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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

 नेपालको संिवधान बमोिजम कणार्ली ूदेश सभाले बनाएको 
तल लेिखए बमोिजमको ऐन सवर्साधारणको जानकारीको लािग 
ूकाशन गिरएको छ ।  

संम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. ११ 
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गाउँ सभा र नगर सभाको कानून िनमार्ण ूिबयाका सम्बन्धमा 
व्यवःथा गनर् बनेको ऐन 

 

ूःतावना : गाउँ सभा र नगर सभाको कानून िनमार्ण ूिबयाका 
सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले, 

कणार्ली ूदेशको ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
१. संिक्ष  नाम,  ूारम्भ र िवःतार : (१) यस ऐनको नाम 

"कणार्ली ूदेशको गाउँ सभा र नगर सभाको कानून िनमार्ण 
ूिबया  सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन कणार्ली ूदेशको ूदेश सरकारले ूदेश 
राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी तोकेको िमितदेिख ूारम्भ 
हनेुछ । 

(३) यो ऐन कणार्ली ूदेश  भरका ःथानीय तहको 
लािग लागू हनेुछ ।  

२. पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “अध्यक्ष” भ ाले गाउँ कायर्पािलकाको अध्यक्ष 

सम्झन ुपछर् । 
(ख)  “कायर्पािलका” भ ाले गाउँ कायर्पािलका वा 

नगर कायर्पािलका सम्झन ुपछर् ।  
(ग)  “ूमखु” भ ाले नगर कायर्पािलकाको ूमखु 

सम्झन ुपछर् । 
(घ) “बैठक” भ ाले गाउँ सभा वा नगर सभाको 

बैठक सम्झन ुपछर् । 
(ङ)  “िवधेयक” भ ाले सभामा पेश भएको ऐनको 

मःयौदा सम्झन ुपछर् । 
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(च) “सदःय” भ ाले सभाका सदःय सम्झन ुपछर् । 
(छ) “सभा” भ ाले गाउँपािलकाको हकमा संिवधानको 

धारा २२२ बमोिजमको गाउँ सभा  र 
नगरपािलकाको  हकमा   संिवधानको धारा 
२२३ बमोिजमको नगर सभा सम्झन ु पछर् । 

(ज)  “सभा ूमखु” भ ाले गाउँ सभा वा नगर सभाको 
ूमखु सम्झन ुपछर् । 

(झ)  “ःथानीय कानून” भ ाले दफा ३ बमोिजम 
सभाले बनाएको ऐन तथा कायर्पािलकाले 
बनाएको  िनयम,  कायर्िविध,  िनदिशका वा जारी 
गरेको आदेश सम्झन ुपछर् । 

(ञ)  “ःथानीय तह” भ ाले गाउँपािलका र नगरपािलका 
सम्झन ुपछर् । 

(ट)  “संिवधान” भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ु 
पछर् । 

(ठ)  “ूदेश” भ ाले कणार्ली ूदेश सम्झन ुपछर् ।  
३.  ःथानीय कानून बनाउने : (१) नेपालको संिवधान बमोिजम 

आफ्नो अिधकार क्षेऽको िवषयमा सभाले आवँयक ऐन 
बनाउन सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम बनाएको ऐनको 
अधीनमा रही कायर्पािलकाले आवँयक िनयम,  िनदिशका वा 
कायर्िविध बनाउन वा आदेश जारी गनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन ःथानीय तहको कायर् िवभाजन र कायर् सम्पादन 
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सम्बन्धी िनयमावली गाउँ कायर्पािलका वा नगर 
कायर्पािलकाले िनधार्रण गरे  बमोिजम हनेुछ । 

(४) ःथानीय कानून िनमार्ण गदार् िवचार गनुर्पन : (१) ःथानीय 
तहले ःथानीय कानून िनमार्ण गदार् अन्य कुराको अितिरक्त 
देहायका कुरालाई िवचार गरी िनमार्ण गनुर्पनछ :- 

(क) संिवधान, संघीय कानून तथा ूदेश कानून;  

 (ख) कानूनको  ःवच्छता,  न्यायपूणर्ता तथा 
तकर् स तता; 

(ग)   सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िस ान्त वा 
भएको आदेश; 

(घ)   संघीय संसद वा ूदेश सभाले त्यःतै िवषयमा 
गरेको आधारभतू कानूनको व्यवःथा; 

