विस्तारर्ा कुनै वकनसर्को बाधा अिरोध गने िा कुनै वकनसर्को कर िा दस्तुर लगाउने िा त्यस्तो
िस्तुको ढु िानी िा सेिा विस्तारर्ा भेदभाि गने गरी स्थानीय कानून ननर्ााण गना हुँदैन ।
(४) सभाले सं घीय तथा प्रदे श कानून र स्थानीय तहका कानूनसं ग एक आपसर्ा बाचझने गरी
कानून ननर्ााण गना हुँदैन ।
५. आिश्यकताको पवहिान गने :(१) कायापानलकाले

विधेयकको र्स्यौदा तिुर्
ा ा गना अचघ त्यस्तो

विषयको कानून बनाउन आिश्यक रहे नरहेको विषयर्ा आिश्यकताको पवहिान गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लानग कायापानलकाले विधेयक तिुर्
ा ा गदाा दे हायका
विषयको विश्लेषण गरी अिधारणापत्र तयार गनुा पनेछ: –
(क) कानून बनाउनु पने आधार र कारण,
(ख) सम्बचन्धत विषयर्ा सं घीय िा प्रदे श कानून भए नभएको,
(ग) चिल्लानभत्रका र अन्य स्थानीय तहर्ा त्यस सम्बन्धी स्थानीय कानून ननर्ाणा भए
नभएको,
(घ) कानून बनेपनछ हानसल गना खोचिएको उपलब्धी,
(ड.) कानून कायाान्ियनको लानग आिश्यक पने सं यन्त्र तथा आनथाक स्रोत,
(ि) विधेयकको र्स्यौदार्ा रहने र्ुख्य र्ुख्य प्रािधान ।
(३) ऐनको सं शोधनको लानग विधेयकको र्स्यौदा तिुर्
ा ा गदाा सं शोधन गनुा परे को आधार र
कारण सवहतको तीन र्हले वििरण तयार गनुा पनेछ ।
६. सनर्नत गठन गनासक्ने : (१) विधेयकको र्स्यौदा तिुर्
ा ा गनाको लानग कायापानलकाका अध्यि िा प्रर्ुखले
त्यस िेत्रर्ा ज्ञान भएका कायापानलकाका सदस्य तथा सभाका सदस्यर्ध्येबाट एक कानून तिुर्
ा ा सनर्नत
गठन गना सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोचिर्को सनर्नतर्ा स्थानीय तहर्ा उपलब्ध भएसम्र् कानूनको िेत्रर्ा
ज्ञान भएका व्यचक्तलाई सर्ेत आर्न्त्रण गना सवकनेछ ।
७. सुझाब संकलन गना सवकने : (१) विधेयकको र्स्यौदा तयार भएपनछ त्यस्तो र्स्यौदार्ा प्रत्येक
िडाबासीको सुझाि सं कलन गना सवकनेछ ।
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िडाबाट

तर स्थानीय तहले कर लगाउने विषय, स्थानीय सचित कोष र स्थानीय रािस्ि

र

व्ययको अनुर्ानसँग सम्बचन्धत विषयर्ा सै द्धाचन्तक रुपर्ा र्ात्र छलफल गराई सुझाब सं कलन गना
सवकनेछ ।
(२) उपदफा

(१) बर्ोचिर् प्राप्त हुन आएको सुझाि सवहतको प्रनतिेदन सम्बचन्धत िडा

सनर्नतले कायापानलकालाई ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोचिर् विधेयकको र्स्यौदार्ा िडासनर्नत र्ाफात प्राप्त हुन आएका
सुझािहरुको अध्ययन गरी कायापानलकाले विधेयकको र्स्यौदालाई आिश्यकता अनुसार पररर्ािान गना
सक्नेछ ।
८. स्थानीय तहको कानूनर्ा रहने अंगहरु : यस ऐनर्ा अन्यथा ले चखएकोर्ा बाहेक स्थानीय तहले बनाउने
कानूनर्ा रहने अंगहरु अनुसूिी-१ र्ा उल्लेख भए बर्ोचिर् हुनेछन् ।
९. कायापानलकाबाट विधेयकको र्स्यौदा स्िीकृनत : (१) कुनै विधेयकको र्स्यौदा तयार भएपनछ त्यस्तो
र्स्यौदालाई विधेयकको रुपर्ा सभार्ा पेश गने स्िीकृनतको लानग अध्यि िा प्रर्ुखले कायापानलकाको
बैठकर्ा पेश गनुा पनेंछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् पेश भएको नबधेयकको र्स्यौदा कायापानलकाबाट स्िीकृनत
भएपनछ सभार्ा पेश गने अध्यि िा प्रर्ुखले कायापानलकाको कुनै सदस्यलाई तोक्नेछ र त्यस्तो सदस्यले
दफा १० बर्ोचिर्को वििरण सं कलन गरी सभाको सचििलाई सूिना ददनु पनेछ ।
१०. विधेयकको र्स्यौदा सभार्ा पेश गदाा संलग्न गनुा पने वििरण:

