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सभाबाट पारित मिमतM २०७५।०३।२२ 
गाउँ सभा ि नगि सभाको कानून मनिााण प्रक्रियाका सम्बन्धिा व्यवस्था गना बनकेो क्रवधेयक, २०७५ 

 

प्रस्तावना : गाउँ सभा ि नगि सभाको कानून मनिााण प्रक्रियाका सम्बन्धिा कानूनी व्यवस्था गना 
वाञ्छनीय भएकाले, 

कणााली प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संक्षिप्त नाि, प्रािम्भ ि क्रवस्ताि : (१) यस ऐनको नाि "कणााली प्रदेशको गाउँ सभा ि नगि 
सभाको कानून मनिााण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, २०७५" िहेको छ ।  

(२) यो ऐन कणााली प्रदेशको प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी 
तोकेको मिमतदेक्षि प्रािम्भ हनुेछ । 

(३) यो ऐन कणााली प्रदेशभिका स्थानीय तहको लामग लागू हनुेछ ।  

२. परिभाषा : क्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा, 
(क) “अध्यि” भन्नाले गाउँ कायापामलकाको अध्यि सम्झनपुछा । 

(ि)  “कायापामलका” भन्नाले गाउँ कायापामलका वा नगि कायापामलका सम्झनपुछा ।  

(ग)  “प्रििु” भन्नाले नगि कायापामलकाको प्रििु सम्झनपुछा ।  

(घ) “बैठक” भन्नाले गाउँ सभा वा नगि सभाको बैठक सम्झनपुछा ।  

(ङ)  “क्रवधेयक” भन्नाले सभािा पेश भएको ऐनको िस्यौदा सम्झनपुछा । 

(च) “सदस्य” भन्नाले सभाका सदस्य सम्झनपुछा । 

(छ) “सभा” भन्नाले गाउँपामलकाको हकिा संक्रवधानको धािा २२२ बिोक्षजिको गाउँ सभा ि 
नगिपामलकाको हकिा संक्रवधानको धािा २२३ बिोक्षजिको नगि सभा सम्झनपुछा । 

(ज)  “सभा प्रििु” भन्नाले गाउँ सभा वा नगि सभाको प्रििु सम्झनपुछा । 

(झ)  “स्थानीय कानून” भन्नाले दफा ३ बिोक्षजि सभाले बनाएको ऐन तथा कायापामलकाले 
बनाएको मनयि, कायाक्रवमध, मनदेक्षशका वा जािी गिेको आदेश सम्झनपुछा । 

(ञ)  “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपामलका ि नगिपामलका सम्झनपुछा । 

(ट)  “संक्रवधान” भन्नाले नेपालको संक्रवधान सम्झनपुछा । 

(ठ)  “प्रदेश” भन्नाले कणााली प्रदेश सम्झनपुछा ।  

३.  स्थानीय कानून बनाउन े: (१) नपेालको संक्रवधानबिोक्षजि आफ्नो अमधकाििेत्रको क्रवषयिा 
सभाले आवश्यक ऐन बनाउन सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि बनाएको ऐनको अधीनिा िही कायापामलकाले आवश्यक 
मनयि, मनदेक्षशका वा कायाक्रवमध बनाउन वा आदेश जािी गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेक्षिएको भए तापमन स्थानीय तहको काया क्रवभाजन 
ि काया सम्पादनसम्बन्धी मनयिावली गाउँ कायापामलका वा नगि कायापामलकाले मनधाािण 
गिेबिोक्षजि हनुेछ । 

(४) स्थानीय कानून मनिााण गदाा क्रवचाि गनुापने : (१) स्थानीय तहले स्थानीय कानून मनिााण गदाा 
अन्य कुिाको अमतरिक्त देहायका कुिालाई क्रवचाि गिी मनिााण गनुापनेछ :- 

(क) संक्रवधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानून; 

(ि) कानूनको स्वच्छता, न्यायपूणाता तथा तका सङ्गतता; 
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(ग)  सवोच्च अदालतबाट प्रमतपाददत मसद्धान्त वा भएको आदेश; 

(घ)  संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले त्यस्तै क्रवषयिा गिेको आधािभतू 
कानूनको व्यवस्था; 

(ङ) नेपालले अन्तिााक्रियस्तििा जनाएको प्रमतवद्धता; 
(च)  सम्बक्षन्धत स्थानीय तहले मनिााण गिेको अन्य स्थानीय कानूनसँगको 