(ङ)  नेपालले अन्तरार्ि य    ःतरमा जनाएको 
ूितव ता; 

(च)   सम्बिन्धत ःथानीय तहले िनमार्ण गरेको अन्य 
ःथानीय कानूनसँगको अनकूुलता; 

(छ)   िसमाना जोिडएको अक  ःथानीय तहको साझा 
चासो र िहतको िवषय; 

(ज)   संघ,  ूदेश र ःथानीय तहबीचको सहकािरता, 
सहअिःतत्व र समन्वय; 

(झ)   भतुूभावी कानून िनमार्ण गनर् नहनेु र 
(ञ)   कायर्पािलकाले िनधार्रण गरेका अन्य आवँयक 

िवषय। 
(२) सभाले संिवधानको अनसूुची-९ र आिथर्क 

अिधकारसँग सम्बिन्धत िवषयमा ःथानीय कानून िनमार्ण गदार् 
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त्यःतो िवषयमा संघीय संसद वा ूदेश सभाले बनाएको 
कानून र संघबाट जारी भएको नीित, मापदण्ड अनकूुल हनेु 
गरी िनमार्ण गनुर्पनछ ।  

(३) एक ःथानीय तहबाट अक  ःथानीय तह वा 
ूदेशको क्षेऽमा हनेु वःतकुो ढुवानी वा सेवाको िवःतारमा 
कुनै िकिसमको बाधा अवरोध गन वा कुनै िकिसमको कर वा 
दःतरु लगाउने वा त्यःतो वःतकुो ढुवानी वा सेवा िवःतारमा 
भेदभाव गन गरी ःथानीय कानून िनमार्ण गिरने छैन । 

(४) सभाले एक आपसमा बािझने गरी ःथानीय 
कानून िनमार्ण गन छैन ।  

५.  आवँयकताको पिहचान गन : (१) कायर्पािलकाले िवधेयकको 
मःयौदा तजुर्मा गनुर्अिघ त्यःतो िवषयको कानून बनाउन 
आवँयक रहे नरहेको िवषयमा आवँयकताको पिहचान गनुर् 
पनछ ।  

(२) उपदफा (१) को ूयोजनको लािग 
कायर्पािलकाले िवधेयक तजुर्मा गदार् देहायका िवषयको 
िव षेण गरी अवधारणा-पऽ तयार गनुर्  पनछ :- 

(क)  कानून बनाउन ुपन आधार र कारण; 
(ख)  सम्बिन्धत िवषयमा संघीय वा ूदेश कानून 

भए नभएको; 
(ग)   िजल्ला  िभऽका र अन्य ःथानीय तहमा त्यस 

सम्बन्धी  ःथानीय कानून िनमार्ण भए 
नभएको; 

(घ)   कानून बनेपिछ हािसल गनर् खोिजएको 
उपलिब्ध; 
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(ङ)   कानून कायार्न्वयनको लािग आवँयक पन 
संयन्ऽ  तथा आिथर्क ॐोत र 

(च)   िवधेयकको मःयौदामा रहने मखु्य-मखु्य 
ूावधान । 

(३) ऐनको संशोधनको लािग िवधेयकको मःयौदा तजुर्मा 
गदार् संशोधन गनुर्परेको आधार र कारण  सिहतको तीन महले 
िववरण तयार गनुर् पनछ । 

६.  सिमित गठन गनर् सक्ने : (१) िवधेयकको मःयौदा तजुर्मा 
गनर्को लािग कायर्पािलकाका अध्यक्ष वा ूमखुले त्यस क्षेऽमा 
ान भएका कायर्पािलकाका सदःय तथा सभाका सदःय 
मध्येबाट एक कानून तजुर्मा सिमित गठन गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको बैठकमा 
कानूनमा िवशेष दख्खल राख् ने ब्यिक्त वा िवषय-िव लाई 
आमन्ऽण गनर् सिकनेछ । 

७. सझुाव स लन गनर् सिकने : (१) िवधेयकको मःयौदा तयार 
भएपिछ त्यःतो मःयौदामा ूत्येक वडाबाट वडावासीको 
सझुाब स लन गनर् सिकनेछ । 