सभार्ा पेश गने विधेयकको र्स्यौदाका

साथर्ा दे हायको वििरण सं लग्न गनुा पनेछ :–
(क) विधेयकको उद्धेश्य र कारण सवहतको वििरण,
(ख) विधेयक ऐन बनेपनछ आनथाक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको खिा व्यहोने स्रोत
खुलाईएको विस्तृत वििरण सवहतको आनथाक वटप्पणी ,
(ग) कुनै विधेयकर्ा कानून बनाउने अनधकार प्रत्यायोिन गने प्रािधान रहेको भए त्यसको
कारण, प्रत्यायोचित अनधकार अन्तगात बनाईने
पना सक्ने प्रभाि सम्बन्धी वटप्पणी, र
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कानूनको प्रकृनत र सीर्ा तथा त्यसबाट

(घ) सं शोधन विधेयकको हकर्ा सं शोधन गनुा परे को आधार र कारण सवहतको तीन र्हले
वििरण ।
११. विधेयकको र्स्यौदा पेश गने ददन तोक्ने : सभार्ा विधेयकको र्स्यौदा पेश गना सभा प्रर्ुखले दफा ९
बर्ोचिर्को सूिना प्राप्त भएको कचम्तर्ा दुई ददन पनछको ददन तोक्नेछ ।
१२. विधेयकको प्रनत वितरण : विधेयक पेश हुने ददन भन्दा दुई ददन अगािै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको
प्रनत उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
१३. नबरोधको सूिना : कुनै सदस्यले विधेयक पेश गना अनुर्नत र्ाग्ने प्रस्तािको विरोध गना िाहेर्ा ननिले
सभार्ा विधेयक पेश हुने ददन भन्दा एक ददन अगािै सभाको सचििलाई सूिना ददनु पनेछ ।
१४. विधेयक पेश गने : (१) दफा ११ बर्ोचिर् विधेयक पेश गना तोवकएको ददनर्ा दफा १३ बर्ोचिर्
विरोधको सूिना प्राप्त भएको भए विरोधको सूिना ददने विरोधकताा सदस्य र विधेयक पेश गने अनुर्नत
र्ाग्ने प्रस्तािक सदस्यलाई िर्शः सभा प्रर्ुखले िक्तव्य ददन अनुर्नत ददनेछ । तत्पश्चात सो प्रश्न र्ानथ
छलफल हुन नददई सभा प्रर्ुखले विधेयक बैठकको ननणायाथा प्रस्तुत गनेछ ।
(२) उपदफा