अनकूुलता; 
(छ)  मसिाना जोमिएको अको स्थानीय तहको साझा चासो ि क्रहतको क्रवषय; 

(ज)  संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअक्षस्तत्व ि सिन्वय; 

(झ)  भतुप्रभावी कानून मनिााण गना नहनु ेि 
(ञ)  कायापामलकाले मनधाािण गिेका अन्य आवश्यक क्रवषय। 

(२) सभाले संक्रवधानको अनसूुची-९ ि आमथाक अमधकािसँग सम्बक्षन्धत क्रवषयिा स्थानीय 
कानून मनिााण गदाा त्यस्तो क्रवषयिा संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कानून ि संघबाट 
जािी भएको नीमत, िापदण्ि अनकूुल हनुे गिी मनिााण गनुापनेछ ।  

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तह वा प्रदेशको िेत्रिा हनुे वस्तकुो ढुवानी 
वा सेवाको क्रवस्ताििा कुनै क्रकमसिको बाधा अविोध गने वा कुनै क्रकमसिको कि वा दस्तिु 
लगाउने वा त्यस्तो वस्तकुो ढुवानी वा सेवा क्रवस्ताििा भेदभाव गने गिी स्थानीय कानून मनिााण 
गरिने छैन । 

(४) सभाले एक आपसिा बाक्षझने गिी स्थानीय कानून मनिााण गने छैन ।  

५.  आवश्यकताको पक्रहचान गने : (१) कायापामलकाले क्रवधेयकको िस्यौदा तजुािा गनुाअक्षघ त्यस्तो 
क्रवषयको कानून बनाउन आवश्यक िहे निहेको क्रवषयिा आवश्यकताको पक्रहचान गनुापनेछ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग कायापामलकाले क्रवधेयक तजुािा गदाा देहायका 
क्रवषयको क्रवश्लषेण गिी अवधािणा-पत्र तयाि गनुापनेछ :- 

(क)  कानून बनाउनपुने आधाि ि कािण; 

(ि) सम्बक्षन्धत क्रवषयिा संघीय वा प्रदेश कानून भए नभएको; 
(ग)  क्षजल्लामभत्रका ि अन्य स्थानीय तहिा त्यससम्बन्धी स्थानीय कानून 

मनिााण भए नभएको; 
(घ)  कानून बनेपमछ हामसल गना िोक्षजएको उपलक्षधध; 

(ङ)  कानून कायाान्वयनको लामग आवशयक पने संयन्त्र तथा आमथाक स्रोत ि 

(च)  क्रवधेयकको िस्यौदािा िहने िखु्य-िखु्य प्रावधान । 

(३) ऐनको संशोधनको लामग क्रवधेयकको िस्यौदा तजुािा गदाा संशोधन गनुापिेको आधाि 
ि कािणसक्रहतको तीन िहले क्रवविण तयाि गनुापनेछ । 

६.  समिमत गठन गना सक्न े: (१) क्रवधेयकको िस्यौदा तजुािा गनाको लामग कायापामलकाका अध्यि 
वा प्रििुले त्यस िेत्रिा ज्ञान भएका कायापामलकाका सदस्य तथा सभाका सदस्यिध्येबाट एक 
कानून तजुािा समिमत गठन गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको समिमतको बैठकिा कानूनिा क्रवशषे दख्िल िाख् न े
धयक्षक्त वा क्रवषय-क्रवज्ञलाई आिन्त्रण गना सक्रकनेछ । 
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७. सझुाव सङ्कलन गना सक्रकन े: (१) क्रवधेयकको िस्यौदा तयाि भएपमछ त्यस्तो िस्यौदािा प्रत्येक 
विाबाट विावासीको सझुाब सङ्कलन गना सक्रकनेछ । 

ति स्थानीय तहले कि लगाउने क्रवषय, स्थानीय सक्षित कोष ि स्थानीय िाजश्व ि व्ययको 
अनिुानसँग सम्बक्षन्धत क्रवषयिा सैद्धाक्षन्तक रूपिा छलफल गिाई सझुाव सङ्कलन गना सक्रकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि प्राप्त हनु आएको सझुावसक्रहतको प्रमतवेदन सम्बक्षन्धत विा 
समिमतले कायापामलकालाई ददनपुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि क्रवधेयकको िस्यौदािा विा समिमतिाफा त प्राप्त हनु आएका 
सझुावको अध्ययन गिी कायापामलकाले क्रवधेयकको िस्यौदालाई आवश्यकताअनसुाि परििाजान 
गना सक्नेछ ।  