तर ःथानीय तहले कर लगाउने िवषय,  ःथानीय 
सि त कोष र ःथानीय राज  र व्ययको अनमुानसँग 
सम्बिन्धत िवषयमा सै ािन्तक पमा छलफल गराई सझुाव 
स लन गनर् सिकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूा  हनु आएको सझुाव 
सिहतको ूितवेदन सम्बिन्धत वडा सिमितले कायर्पािलकालाई 
िदन ुपनछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजम िवधेयकको मःयौदामा 
वडा सिमित माफर् त ूा  हनु आएका सझुावको अध्ययन गरी 
कायर्पािलकाले िवधेयकको मःयौदालाई आवँयकता  अनसुार 
पिरमाजर्न गनर् सक्नेछ ।  

८.   कायर्पािलकाबाट िवधेयकको मःयौदा ःवीकृित : (१) कुनै 
िवधेयकको मःयौदा तयार भएपिछ त्यःतो मःयौदालाई 
िवधेयकको पमा सभामा पेश गनर् ःवीकृितको लािग अध्यक्ष 
वा ूमखुले कायर्पािलकाको बैठकमा पेश गनुर् पनछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको िवधेयकको 
मःयौदा कायर्पािलकाबाट ःवीकृित भएपिछ सभामा पेश गनर् 
अध्यक्ष वा ूमखुले कायर्पािलकाको कुनै सदःयलाई तोक्नेछ 
र त्यःतो सदःयले दफा ९ बमोिजमको िववरण संलग्न गरी 
सभाको सिचवलाई सूचना िदन ुपनछ ।  

९. िवधेयकको मःयौदा सभामा पेश गदार् संलग्न गनुर्पन िववरण : 
सभामा पेश गन िवधेयकको मःयौदाका साथमा देहायको 
िववरण संलग्न गनुर् पनछ :- 

(क) िवधेयकको उ ेँय र कारण    सिहतको 
िववरण; 

(ख)   िवधेयक ऐन बनेपिछ आिथर्क व्ययभार हनेु 
रहेछ भने त्यसको खचर् व्यहोन ॐोत 
खलुाइएको िवःततृ िववरण  सिहतको आिथर्क 
िटप्पणी; 

(ग)   कुनै िवधेयकमा िनयम बनाउने अिधकार 
ूत्यायोजन गन ूावधान रहेको भए त्यसको 
कारण, ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त बनाइने 
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िनयमको ूकृित र सीमा तथा त्यसबाट पनर् 
सक्ने ूभाव  सम्बन्धी िटप्पणी र 

(घ)   संशोधन िवधेयकको हकमा संशोधन 
गनुर्परेको आधार र कारण    सिहतको तीन 
महले िववरण । 

१०.  िवधेयकको मःयौदा पेश गन िदन तोक्ने : सभामा िवधेयकको 
मःयौदा पेश गनर् सभा ूमखुले दफा ८ बमोिजमको सूचना 
ूा  भएको िदन देिख कम्तीमा दईु िदन पिछको िदन 
तोक्नेछ ।  

११.  िवधेयकको ूित िवतरण : िवधेयक पेश हनेु िदनभन्दा दईु 
िदन अगावै ूत्येक सदःयलाई िवधेयकको ूित उपलब्ध 
गराउन ुपनछ ।  

१२.  िवरोधको सूचना : कुनै सदःयले िवधेयक पेश गनर् अनमुित 
माग्ने ूःतावको िवरोध गनर् चाहेमा िनजले सभामा िवधेयक 
पेश हनेु िदनभन्दा एक िदनअगावै सभाको सिचवलाई सूचना 
िदन ुपनछ ।  

१३. िवधेयक पेश गन : (१) दफा १० बमोिजम िवधेयक पेश 
गनर् तोिकएको िदनमा दफा १२ बमोिजम िवरोधको सूचना 
ूा  भएको भए िवरोधको सूचना िदने िवरोधकतार् सदःय र 
िवधेयक पेश गनर् अनमुित माग्ने ूःतावक सदःयलाई बमशः 
सभा ूमखुले वक्तव्य िदन अनमुित िदनेछ । तत्पँ चात ्सो 
ूँ न मािथ छलफल हनु निदई सभा ूमखुले बैठकको 
िनणर्याथर् ूःततु गनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम बैठकबाट िवधेयक पेश 
गन अनमुित ूा  भएमा दफा ८ को उपदफा (२) बमोिजम 
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तोिकएको कायर्पािलकाको सदःयले सभामा िवधेयक पेश 
गनछ र िनज उपिःथत हनु नसकेमा अध्यक्ष वा ूमखुले 
तोकेको कायर्पािलकाको अन्य सदःयले सभामा िवधेयक पेश 
गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िवधेयक पेश गदार् 
िवधेयक ूःततुकतार् सदःयले िवधेयक पेश गनुर् परेको कारण, 
िवधेयकबाट गनर् खोिजएको व्यवःथा र त्यसबाट पनर् सक्ने 
ूभावको बारेमा संिक्ष  जानकारी िदँदै िवधेयकमा िवचार 
गिरयोस ्भ े ूःताव सभामा पेश गनुर् पनछ। 

