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स्थानीय तहको कानून ननर्ााण प्रवियाका सम्बन्धर्ा व्यिस्था गना बनकेो विधेयक 

प्रस्तािना : स्थानीय तहको कानून ननर्ााण प्रवियाका सम्बन्धर्ा कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोले, 

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संचिप्त नार्, प्रारम्भ र विस्तार :(१) यस ऐनको नार् “स्थानीय तहको कानून ननर्ााण प्रविया सम्बन्धी ऐन, 
२०७५” रहेकोछ । 

(२)  यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

(३) यो ऐन  गण्डकी प्रदेशभरका स्थानीय तहको लानग लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथा नलागेर्ा यस ऐनर्ा,- 

 (क) “अध्यि” भन्नाले गाउँ कायापानलकाको अध्यि सम्झन ुपछा । 

 (ख) “कायापानलका” भन्नाले गाउँ कायापानलका िा नगर कायापानलका सम्झन ुपछा । 

 (ग) “प्रर्खु” भन्नाले नगर कायापानलको प्रर्खु सम्झन ुपछा । 

 (घ) “बैठक” भन्नाले गाउँ सभा िा नगर सभाको बैठक सम्झन ुपछा । 

 (ड.) “विधेयक” भन्नाले सभार्ा पेश गरेको ऐनको र्स्यौदा सम्झन ुपछा । 

 (ि) “सदस्य” भन्नाले सभाका सदस्य सम्झन ुपछा । 

 (छ) “सभा” भन्नाले गाउँ पानलकाको हकर्ा संविधानको धारा २२२ बर्ोचिर्को गाउँ सभा र  

  नगरपानलकाको हकर्ा संविधानको धारा २२३ बर्ोचिर्को नगर सभा सम्झन ुपछा । 

 (ि) “सभा प्रर्खु” भन्नाले गाउँसभा िा नगर सभाको प्रर्खु सम्झन ुपछा । 

 (झ) “स्थानीय कानून” भन्नाले दफा ३ बर्ोचिर् सभाले बनाएको ऐन तथा कायापानलकाले बनाएको 
 ननयर्, कायाविनध, ननदेचशका िा िारी गरेको आदेश सम्झन ुपछा । 

 (ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपानलका र नगरपानलका सम्झन ुपछा । 

 (ट) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झन ुपछा । 
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३. स्थानीय कानून बनाउन े : (१) नेपालको संविधान बर्ोचिर् आफ्नो अनधकार िेत्रको विषयर्ा सभाले 
आिश्यक ऐन बनाउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् बनाएको ऐनको अधीनर्ा रही कायापानलकाले आिश्यक ननयर्, 
ननदेचशका िा कायाविधी बनाउन िा आदेश िारी गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र्ा िनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनन स्थानीय तहको काया विभािन र काया 
सम्पादन सम्बन्धी ननयर्ािली गाउँ कायापानलका िा नगर कायापानलकाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हनुेछ । 

४. स्थानीय कानून ननर्ााण गदाा वििार गनुा पने :(१) स्थानीय तहले स्थानीय कानून ननर्ााण गदाा अन्य कुराको 
अनतररक्त देहायका कुराहरुलाई वििार गरी ननर्ााण गनुा पनेछ :- 

   (क) संविधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानून, 

   (ख) कानूनको स्िच्छता, न्यायपूणा तथा तका संगतता, 

   (ग) सिोच्ि अदालतबाट प्रनतपाददत नसद्धान्त िा भएको आदेश, 

   (घ) संघीय संसद िा प्रदेश सभाले त्यस्तै विषयर्ा गरेको आधारभतू कानूनको 
व्यिस्था, 

   (ड.) नेपालले अन्तराावियस्तरर्ा िनाएको प्रनतबद्धता, 

   (ि) सम्बचन्धत स्थानीय तहले ननर्ााण गरेको अन्य स्थानीय कानूनसँगको 
अनकूुलता, 

   (छ) नसर्ाना िोनडएको अको स्थानीय तहको साझा िासो र वहतको विषय, 

   (ि) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीिको सहकाररता, सहअचस्तत्ि र सर्न्िय, 