(१) बर्ोचिर् बैठकबाट विधेयक पेश गने अनुर्नत प्राप्त भएर्ा दफा ९ को

उपदफा (२) बर्ोचिर् तोवकएको कायापानलकाको सदस्यले सभार्ा विधेयक पेश गनेछ र ननि उपचस्थत
हुन नसकेर्ा अध्यि िा प्रर्ुखले तोकेको कायापानलकाको अन्य सदस्यले सभार्ा विधेयक पेश गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोचिर् विधेयक पेश गदाा विधेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले विधेयक पेश
गनुप
ा रे को कारण, विधेयकबाट गना खोचिएको व्यिस्था र त्यसबाट पना सक्ने प्रभािको बारे र्ा सं चिप्त
िानकारी ददं दै विधेयकर्ा वििार गररयोस भन्ने प्रस्ताि सभार्ा पेश गनुा पनेछ ।
(४) विधेयक पेश गने अनुर्नत र्ाग्ने, त्यस्तो अनुर्नतको विरोधको सूिना र त्यसको ननणाय
सम्बन्धी व्यिस्था सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हुनेछ ।
१५. विधेयकर्ा सार्ान्य छलफल गने : (१) दफा १४ को उपदफा (३) बर्ोचिर्को प्रस्तािर्ानथ छलफल
हुँदा विधेयकको सै द्धाचन्तक पिर्ा र्ात्र छलफल गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् छलफल गदाा विधेयकको र्नसाय स्पष्ट गना आिश्यक दे चखएर्ा
बाहेक विधेयकका दफाहरु र्ानथ छलफल गररने छै न र विधेयकर्ा कुनै सं शोधन पेश गना सवकने छै न
।
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१६. विधेयकर्ा संशोधनका लानग सर्य ददनेः (१) विधेयकर्ा दफा १५ बर्ोचिर् सार्ान्य छलफल सर्ाप्त
भएपनछ विधेयक उपर सं शोधन पेश गना िाहने सदस्यलाई सं शोधन पेश गना सार्ान्यतया छलफल
सर्ाप्त भएको अठिालीस घण्टा सर्य ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोचिर्को अिनधनभत्र सदस्यले आफूले पेश गना िाहेको सं शोधन सवहतको
सूिना सभाको सचििलाई ददनु पनेछ ।
(३) सभाको सचििले प्राप्त सं शोधनहरुको वििरण सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(४) विधेयक उपर सं शोधन पेश गदाा पालन गनुा पने शताहरु, सं शोधन पेश गने ढाँिा तथा
सं शोधनको िर् तथा सं शोधन वफताा नलने सम्बन्धी व्यिस्था सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हुनेछ ।
१७. विधेयकर्ा दफाबार छलफल: (१) विधेयकर्ा दफा १६ बर्ोचिर् सं शोधन पेश गने अिनध सर्ाप्त
भएपनछ विधेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले विधेयकर्ा दफाबार छलफल सभार्ा गररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत
गना सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) र्ा िुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापनन विधेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले कुनै
विधेयकको विषयिस्तुको र्हत्िको कारणबाट छलफल गना आिश्यक रहेको विषयको विधेयकको
हकर्ा दफाबार छलफलको लानग विधेयकलाई सभाको विधेयक सनर्नतर्ा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत
गना सक्नेछ ।
(३) विधेयकर्ा दफाबार छलफल सम्बन्धी अन्य व्यिस्था सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हुनछ
े
।
१८. विधेयक सनर्नतर्ा छलफल: (१) दफा १७ बर्ोचिर् दफाबार छलफल गना विधेयक सनर्नतर्ा
पठाइएकोर्ा सनर्नतले त्यस्तो विधेयकर्ा छलफल गदाा विधेयकर्ा सं शोधन पेश गने सदस्यहरुलाई
सं शोधन पेश गनुप
ा ने आधार र कारण सर्ेत खुलाई आफनो सं शोधनको विषयर्ा प्रष्ट गना सनर्नतको
बैठकर्ा सर्य ददईनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् सं शोधनकतााले सं शोधनको विषयर्ा आफ्नो धारणा राखेपनछ पेश
भएका सं शोधनका विषयर्ा सनर्नतले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो सं शोधन स्िीकार गने िा नगने
सम्बन्धर्ा विधेयक प्रस्तुतकताा सदस्यको सर्ेत राय नलई आिश्यक ननणायर्ा पुग्नेछ ।
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१९. सनर्नतको प्रनतिेदन सभार्ा पेश गने : सनर्नतर्ा विधेयकर्ानथ छलफल सर्ाप्त भएपनछ सनर्नतले गरे को
ननणायको प्रनतिेदन तयार गरी सनर्नतको प्रर्ुख िा ननिको अनुपचस्थनतर्ा ननिले तोकेको सनर्नतको अन्य
कुनै सदस्यले प्रनतिेदन सवहतको विधेयक सभार्ा पेश गनेछ ।
२०. विधेयक र्ानथ सभार्ा छलफल: (१) सनर्नतको प्रनतिेदन प्रस्तुत भएपनछ त्यस्तो प्रनतिेदन सदस्यहरुलाई
वितरण गररनेछ ।
(२) सभा प्रर्ुखले अन्य आदे श ददएर्ा बाहेक सनर्नतको प्रनतिेदन वितरण भएको िौबीस
घण्टापनछको सभा प्रर्ुखले तोकेको कुनै सर्यर्ा विधेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले प्रनतिेदन सवहतको
विधेयक र्ानथ सभार्ा छलफल गररयोस् भन्ने प्रस्ताि पेश गना सक्नेछ ।
२१. विधेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको ननणायाथा पेश गने : (१) सभार्ा दफाबार छलफल भएकोर्ा सो
सर्ाप्त भएपनछ र सनर्नतर्ा दफाबार छलफल भएकोर्ा सनर्नतको प्रनतिेदन उपर छलफल सर्ाप्त भई
सं शोधनहरु लाई सभाको ननणायाथा िर्शः पेश गररसकेपनछ विधेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले विधेयक पाररत
गररयोस् भन्ने प्रस्ताि पेश गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् विधेयकर्ा पेश भएका सं शोधनहरु लाई सभाको ननणायाथा पेश गने
सम्बन्धी अन्य प्रविया सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हुनछ
े ।
(३) उपदफा (१) बर्ोचिर्को प्रस्ताि स्िीकृत भएर्ा विधेयक पाररत भएको र्ानननेछ ।
२२. विधेयक वफताा नलन सक्ने : (१) विधेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले कायापानलकाको ननणाय बर्ोचिर् सभाको
स्िीकृनत नलई िुनसुकै अिस्थार्ा विधेयक वफताा नलन सक्नेछ ।
(२) विधेयक वफताा नलने अन्य प्रविया सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हुनेछ ।
२३.आनुसांनगक सुधार : सभा प्रर्ुखले सभाबाट पाररत भएको विधेयकर्ा दफाहरुको सं ख्याको िर् नर्लाउने
तथा भाषागत शुद्धतार्ा सीनर्त रही आिश्यक आनुसांनगक सुधार गना सक्नेछ ।
२४. विधेयक प्रर्ाणीकरणको लानग अद्यािनधक प्रनत तयार गने :(१) दफा २१ बर्ोचिर् सभाबाट पाररत
भएको विधेयकलाई सभाको सचििले पाररत भएका सं शोधन तथा आनुषांनगक सुधार भए त्यस्तो सुधार
गरी विधेयक पाररत भएको नर्नत सर्ेत उल्लेख गरी प्रर्ाणीकरणको लानग नेपाली कागिर्ा िारप्रनत
तयार गनेछ ।