(४) िवधेयक पेश गन अनमुित माग्ने,  त्यःतो 
अनमुितको िवरोधको सूचना र त्यसको िनणर्य    सम्बन्धी 
व्यवःथा सभाले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

१४. िवधेयकमा सामान्य छलफल गन : (१) दफा १३ को 
उपदफा (३) बमोिजमको ूःताव  मािथ छलफल हुँदा 
िवधेयकको सै ािन्तक पक्षमा माऽ छलफल गिरनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छलफल गदार् 
िवधेयकको मनसाय ःप  गनर् आवँयक देिखएमा बाहेक 
िवधेयकका दफाह  मािथ छलफल गिरने छैन र िवधेयकमा 
कुनै संशोधन पेश गनर् सिकने छैन । 

१५. िवधेयकमा संशोधनको लािग समय िदने : (१) िवधेयकमा 
दफा १४ बमोिजम सामान्य छलफल समा  भएपिछ िवधेयक  

मािथ संशोधन पेश गनर् चाहने सदःयलाई संशोधन पेश गनर् 
सामान्यतया छलफल समा  भएको बह र घण्टा समय 
िदनपुनछ । 
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      (२) उपदफा (१) बमोिजमको अविध  िभऽ सदःयले 
आफूले पेश गनर् चाहेको संशोधन सिहतको सूचना सभाको 
सिचवलाई िदनपुनछ। 
  (३) सभाको सिचवले ूाप् त संशोधनह को िववरण 
सदःयह लाई उपलब्ध गराउनेछ । 
      (४) िवधेयक मािथ संशोधन पेश गदार् पालन गनुर्पन 
शतर्ह ,  संशोधन पेश गन ढाँचा तथा संशोधनको बम तथा 
संशोधन िफतार् िलने  सम्बन्धी व्यवःथा सभाले िनधार्रण गरे 
बमोिजम हनेुछ । 

१६.  िवधेयकमा दफावार छलफल : (१) िवधेयकमा दफा १५ 
बमोिजम संशोधन पेश गन अविध समा  भएपिछ िवधेयक 
ूःततुकतार् सदःयले िवधेयकमा दफावार छलफल सभामा 
गिरयोस ्भ े ूःताव ूःततु गनर् सक्नेछ । 

   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िवधेयक ूःततुकतार् सदःयले कुनै िवधेयकको 
िवषयवःतकुो महत्वको कारणबाट छलफल गनर् आवँयक 
रहेको िवषयको िवधेयकको हकमा दफावार छलफलको लािग 
िवधेयकलाई सभाको िवधेयक सिमितमा पठाइयोस ् भ े 
ूःताव ूःततु गनर् सक्नेछ । 

   (३) िवधेयकमा दफावार छलफल    सम्बन्धी अन्य 
व्यवःथा सभाले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

१७. िवधेयकमा सिमितमा छलफल :  (१) दफा १६ बमोिजम 
दफावार छलफल गनर् िवधेयक सिमितमा पठाइएकोमा 
सिमितले त्यःतो िवधेयकमा छलफल गदार् िवधेयकमा संशोधन 
पेश गन सदःयह लाई संशोधन पेश गनुर्परेको आधार र 
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कारण  समेत खलुाई आफ्नो संशोधनको िवषयमा ू  गनर् 
सिमितको बैठकमा समय िदनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम संशोधन  कतार्ले 
संशोधनको िवषयमा आफ्नो धारणा राखेपिछ पेश भएका 
संशोधनका िवषयमा सिमितले दफावार छलफल गरी त्यःतो 
संशोधन ःवीकार गन वा नगन सम्बन्धमा िवधेयक 
ूःततुकतार् सदःयको समेत राय िलई आवँयक िनणर्यमा 
पगु्नेछ । 