८.  कायापामलकाबाट क्रवधेयकको िस्यौदा स्वीकृमत : (१) कुनै क्रवधेयकको िस्यौदा तयाि भएपमछ 
त्यस्तो िस्यौदालाई क्रवधेयकको रूपिा सभािा पेश गना स्वीकृमतको लामग अध्यि वा प्रििुले 
कायापामलकाको बैठकिा पेश गनुापनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बिोक्षजि पेश भएको क्रवधेयकको िस्यौदा कायापामलकाबाट स्वीकृमत 
भएपमछ सभािा पेश गना अध्यि वा प्रििुले कायापामलकाको कुनै सदस्यलाई तोक्नेछ ि त्यस्तो 
सदस्यले दफा ९ बिोक्षजिको क्रवविण संलग्न गिी सभाको सक्षचवलाई सूचना ददनपुनेछ ।  

९. क्रवधेयकको िस्यौदा सभािा पेश गदाा संलग्न गनुापने क्रवविण : सभािा पेश गने क्रवधेयकको 
िस्यौदाका साथिा देहायको क्रवविण संलग्न गनुा पनेछ :- 

(क) क्रवधेयकको उदे्दश्य ि कािणसक्रहतको क्रवविण; 

(ि)  क्रवधेयक ऐन बनेपमछ आमथाक व्ययभाि हनुे िहेछ भने त्यसको िचा व्यहोने स्रोत 
िलुाइएको क्रवस्ततृ क्रवविणसक्रहतको आमथाक क्रटप्पणी; 

(ग)  कुनै क्रवधेयकिा मनयि बनाउने अमधकाि प्रत्यायोजन गने प्रावधान िहेको भए त्यसको 
कािण, प्रत्यायोक्षजत अमधकािअन्तगात बनाइने मनयिको प्रकृमत ि सीिा तथा त्यसबाट पना 
सक्ने प्रभावसम्बन्धी क्रटप्पणी ि 

(घ)  संशोधन क्रवधेयकको हकिा संशोधन गनुापिेको आधाि ि कािणसक्रहतको तीन िहले 
क्रवविण । 

१०.  क्रवधेयकको िस्यौदा पेश गने ददन तोक्न े: सभािा क्रवधेयकको िस्यौदा पेश गना सभा प्रििुले 
दफा ८ बिोक्षजिको सूचना प्राप्त भएको ददनदेक्षि कम्तीिा दईु ददनपमछको ददन तोक्नेछ ।  

११.  क्रवधेयकको प्रमत क्रवतिण : क्रवधेयक पेश हनुे ददनभन्दा दईु ददनअगावै प्रत्येक सदस्यलाई 
क्रवधेयकको प्रमत उपलधध गिाउनपुनेछ ।  

१२.  क्रविोधको सूचना : कुनै सदस्यले क्रवधेयक पेश गना अनिुमत िाग्ने प्रस्तावको क्रविोध गना चाहेिा 
मनजले सभािा क्रवधेयक पेश हनेु ददनभन्दा एक ददनअगावै सभाको सक्षचवलाई सूचना ददनपुनेछ ।  

१३. क्रवधेयक पेश गने : (१) दफा १० बिोक्षजि क्रवधेयक पेश गना तोक्रकएको ददनिा दफा १२ 
बिोक्षजि क्रविोधको सूचना प्राप्त भएको भए क्रविोधको सूचना ददने क्रविोधकताा सदस्य ि क्रवधेयक पेश 
गना अनिुमत िाग्ने प्रस्तावक सदस्यलाई ििशः सभा प्रििुले वक्तव्य ददन अनिुमत ददनेछ । 
तत्पश् चात ्सो प्रश् निामथ छलफल हनु नददई सभा प्रििुले बैठकको मनणायाथा प्रस्ततु गनेछ ।  



 

4 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि बैठकबाट क्रवधेयक पेश गने अनिुमत प्राप्त भएिा दफा ८ 
को उपदफा (२) बिोक्षजि तोक्रकएको कायापामलकाको सदस्यले सभािा क्रवधेयक पेश गनेछ ि 
मनज उपक्षस्थत हनु नसकेिा अध्यि वा प्रििुले तोकेको कायापामलकाको अन्य सदस्यले सभािा 
क्रवधेयक पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि क्रवधेयक पेश गदाा क्रवधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले क्रवधेयक 
पेश गनुापिेको कािण, क्रवधेयकबाट गना िोक्षजएको व्यवस्था ि त्यसबाट पना सक्ने प्रभावको 
बािेिा संक्षिप्त जानकािी ददँदै क्रवधेयकिा क्रवचाि गरियोस ्भने्न प्रस्ताव सभािा पेश गनुापनेछ। 