7

(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् तयार गररएको विधेयकर्ा िषागत नम्बर सर्ेत उल्लेख गरी
सभाको सचििले प्रर्ाणीकरणको लानग सभा प्रर्ुख सर्ि पेश गनुा पनेछ ।
२५.विधेयक प्रर्ाणीकरण र प्रकाशन : (१) सभाबाट पाररत भई दफा २४ को उपदफा (२) बर्ोचिर् तयार
गररएको विधेयकको पवहलो र अचन्तर् पृष्ठर्ा पूरा नार्, थर तथा पद सर्ेत उल्लेख गरी अन्य प्रत्येक
पृष्ठर्ा हस्तािर गरी सभा प्रर्ुखले प्रर्ाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रर्ाणीकरण गदाा नर्नत र विधयेकको
पृष्ठ सख्या सर्ेत खुलाउनु पनेछ ।
(२) सभाबाट पाररत विधेयक उपदफा (१) बर्ोचिर् प्रर्ाणीकरण भएपनछ ऐन बन्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बर्ोचिर् विधेयक प्रर्ाणीकरण भएको िानकारी सभार्ा ददनुपनेछ ।
(४) उपदफा (१) बर्ोचिर् प्रर्ाणीकरण भएको नबधेयकको एक प्रनत सभाको अनभले खर्ा राखी
अको एक–एक प्रनत सम्बचन्धत कायापानलकाको कायाालय, प्रदे शको कानून सम्बन्धी विषय हेने र्न्त्रालय र
नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा सं सदीय र्ानर्ला र्न्त्रालयर्ा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बर्ोचिर् प्रर्ाणीकरण भएको विधेयक स्थानीय तहको रािपत्रर्ा प्रकाशन
गनुा पनेछ । त्यस्तो कानून कायापानलकाको िेिसाईटर्ा सर्ेत राख्न सवकनेछ ।
(६) उपदफा (१) बर्ोचिर् विधेयक प्रर्ाणीकरण भएपनछ त्यसका र्ुख्य व्यिस्थाको बारे र्ा
स्थानीय सिार र्ाध्यर् िा अन्य उपयुक्त तररकाबाट प्रिार प्रसार गराउन सवकनेछ ।
२६. विधेयक दताा अनभलेख राख्ने : (१) सभाको सचििले सभार्ा पेश गना प्राप्त भएका प्रत्येक विधेयक दताा
गरी विधेयकर्ा भएको कारबाहीको अद्यािनधक लगत तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(२) दे हायको अिस्थार्ा विधेयकलाई सभाको दताा लगतबाट हटाइनेछ:–
(क) विधेयक सभाबाट अस्िीकृत भएर्ा,
(ख) विधेयक वफताा नलएर्ा, िा
(ग) सभाको कायाकाल सर्ाप्त भएर्ा ।
(३) उपदफा (२) बर्ोचिर् दताा लगतबाट हटाइएको विधेयकको सम्बन्धर्ा सभार्ा कुनै
प्रस्ताि पेश गना सवकने छै न ।
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२७. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यािनधक अनभलेख : (१) सभाको सचििले अनुसूिी-२ बर्ोचिर्को
ढाँिार्ा सभाले बनाएको ऐनको एकीकृत र अद्यािनधक अनभलेख राख्नु पनेछ ।
(२)