   (झ) कायापानलकाले ननधाारण गरेका अन्य आिश्यक विषयहरु । 

   (२) सभाले संविधानको अनसूुिी-९ र आनथाक अनधकारसँग सम्बचन्धत विषयर्ा स्थानीय 
कानून ननर्ााण गदाा त्यस्तो विषयर्ा संघीय संसद िा प्रदेश सभाले बनाएको कानून र संघबाट िारी भएको 
नीनत र्ापदण्ड अनकूुल हनुे गरी ननर्ााण गनुा पनेछ । 
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(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तह िा प्रदेशको िेत्रर्ा हनुे िस्तकुो ढुिानी िा 
सेिाको विस्तारर्ा कुनै वकनसर्को बाधा अिरोध गने िा कुनै वकनसर्को कर िा दस्तरु लगाउने िा त्यस्तो 
िस्तकुो ढुिानी िा सेिा विस्तारर्ा भेदभाि गने गरी स्थानीय कानून ननर्ााण गना हुँदैन । 

(४) सभाले संघीय तथा प्रदेश कानून र स्थानीय तहका कानूनसंग एक आपसर्ा बाचझने गरी   
कानून ननर्ााण गना हुँदैन । 

५. आिश्यकताको पवहिान गने :(१) कायापानलकाले विधेयकको र्स्यौदा तिुार्ा गना अचघ त्यस्तो  
    विषयको कानून बनाउन आिश्यक रहे नरहेको विषयर्ा आिश्यकताको पवहिान गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लानग कायापानलकाले विधेयक तिुार्ा गदाा देहायका 
विषयको विश्लषेण गरी अिधारणापत्र तयार गनुा पनेछ: – 

  (क) कानून बनाउन ुपने आधार र कारण, 

  (ख) सम्बचन्धत विषयर्ा संघीय िा प्रदेश 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 संयन्त्र तथा आनथाक स्रोत, 

  (ि) विधेयकको र्स्यौदार्ा रहने र्खु्य र्खु्य प्रािधान । 

(३) ऐनको संशोधनको लानग विधेयकको र्स्यौदा तिुार्ा गदाा संशोधन गनुा परेको आधार र 
 कारण सवहतको तीन र्हले वििरण तयार गनुा पनेछ ।  

६. सनर्नत गठन गनासक्न े: (१) विधेयकको र्स्यौदा तिुार्ा गनाको लानग कायापानलकाका अध्यि िा प्रर्खुले 
त्यस िेत्रर्ा ज्ञान भएका कायापानलकाका सदस्य तथा सभाका सदस्यर्ध्येबाट एक कानून तिुार्ा सनर्नत 
गठन गना सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बर्ोचिर्को सनर्नतर्ा स्थानीय तहर्ा उपलब्ध भएसम्र् कानूनको िेत्रर्ा 
ज्ञान भएका व्यचक्तलाई सरे्त आर्न्त्रण गना सवकनेछ । 

७. सझुाब संकलन गना सवकन े: (१) विधेयकको र्स्यौदा तयार भएपनछ त्यस्तो र्स्यौदार्ा प्रत्येक  िडाबाट 
िडाबासीको सझुाि संकलन गना  सवकनेछ । 
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 तर स्थानीय तहले कर लगाउने विषय, स्थानीय सचित कोष र स्थानीय रािस्ि  र 
व्ययको अनरु्ानसँग सम्बचन्धत विषयर्ा सैद्धाचन्तक रुपर्ा र्ात्र छलफल गराई सझुाब संकलन गना 
सवकनछे । 

(२) उपदफा  (१) बर्ोचिर् प्राप्त हनु आएको सझुाि सवहतको प्रनतिेदन सम्बचन्धत िडा 
सनर्नतले कायापानलकालाई ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बर्ोचिर् विधेयकको र्स्यौदार्ा िडासनर्नत र्ाफा त प्राप्त हनु आएका 
सझुािहरुको अध्ययन गरी कायापानलकाले विधेयकको र्स्यौदालाई आिश्यकता अनसुार पररर्ािान गना 
सक्नेछ । 