(४) क्रवधेयक पेश गने अनिुमत िाग्ने, त्यस्तो अनिुमतको क्रविोधको सूचना ि त्यसको 
मनणायसम्बन्धी व्यवस्था सभाले मनधाािण गिेबिोक्षजि हनुेछ । 

१४. क्रवधेयकिा सािान्य छलफल गने : (१) दफा १३ को उपदफा (३) बिोक्षजिको प्रस्ताविामथ 
छलफल हुँदा क्रवधेयकको सैद्धाक्षन्तक पििा िात्र छलफल गरिनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि छलफल गदाा क्रवधेयकको िनसाय स्पष्ट गना आवश्यक 
देक्षिएिा बाहेक क्रवधेयकका दफाहरूिामथ छलफल गरिने छैन ि क्रवधेयकिा कुनै संशोधन पेश 
गना सक्रकने छैन । 

१५. क्रवधेयकिा संशोधनको लामग सिय ददन े: (१) क्रवधेयकिा दफा १४ बिोक्षजि सािान्य छलफल 
सिाप्त भएपमछ क्रवधेयकिामथ संशोधन पेश गना चाहन ेसदस्यलाई संशोधन पेश गना सािान्यतया 
छलफल सिाप्त भएको बहत्ति घण्टा सिय ददनपुनेछ । 

     (२) उपदफा (१) बिोक्षजिको अवमधमभत्र सदस्यले आफूले पेश गना चाहेको संशोधन 
सक्रहतको सूचना सभाको सक्षचवलाई ददनपुनेछ। 

 (३) सभाको सक्षचवले प्राप् त संशोधनहरूको क्रवविण सदस्यहरूलाई उपलधध गिाउनेछ । 

      (४) क्रवधेयकिामथ संशोधन पेश गदाा पालन गनुापने शताहरू, संशोधन पेश गने ढाँचा 
तथा संशोधनको िि तथा संशोधन क्रफताा मलनेसम्बन्धी व्यवस्था सभाले मनधाािण गिेबिोक्षजि 
हनुेछ । 

१६.  क्रवधेयकिा दफावाि छलफल : (१) क्रवधेयकिा दफा १५ बिोक्षजि संशोधन पेश गने अवमध 
सिाप्त भएपमछ क्रवधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले क्रवधेयकिा दफावाि छलफल सभािा गरियोस ्भने्न 
प्रस्ताव प्रस्ततु गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेक्षिएको भए तापमन क्रवधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले 
कुनै क्रवधेयकको क्रवषयवस्तकुो िहत्वको कािणबाट छलफल गना आवश्यक िहेको क्रवषयको 
क्रवधेयकको हकिा दफावाि छलफलको लामग क्रवधेयकलाई सभाको क्रवधेयक समिमतिा पठाइयोस ्
भने्न प्रस्ताव प्रस्ततु गना सक्नेछ । 

  (३) क्रवधेयकिा दफावाि छलफलसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सभाले मनधाािण गिेबिोक्षजि 
हनुेछ । 

१७. क्रवधेयकिा समिमतिा छलफल :  (१) दफा १६ बिोक्षजि दफावाि छलफल गना क्रवधेयक 
समिमतिा पठाइएकोिा समिमतले त्यस्तो क्रवधेयकिा छलफल गदाा क्रवधेयकिा संशोधन पेश गने 
सदस्यहरूलाई संशोधन पेश गनुापिेको आधाि ि कािणसिेत िलुाई आफ्नो संशोधनको क्रवषयिा 
प्रष्ट गना समिमतको बैठकिा सिय ददनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोक्षजि संशोधनकतााले संशोधनको क्रवषयिा आफ्नो धािणा िािेपमछ 
पेश भएका संशोधनका क्रवषयिा समिमतले दफावाि छलफल गिी त्यस्तो संशोधन स्वीकाि गने वा 
नगने सम्बन्धिा क्रवधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यको सिेत िाय मलई आवश्यक मनणायिा पगु्नेछ । 