१८. सिमितको ूितवेदन सभामा पेश गन : सिमितमा िवधेयकमा 
छलफल समा  भएपिछ सिमितले गरेको िनणर्यको ूितवेदन 
तयार गरी सिमितको ूमखु वा िनजको अनपुिःथितमा िनजले 
तोकेको सिमितको अन्य कुनै सदःयले ूितवेदन  सिहतको 
िवधेयक सभामा पेश गनछ । 

१९. िवधेयकमािथ सभामा छलफल : (१) सिमितको ूितवेदन 
ूःततु भएपिछ त्यःतो ूितवेदन सदःयह लाई िवतरण 
गिरनेछ ।  

(२) सभा ूमखुले अन्यथा आदेश िदएकोमा बाहेक 
सिमितको ूितवेदन िवतरण भएको चौिबस घण्टा  पिछ सभा 
ूमखुले तोकेको कुनै समयमा िवधेयक ूःततुकतार् सदःयले 
ूितवेदन सिहतको िवधेयकमा सभामा छलफल गिरयोस ्भ े 
ूःताव पेश गनर् सक्नेछ । 

२०.  िवधेयक पािरत गन ूःताव सभाको िनणर्याथर् पेश गन :  
(१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समा  भएपिछ 
र सिमितमा दफावार छलफल भएकोमा सिमितको ूितवेदन 
मािथ छलफल समा  भई संशोधनह लाई सभाको िनणर्याथर् 
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बमशः पेश गिर सकेपिछ िवधेयक ूःततुकतार् सदःयले 
िवधेयक पािरत गिरयोस ्भ े ूःताव ूःततु गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िवधेयकमा पेश भएका 
संशोधनह लाई सभाको िनणर्याथर् पेश गन  सम्बन्धी अन्य 
ूिबया सभाले िनधार्रण गरे  बमोिजम हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको ूःताव ःवीकृत 
भएमा िवधेयक पािरत भएको मािननेछ । 

२१.  िवधेयक िफतार् िलन सक्ने : (१) िवधेयक ूःततुकतार् 
सदःयले कायर्पािलकाको िनणर्य    बमोिजम सभाको ःवीकृित 
िलई जनुसकैु अवःथामा िवधेयक िफतार् िलन सक्नेछ । 

(२) िवधेयक िफतार् िलने अन्य ूिबया सभाले 
िनधार्रण गरे  बमोिजम हनेुछ । 

२२.  आनषुि क सधुार : सभा ूमखुले सभाबाट पािरत भएको 
िवधेयकमा दफाह को सङ्ख्यामा बम िमलाउने तथा 
भाषागत शु तामा सीिमत रही आवँयक आनषुि क सधुार 
गनर् सक्नेछ । 

२३.  िवधेयक ूमाणीकरणको लािग अ ाविधक ूित तयार पान : 
(१) दफा २० बमोिजम सभाबाट पािरत भएको िवधेयकलाई 
सभाको सिचवले पािरत भएका संशोधन तथा आनषुि क 
सधुार भए त्यःतो सधुार गरी िवधेयक पािरत भएको िमित 
समेत उल्लेख गरी ूमाणीकरणको लािग नेपाली कागजमा 
चार ूित तयार गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार गिरएको 
िवधेयकमा वषर्गत नम्बर समेत उल्लेख गरी सभाको सिचवले 
ूमाणीकरणको लािग सभा ूमखु समक्ष पेश गनुर्पनछ । 
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२४.  िवधेयक ूमाणीकरण र ूकाशन : (१) सभाबाट पािरत भई 
दफा २३ को उपदफा (२) बमोिजम तयार गिरएको 
िवधेयकको पिहलो र अिन्तम पृ मा पूरा नाम,  थर तथा 
पदसमेत उल्लेख गरी अन्य पृ मा हःताक्षर गरी सभा 
ूमखुले ूमाणीकरण गनछ । त्यसरी ूमाणीकरण गदार् िमित 
र िवधेयकको पृ  सङ्ख्या समेत खलुाउन ु पनछ । 

(२) सभाबाट पािरत िवधेयक उपदफा (१) बमोिजम 
ूमाणीकरण भएपिछ ऐन ब ेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक ूमाणीकरण 
भएको जानकारी सभामा िदनपुनछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम ूमाणीकरण भएको 
िवधेयकको एक ूित सभाको अिभलेखमा राखी अक  एक-
एक ूित सम्बिन्धत कायर्पािलकाको कायार्लय, ूदेशको 
कानून  सम्बन्धी िवषय हेन मन्ऽालय र नेपाल सरकारको 
कानून,  न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालयमा  
पठाउनपुनछ । 