८. स्थानीय तहको कानूनर्ा रहन े अंगहरु : यस ऐनर्ा अन्यथा लेचखएकोर्ा बाहेक स्थानीय तहले बनाउन े
कानूनर्ा रहने अंगहरु अनसूुिी-१ र्ा उल्लेख भए बर्ोचिर् हनुेछन ्। 

९. कायापानलकाबाट विधेयकको र्स्यौदा स्िीकृनत : (१) कुनै विधेयकको र्स्यौदा तयार भएपनछ त्यस्तो 
र्स्यौदालाई विधेयकको रुपर्ा सभार्ा पेश गने स्िीकृनतको लानग अध्यि िा प्रर्खुले कायापानलकाको 
बैठकर्ा पेश गनुा पनेंछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् पेश भएको नबधेयकको र्स्यौदा कायापानलकाबाट स्िीकृनत 
भएपनछ सभार्ा पेश गने अध्यि िा प्रर्खुले कायापानलकाको कुनै सदस्यलाई तोक्नछे र त्यस्तो सदस्यले 
दफा १० बर्ोचिर्को वििरण संकलन गरी सभाको सचििलाई सूिना ददन ुपनेछ । 

१०. विधेयकको र्स्यौदा सभार्ा पेश गदाा संलग्न गनुा पने वििरण:  सभार्ा पेश गने विधेयकको र्स्यौदाका 
साथर्ा देहायको वििरण संलग्न गनुा पनेछ :– 

(क) विधेयकको उदे्धश्य र कारण सवहतको वििरण, 

(ख) विधेयक ऐन बनेपनछ आनथाक व्ययभार हनुे रहेछ भने त्यसको खिा व्यहोने स्रोत 
खलुाईएको विस्ततृ वििरण सवहतको आनथाक वटप्पणी ,  

(ग)  कुनै विधेयकर्ा कानून बनाउने अनधकार प्रत्यायोिन गने प्रािधान रहेको भए त्यसको 
कारण, प्रत्यायोचित अनधकार अन्तगात बनाईने  कानूनको प्रकृनत र सीर्ा तथा त्यसबाट 
पना सक्ने प्रभाि सम्बन्धी वटप्पणी, र 
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(घ)  संशोधन विधेयकको हकर्ा संशोधन गनुा परेको आधार र कारण सवहतको तीन र्हले 
वििरण । 

११. विधेयकको र्स्यौदा पेश गने ददन तोक्न े: सभार्ा विधेयकको र्स्यौदा पेश गना सभा प्रर्खुले दफा ९ 
बर्ोचिर्को सूिना प्राप्त भएको कचम्तर्ा दईु ददन पनछको ददन तोक्नेछ । 

१२. विधेयकको प्रनत वितरण : विधेयक पेश हनुे ददन भन्दा दईु ददन अगािै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको 
प्रनत उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

१३. नबरोधको सूिना : कुनै सदस्यले विधेयक पेश गना अनरु्नत र्ाग्ने प्रस्तािको विरोध गना िाहेर्ा ननिले 
सभार्ा विधेयक पेश हनुे ददन भन्दा एक ददन अगािै सभाको सचििलाई सूिना ददन ु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 अनरु्नत 
र्ाग्ने प्रस्तािक सदस्यलाई िर्शः सभा प्रर्खुले िक्तव्य ददन अनरु्नत ददनेछ । तत्पश्चात सो प्रश्न र्ानथ 
छलफल हनु नददई सभा प्रर्खुले विधेयक बैठकको ननणायाथा प्रस्ततु गनेछ । 

          (२) उपदफा  (१) बर्ोचिर् बैठकबाट विधेयक पेश गने अनरु्नत प्राप्त भएर्ा दफा ९ को 
उपदफा (२) बर्ोचिर् तोवकएको कायापानलकाको सदस्यले सभार्ा विधेयक पेश गनेछ र ननि उपचस्थत 
हनु नसकेर्ा अध्यि िा प्रर्खुले तोकेको कायापानलकाको अन्य सदस्यले सभार्ा विधेयक पेश गनेछ । 

          (३) उपदफा (२) बर्ोचिर् विधेयक पेश गदाा विधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले विधेयक पेश 
गनुापरेको कारण, विधेयकबाट गना खोचिएको व्यिस्था र त्यसबाट पना सक्ने प्रभािको बारेर्ा संचिप्त 
िानकारी ददंदै विधेयकर्ा वििार गररयोस भने्न प्रस्ताि सभार्ा पेश गनुा पनेछ । 