१८. समिमतको प्रमतवेदन सभािा पेश गने : समिमतिा क्रवधेयकिा छलफल सिाप्त भएपमछ समिमतले 
गिेको मनणायको प्रमतवेदन तयाि गिी समिमतको प्रििु वा मनजको अनपुक्षस्थमतिा मनजले तोकेको 
समिमतको अन्य कुनै सदस्यले प्रमतवेदनसक्रहतको क्रवधेयक सभािा पेश गनेछ । 

१९. क्रवधेयकिामथ सभािा छलफल : (१) समिमतको प्रमतवेदन प्रस्ततु भएपमछ त्यस्तो प्रमतवेदन 
सदस्यहरूलाई क्रवतिण गरिनेछ । 

(२) सभा प्रििुले अन्यथा आदेश ददएकोिा बाहेक समिमतको प्रमतवेदन क्रवतिण भएको 
चौमबस घण्टापमछ सभा प्रििुले तोकेको कुनै सियिा क्रवधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले प्रमतवेदन 
सक्रहतको क्रवधेयकिा सभािा छलफल गरियोस ्भने्न प्रस्ताव पेश गना सक्नेछ । 

२०.  क्रवधेयक पारित गने प्रस्ताव सभाको मनणायाथा पेश गने : (१) सभािा दफावाि छलफल भएकोिा 
सो सिाप्त भएपमछ ि समिमतिा दफावाि छलफल भएकोिा समिमतको प्रमतवेदनिामथ छलफल 
सिाप्त भई संशोधनहरूलाई सभाको मनणायाथा ििशः पेश गरिसकेपमछ क्रवधेयक प्रस्ततुकताा 
सदस्यले क्रवधेयक पारित गरियोस ्भने्न प्रस्ताव प्रस्ततु गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि क्रवधेयकिा पेश भएका संशोधनहरूलाई सभाको मनणायाथा 
पेश गनेसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सभाले मनधाािण गिेबिोक्षजि हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजिको प्रस्ताव स्वीकृत भएिा क्रवधेयक पारित भएको िामननेछ । 

२१.  क्रवधेयक क्रफताा मलन सक्न े: (१) क्रवधेयक प्रस्ततुकताा सदस्यले कायापामलकाको मनणायबिोक्षजि 
सभाको स्वीकृमत मलई जनुसकैु अवस्थािा क्रवधेयक क्रफताा मलन सक्नेछ । 

(२) क्रवधेयक क्रफताा मलने अन्य प्रक्रिया सभाले मनधाािण गिेबिोक्षजि हनुेछ । 

२२.  आनषुक्रङ्गक सधुाि : सभा प्रििुले सभाबाट पारित भएको क्रवधेयकिा दफाहरूको सङ्खख्यािा िि 
मिलाउने तथा भाषागत शदु्धतािा सीमित िही आवश्यक आनषुक्रङ्गक सधुाि गना सक्नेछ । 

२३.  क्रवधेयक प्रिाणीकिणको लामग अद्यावमधक प्रमत तयाि पाने : (१) दफा २० बिोक्षजि सभाबाट 
पारित भएको क्रवधेयकलाई सभाको सक्षचवले पारित भएका संशोधन तथा आनषुक्रङ्गक सधुाि भए 
त्यस्तो सधुाि गिी क्रवधेयक पारित भएको मिमतसिेत उल्लेि गिी प्रिाणीकिणको लामग नेपाली 
कागजिा चाि प्रमत तयाि गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि तयाि गरिएको क्रवधेयकिा वषागत नम्बिसिेत उल्लेि गिी 
सभाको सक्षचवले प्रिाणीकिणको लामग सभा प्रििुसिि पेश गनुापनेछ । 

२४.  क्रवधेयक प्रिाणीकिण ि प्रकाशन : (१) सभाबाट पारित भई दफा २३ को उपदफा (२) 
बिोक्षजि तयाि गरिएको क्रवधेयकको पक्रहलो ि अक्षन्ति पषृ्ठिा पूिा नाि, थि तथा पदसिेत उल्लेि 
गिी अन्य पषृ्ठिा हस्तािि गिी सभा प्रििुले प्रिाणीकिण गनेछ । त्यसिी प्रिाणीकिण गदाा 
मिमत ि क्रवधेयकको पषृ्ठ सङ्खख्या सिेत िलुाउनपुनेछ । 

(२) सभाबाट पारित क्रवधेयक उपदफा (१) बिोक्षजि प्रिाणीकिण भएपमछ ऐन बन्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि क्रवधेयक प्रिाणीकिण भएको जानकािी सभािा ददनपुनेछ । 