(५) उपदफा (१) बमोिजम ूमाणीकरण भएको 
िवधेयक ःथानीय तहको राजपऽमा ूकाशन गनुर् पनछ । 
त्यःतो कानून कायर्पािलकाको वेवसाइटमा समेत राख्न 
सिकनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक ूमाणीकरण 
भएपिछ त्यसका मखु्य-मखु्य व्यवःथाको बारेमा ःथानीय 
स ार  माध्यम वा अन्य उपयकु्त तिरकाबाट ूचार ूसार 
गराउन सिकनेछ । 
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२५. िवधेयक दतार् अिभलेख राख् ने : (१) सभाको सिचवले सभामा 
पेश गनर् ूा  भएका ूत्येक िवधेयक दतार् गरी िवधेयकमा 
भएको कारबाहीको अ ाविधक लगत तयार गरी  
राख् नपुनछ । 

(२) देहायको अवःथामा िवधेयकलाई सभाको दतार् 
लगतबाट हटाइनेछ :- 

(क)  िवधेयक सभाबाट अःवीकृत भएमा, 
(ख)  िवधेयक िफतार् िलएमा वा 
(ग)  सभाको कायर्काल समा  भएमा । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम दतार् लगतबाट हटाइएको िवधेयकको 
सम्बन्धमा सभामा कुनै ूःताव पेश गनर् सिकने छैन । 
२६.  ःथानीय कानूनको एकीकृत र अ ाविधक अिभलेख :  

(१) सभाको सिचवले अनसूुची  बमोिजमको ढाँचामा सभाले 
बनाएको ऐनको एकीकृत र अ ाविधक अिभलेख  
राख् नपुनछ । 

(२) कायर्पािलकाले ःथानीय कानूनको वषर्गत र 
वणार्नबुममा अ ाविधक िववरण तयार गरी राख् नपुनछ । 

(३) ःथानीय कानूनमा संशोधन भएमा त्यःतो 
संशोधन   समेत िमलाई कायर्पािलकाले अ ाविधक पाठ तयार 
गरी राख् नपुनछ । त्यसरी अ ाविधक गिरएको ःथानीय 
कानून ःथानीय तहको वेबसाइटमा समेत राख् न सिकनेछ । 

२७.  कानून िनमार्ण ूिबया    सम्बन्धी अन्य व्यवःथा : ःथानीय 
कानून िनमार्ण    सम्बन्धी अन्य ूिबया संिवधान तथा यस 
ऐनको ूितकूल नहनेु गरी सभाले िनधार्रण गरे    बमोिजम  
हनेुछ । 
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२८.  खारेजी तथा बचाउ : हालसम्म गाउँ सभा र नगर सभाले 
बनाएका कानून यस ऐनसँग नबािझएको हदसम्म यसै ऐन 
अन्तगर्त िनमार्ण भए सरह वैध हनेुछ ।   

  



v08 !_ cltl/Qmf° !@ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.$.$ 

16 
 

अनसूुची 
(दफा २६ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

गाउँ सभा र नगर सभाले बनाएका ऐनको अिभलेख राख् ने रिजःटरको ढाँचा 
........... ःथानीय तह 

.........गाउँ सभा/नगर सभा 
द
तार् 
नं. 

द
तार् 
िम
ित 

िवधेयकको 
नाम 

ूःततुकतार्  िवतरण 
िमित 

सभामा 
ूःततु 
िमित 

सामान्य 
छलफल 

दफावार 
छलफल 

पािरत 
िमित 

ूमाणीकरण 
िमित 

कै
िफ
य
त 

१                     

२                     

३                     

४                    

५                    

६                    

७                    

८                    

अिभलेख तयार गनको :    अिभलेख जाँच गनको :  

दःतखत :    दःतखत :  

नाम, थर :    नाम, थर : 
पद :     पद :  

िमित :     िमित :  

 

ूमाणीकरण िमित : २०७५।४। ४ 

  आ ाले, 
  उपेन्ि केशर खनाल 
  ूदेश सरकारको िनिम  सिचव 
   

 
!^ 
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