          (४) विधेयक पेश गने अनरु्नत र्ाग्न,े त्यस्तो अनरु्नतको विरोधको सूिना र त्यसको ननणाय 
सम्बन्धी व्यिस्था सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हनुेछ । 

१५. विधेयकर्ा सार्ान्य छलफल गने : (१) दफा १४ को उपदफा (३) बर्ोचिर्को प्रस्तािर्ानथ छलफल 
हुँदा विधेयकको सैद्धाचन्तक पिर्ा र्ात्र छलफल गररनछे । 

(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् छलफल गदाा विधेयकको र्नसाय स्पष्ट गना आिश्यक देचखएर्ा 
बाहेक विधेयकका दफाहरु र्ानथ छलफल गररने छैन र विधेयकर्ा कुनै संशोधन पेश गना सवकने छैन 
। 
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१६. विधेयकर्ा संशोधनका लानग सर्य ददनःे (१) विधेयकर्ा दफा १५ बर्ोचिर् सार्ान्य छलफल सर्ाप्त 
भएपनछ विधेयक उपर संशोधन पेश गना िाहन े सदस्यलाई संशोधन पेश गना सार्ान्यतया छलफल 
सर्ाप्त भएको अठिालीस घण्टा सर्य ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोचिर्को अिनधनभत्र सदस्यले आफूले पेश गना िाहेको संशोधन सवहतको 
सूिना सभाको सचििलाई ददन ुपनेछ । 

(३) सभाको सचििले प्राप्त संशोधनहरुको वििरण सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनछे । 

(४) विधेयक उपर संशोधन पेश गदाा पालन गनुा पने शताहरु, संशोधन पेश गने ढाँिा तथा 
संशोधनको िर् तथा संशोधन वफताा नलने सम्बन्धी व्यिस्था सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हनुेछ । 

१७. विधेयकर्ा दफाबार छलफल: (१) विधेयकर्ा दफा १६ बर्ोचिर् संशोधन पेश गने अिनध सर्ाप्त 
भएपनछ विधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले विधेयकर्ा दफाबार छलफल सभार्ा गररयोस ्भने्न प्रस्ताि प्रस्ततु 
गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) र्ा िनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनन विधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले कुनै 
विधेयकको विषयिस्तकुो र्हत्िको कारणबाट छलफल गना आिश्यक रहेको विषयको विधेयकको 
हकर्ा दफाबार छलफलको लानग विधेयकलाई सभाको विधेयक सनर्नतर्ा पठाइयोस भने्न प्रस्ताि प्रस्ततु 
गना सक्नेछ । 

(३) विधेयकर्ा दफाबार छलफल सम्बन्धी अन्य व्यिस्था सभाले ननधाारण गरेबर्ोचिर् हनुछे 
।  

१८. विधेयक सनर्नतर्ा छलफल: (१) दफा १७ बर्ोचिर् दफाबार छलफल गना विधेयक सनर्नतर्ा 
पठाइएकोर्ा सनर्नतले त्यस्तो विधेयकर्ा छलफल गदाा विधेयकर्ा संशोधन पेश गने सदस्यहरुलाई 
संशोधन पेश गनुापने आधार र कारण सरे्त खलुाई आफनो संशोधनको विषयर्ा प्रष्ट गना सनर्नतको 
बैठकर्ा सर्य ददईनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् संशोधनकतााले संशोधनको विषयर्ा आफ्नो धारणा राखेपनछ पेश 
भएका संशोधनका विषयर्ा सनर्नतले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोधन स्िीकार गने िा नगने 
सम्बन्धर्ा विधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यको सरे्त राय नलई आिश्यक ननणायर्ा पगु्नछे ।  
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१९. सनर्नतको प्रनतिेदन सभार्ा पेश गने : सनर्नतर्ा विधेयकर्ानथ छलफल सर्ाप्त भएपनछ सनर्नतले गरेको 
ननणायको प्रनतिेदन तयार गरी सनर्नतको प्रर्खु िा ननिको अनपुचस्थनतर्ा ननिले तोकेको सनर्नतको अन्य 
कुनै सदस्यले प्रनतिेदन सवहतको विधेयक सभार्ा पेश गनेछ ।  