 

6 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजि प्रिाणीकिण भएको क्रवधेयकको एक प्रमत सभाको अमभलेििा 
िािी अको एक-एक प्रमत सम्बक्षन्धत कायापामलकाको कायाालय, प्रदेशको कानूनसम्बन्धी क्रवषय हेने 
िन्त्रालय ि नेपाल सिकािको कानून, न्याय तथा संसदीय िामिला िन्त्रालयिा पठाउनपुनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोक्षजि प्रिाणीकिण भएको क्रवधेयक स्थानीय तहको िाजपत्रिा 
प्रकाशन गनुापनेछ । त्यस्तो कानून कायापामलकाको वेवसाइटिा सिेत िाख्न सक्रकनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोक्षजि क्रवधेयक प्रिाणीकिण भएपमछ त्यसका िखु्य-िखु्य 
व्यवस्थाको बािेिा स्थानीय सिाििाध्यि वा अन्य उपयकु्त तरिकाबाट प्रचाि प्रसाि गिाउन 
सक्रकनेछ । 

२५. क्रवधेयक दताा अमभलेि िाख् न े : (१) सभाको सक्षचवले सभािा पेश गना प्राप्त भएका प्रत्येक 
क्रवधेयक दताा गिी क्रवधेयकिा भएको कािबाहीको अद्यावमधक लगत तयाि गिी िाख् नपुनेछ । 

(२) देहायको अवस्थािा क्रवधेयकलाई सभाको दताा लगतबाट हटाइनेछ :- 

(क)  क्रवधेयक सभाबाट अस्वीकृत भएिा, 
   (ि)  क्रवधेयक क्रफताा मलएिा वा 
   (ग)  सभाको कायाकाल सिाप्त भएिा । 

   (३) उपदफा (२) बिोक्षजि दताा लगतबाट हटाइएको क्रवधेयकको सम्बन्धिा सभािा कुनै प्रस्ताव 
पेश गना सक्रकने छैन । 

२६.  स्थानीय कानूनको एकीकृत ि अद्यावमधक अमभलेि : (१) सभाको सक्षचवले अनसूुचीबिोक्षजिको 
ढाँचािा सभाले बनाएको ऐनको एकीकृत ि अद्यावमधक अमभलेि िाख् नपुनेछ । 

(२) कायापामलकाले स्थानीय कानूनको वषागत ि वणाानिुििा अद्यावमधक क्रवविण तयाि 
गिी िाख् नपुनेछ । 

(३) स्थानीय कानूनिा संशोधन भएिा त्यस्तो संशोधनसिेत मिलाई कायापामलकाले 
अद्यावमधक पाठ तयाि गिी िाख् नपुनेछ । त्यसिी अद्यावमधक गरिएको स्थानीय कानून स्थानीय 
तहको वेबसाइटिा सिेत िाख् न सक्रकनेछ । 

२७.  कानून मनिााण प्रक्रियासम्बन्धी अन्य व्यवस्था : स्थानीय कानून मनिााणसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया 
संक्रवधान तथा यस ऐनको प्रमतकूल नहनुे गिी सभाले मनधाािण गिेबिोक्षजि हनुेछ । 

२८.  िािेजी तथा बचाउ : हालसम्ि गाउँ सभा ि नगि सभाले बनाएका कानून यस ऐनसँग नबाक्षझएको 
हदसम्ि यसै ऐनअन्तगात मनिााण भए सिह वैध हनुेछ ।   
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अनसूुची 
(दफा २६ को उपदफा (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

गाउँ सभा ि नगि सभाले बनाएका ऐनको अमभलेि िाख् ने िक्षजस्टिको ढाँचा 
...........स्थानीय तह 

.........गाउँ सभा/नगि सभा 
 

दताा 
नं. 

दताा 
मिमत 

क्रवधेयकको 
नाि 

प्रस्ततुकताा क्रवतिण 
मिमत 

सभािा 
प्रस्ततु 
मिमत 

सािान्य 
छलफल 

दफावाि 
छलफल 

पारित 
मिमत 

प्रिाणीकिण 
मिमत 

कैक्रफयत 

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

 

 

अमभलेि तयाि गनेको :     अमभलेि जाँच गनेको : 
दस्तित :       दस्तित :  

नाि, थि :       नाि, थि :  

पद :        पद :   

मिमत :        मिमत :   

 

 

 