ु र्र्ा अद्यािनधक वििरण तयार गरी
कायापानलकाले स्थानीय कानूनको िषागत र िणाानि

राख्नु पनेछ ।
(३) स्थानीय कानूनर्ा सं शोधन भएर्ा त्यस्तो सं शोधन सर्ेत नर्लाई कायापानलकाले अद्यािनधक
पाठ तयार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी अद्यािनधक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको िेबसाईटर्ा
सर्ेत राख्न सवकनेछ ।
२८. कानुन ननर्ााण प्रविया सम्बन्धी अन्य व्यिस्था : स्थानीय कानून ननर्ााण सम्बन्धी अन्य प्रविया सं विधान
तथा यस ऐनको प्रनतकूल नहुने गरी सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हुनेछ ।
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अनुसूिी-१

(दफा ८ सं ग सम्बचन्धत)
स्थानीय कानूनर्ा रहने अंगहरु
(क) लार्ो शीषाक
(ख) प्रस्तािना
(ग) विनध ननर्ााण सूत्र
(घ) सं चिप्त नार्
(ड.) विस्तार र प्रारम्भ
(ि) पररभाषा
(छ) सारिान प्रािधानहरु
(ि) सं स्थागत/प्रशासननक स्िरुपहरु
(झ) दण्ड र सिाय
(ञ) विविध प्रािधानहरु
(ट) अनुसूिीहरु
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अनुसूिी-२
(दफा २७ को उपदफा (१) सँग सम्बचन्धत)
स्थानीय तहले बनाएका ऐनको अनभलेख राख्ने रचिष्टरको ढाँिा
.............स्थानीय तह
...............गाउँसभा÷नगरसभा
दताा

दताा

नं

नर्नत

विधेयकको
नार्

प्रस्तुतकताा

वितरण
नर्नत

सभार्ा
प्रस्तुत
नर्नत

सार्ान्य

छलफल

दफािार

छलफल

पाररत
नर्नत

प्रर्ाणीकरण

अनभलेख तयार गनेको:–

अनभलेख िाँि गनेको:–

दस्तखत:

दस्तखत:

नार्,थर:

नार्,थर:

पद:

पद:

नर्नत:

नर्नत:

प्रदे श सभाको सम्वत ् २०७५ साल

नर्नत

कैवफयत

गते बसेको बैठकले नेपालको संववधानको धारा १९९ बमोजिम यो ववधेयक

पाररत गरे को ब्यहोरा संववधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणित गदद छु ।
प्रदे श

नेत्रनाथ अधधकारी

सभाका

नेपालको

सभामख
ु

सभामुखबाट

संववधानको

धारा

प्रमाणित
२०१

यो

को

ववधेयक
उपधारा(२)

बमोजिम प्रमािीकरि गदद छु ।

गण्डकी प्रदे श
ममतत :२०७५।०३।२४

ममततिः
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बाबु राम कुुँवर
प्रदे श प्रमुख