२०. विधेयक र्ानथ सभार्ा छलफल: (१) सनर्नतको प्रनतिेदन प्रस्ततु भएपनछ त्यस्तो प्रनतिेदन सदस्यहरुलाई 
वितरण गररनेछ । 

(२) सभा प्रर्खुले अन्य आदेश ददएर्ा बाहेक सनर्नतको प्रनतिेदन वितरण भएको िौबीस 
घण्टापनछको सभा प्रर्खुले तोकेको कुनै सर्यर्ा विधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले प्रनतिेदन सवहतको 
विधेयक र्ानथ सभार्ा छलफल गररयोस ्भने्न 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 
संशोधनहरु लाई सभाको ननणायाथा िर्शः पेश गररसकेपनछ विधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले विधेयक पाररत 
गररयोस ्भने्न प्रस्ताि पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् विधेयकर्ा पेश भएका संशोधनहरु लाई सभाको ननणायाथा पेश गने 
सम्बन्धी अन्य प्रविया सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हनुछे । 

(३) उपदफा (१) बर्ोचिर्को प्रस्ताि स्िीकृत भएर्ा विधेयक पाररत भएको र्ानननछे ।  

२२. विधेयक वफताा नलन सक्न े: (१) विधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले कायापानलकाको ननणाय बर्ोचिर् सभाको 
स्िीकृनत नलई िनुसकैु अिस्थार्ा विधेयक वफताा नलन सक्नेछ । 

(२) विधेयक वफताा नलन ेअन्य प्रविया सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हनुेछ । 

२३.आनसुानंगक सधुार : सभा प्रर्खुले सभाबाट पाररत भएको विधेयकर्ा दफाहरुको संख्याको िर् नर्लाउन े
तथा भाषागत शदु्धतार्ा सीनर्त रही आिश्यक आनसुांनगक सधुार गना सक्नेछ । 

२४. विधेयक प्रर्ाणीकरणको लानग अद्यािनधक प्रनत तयार गने :(१) दफा २१ बर्ोचिर् सभाबाट पाररत 
भएको विधेयकलाई सभाको सचििले पाररत भएका संशोधन तथा आनषुांनगक सधुार भए त्यस्तो सधुार 
गरी विधेयक पाररत भएको नर्नत सरे्त उल्लेख गरी प्रर्ाणीकरणको लानग नेपाली कागिर्ा िारप्रनत 
तयार गनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बर्ोचिर् तयार गररएको विधेयकर्ा िषागत नम्बर सरे्त उल्लेख गरी 
सभाको सचििले प्रर्ाणीकरणको लानग सभा प्रर्खु 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 पषृ्ठर्ा पूरा नार्, थर तथा पद सरे्त उल्लेख गरी अन्य प्रत्येक 
पषृ्ठर्ा हस्तािर गरी सभा प्रर्खुले प्रर्ाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रर्ाणीकरण गदाा नर्नत र विधयेकको 
पषृ्ठ सख्या सरे्त खलुाउन ुपनेछ । 

(२) सभाबाट पाररत विधेयक उपदफा (१) बर्ोचिर् प्रर्ाणीकरण भएपनछ ऐन बने्नछ । 

(३) उपदफा (१) बर्ोचिर् विधेयक प्रर्ाणीकरण भएको िानकारी सभार्ा ददनपुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बर्ोचिर् प्रर्ाणीकरण भएको नबधेयकको एक प्रनत सभाको अनभलेखर्ा राखी 
अको एक–एक प्रनत सम्बचन्धत कायापानलकाको कायाालय, प्रदेशको कानून सम्बन्धी विषय हेने र्न्त्रालय र 
नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय र्ानर्ला र्न्त्रालयर्ा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) बर्ोचिर् प्रर्ाणीकरण भएको विधेयक स्थानीय तहको रािपत्रर्ा प्रकाशन 
गनुा पनेछ । त्यस्तो कानून कायापानलकाको िेिसाईटर्ा सरे्त राख्न सवकनेछ । 

(६) उपदफा (१) बर्ोचिर् विधेयक प्रर्ाणीकरण भएपनछ त्यसका र्खु्य व्यिस्थाको बारेर्ा 
स्थानीय सिार र्ाध्यर् िा अन्य उपयकु्त तररकाबाट प्रिार प्रसार गराउन सवकनेछ ।  

२६. विधेयक दताा अनभलेख राख्न े: (१) सभाको सचििले सभार्ा पेश गना प्राप्त भएका प्रत्येक विधेयक दताा 
गरी विधेयकर्ा भएको कारबाहीको अद्यािनधक लगत तयार गरी राख्न ुपनेछ । 

(२) देहायको 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 छैन ।  
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२७. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यािनधक अनभलेख : (१) सभाको सचििले अनसूुिी-२ बर्ोचिर्को 
ढाँिार्ा सभाले बनाएको ऐनको एकीकृत र अद्यािनधक अनभलेख राख्न ुपनेछ । 

(२)  कायापानलकाले स्थानीय कानूनको िषागत र िणाानिुर्र्ा अद्यािनधक वििरण तयार गरी 
राख्न ुपनेछ । 

(३) स्थानीय कानूनर्ा संशोधन भएर्ा त्यस्तो संशोधन सरे्त नर्लाई कायापानलकाले अद्यािनधक 
पाठ तयार गरी राख्न ुपनेछ । त्यसरी अद्यािनधक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको िेबसाईटर्ा 
सरे्त राख्न सवकनेछ । 

२८. काननु ननर्ााण प्रविया सम्बन्धी अन्य व्यिस्था : स्थानीय कानून ननर्ााण सम्बन्धी अन्य प्रविया संविधान 
तथा यस ऐनको प्रनतकूल नहनुे गरी सभाले ननधाारण गरे बर्ोचिर् हनुेछ ।  
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अनसूुिी-१ 

 (दफा ८ संग सम्बचन्धत) 

स्थानीय कानूनर्ा रहन ेअंगहरु 

 

(क) लार्ो शीषाक 

(ख) प्रस्तािना 
(ग) विनध ननर्ााण सूत्र 

(घ) संचिप्त नार् 

(ड.) विस्तार र प्रारम्भ  

(ि) पररभाषा 
(छ) सारिान प्रािधानहरु  

(ि) संस्थागत/प्रशासननक स्िरुपहरु  

(झ) दण्ड र सिाय 

(ञ) विविध प्रािधानहरु 

(ट) अनसूुिीहरु 
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अनसूुिी-२ 

(दफा २७ को उपदफा (१) सँग सम्बचन्धत) 

स्थानीय तहले बनाएका ऐनको अनभलेख राख्न ेरचिष्टरको ढािँा 

.............स्थानीय तह 

...............गाउँसभा÷नगरसभा   

दताा 
नं 

दताा 
नर्नत 

विधेयकको 
नार् 

प्रस्ततुकताा वितरण 
नर्नत 

सभार्ा 
प्रस्ततु 
नर्नत 

सार्ान्य 
छलफल 

दफािार 
छलफल 

पाररत 
नर्नत 

प्रर्ाणीकरण 
नर्नत 

कैवफयत 

 

           

        

अनभलेख तयार गनेको:–                                           अनभलेख िाँि गनेको:– 

दस्तखत:                                                  दस्तखत: 
नार्,थर:            नार्,थर: 
पद:            पद: 

नर्नत:            नर्नत: 

 

प्रदेश सभाको सम्वत ्२०७५ साल     गत ेबसेको बैठकले नेपालको संववधानको धारा १९९ बमोजिम यो ववधेयक 
पाररत गरेको ब्यहोरा संववधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणित गददछु । 

 

 नेत्रनाथ अधधकारी 
सभामुख 

गण्डकी प्रदेश  

ममतत :२०७५।०३।२४ 

 

 

प्रदेश सभाका सभामुखबाट प्रमाणित यो ववधेयक 
नेपालको संववधानको धारा २०१ को उपधारा(२) 
बमोजिम प्रमािीकरि गददछु । 

 

ममततिः 
बाब ुराम कुुँ वर 
प्रदेश प्रमुख 


