
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ५) वीरेन्द्रनगर, सखेुत भार 08 गते, 2079 साल (संख्या ११ 

भाग-३ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक माममला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

 
कर्ााली प्रदेश सरकार (मशन्द्त्रपररषद्) को मममत 2079/04/25 गतेको 
बैठकको मनर्ायानसुार "ववधेयकको मस्यौदा तजुामाका लामग कर्ााली प्रदेश 
सरकारबाट मलनपुने सैद्धाशन्द्तक स्वीकृमतको अवधारर्ापत्रको ढााँचा" स्वीकृत 
भएकोले यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 
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कर्ााली प्रदेश सरकार 

............... मन्द्त्रालय, 
वीरेन्द्रनगर, सखेुत 

 

ववधेयकको मस्यौदा तजुामाका लामग कर्ााली प्रदेश सरकारबाट मलनपुने 
सैद्धाशन्द्तक स्वीकृमतको अवधारर्ापत्रको ढााँचा। 

 

1. पषृ्ठभमूमिः 
2. नयााँ ऐन बनाउन ुपने आवश्यकतािः- 

(क) संबैधामनक कारर्, 
(ख) अदालतको फैसला, 
(ग) सरकारको नीमत तथा कायाक्रम, 
(घ) अन्द्य कुनै कारर्। 

3. नयााँ ऐन बनाई कायाान्द्वयन भए पश् चात हामसल गररन े
उपलश्धिः- 
(क) अपेशित उपलश्ध, 
(ख) प्रदेश सरकारको नीमत तथा आवमधक योजनाको उद्दशे्य 

पूरा गना खेल्न ेभमूमका। 

4. प्रस्ताववत ववषयमा मौजदुा कानून भए सोको वववरर्िः- 
(क) मौजदुा कानूनको नाम, 
(ख) मौजदुा कानूनले संवोधन गना नसकेको ववषय। 

5. मौजदुा कानून संशोधन गरी सो उपलश्ध हामसल हनु नसक्न े
भए सोको कारर्िः- 
(क) मौजदुा कानूनको कुन दफा, खण्ड वा उपखण्ड बाधक 

भएको हो, सोको वववरर्, 
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(ख) संवैधामनक तथा कानूनी जवटलता भए सोको वववरर्, 
(ग) अदालतको आदेश अन्द्तगात नममल्ने भए सोको 

वववरर्। 

6. प्रस्ताववत मबषयमा सरकारले कुनै मबशेष नीमत स्वीकृत गरेको 
भए उक्त नीमत कुन ववमधबाट तजुामा भएको हो सोको 
वववरर्िः- 
(क) तावका क पद्धमतिः संवैधामनक ववषयहरु उल्लेख गने, 
(ख) बढोत्तरी पद्धमतिः थप भएका ववषयहरु उल्लेख गने, 
(ग) ममशित पद्धमतिः  

7. नीमत मनमाार्मा संलग्न प्रमखु पदामधकारीिः- 
8. प्रस्ततु ववषयमा अन्द्य प्रदेशमा कुनै कानून बनेको वा नेपाल 

सरकारले नमूना कानून बनाएको भए कानूनको संशिप् त 
वववरर्िः- 

9. प्रस्ताववत ववषयमा कुनै मनकायबाट अध्ययन तथा अनसुन्द्धान 
भई कानून मनमाार् सम्बन्द्धमा कुनै सझुाव ददएको भए 
त्यसको संशिप् त व्यहोरािः- 
(क) अध्ययन अनसुन्द्धान गने मनकाय, 
(ख) ददएको सझुावको संशिप् त वववरर्, 
(ग) प्रदेशको हकमा सझुाव कायाान्द्वयन गना सम्भव छ वा 

छैन, 
(घ) सझुाव कायाान्द्वयन गना चाल्नपुने कदम। 

10. प्रस्ताववत कानून कायाान्द्वयन गना आमथाक व्ययभार पने 
भएमा अनमुामनत वावषाक व्ययभारिः- 
(क) अनमुामनत बावषाक आमथाक व्ययभार, 
(ख) आमथाक व्ययभार व्यहोने अनमुामनत संस्था वा मनकाय, 
(ग) कुनै मनकायबाट सहयोग गने प्रमतवद्धता भएको भए 

सोको वववरर्। 
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11. प्रस्ताववत कानून कायाान्द्वयन गना थप संरचना आवश्यक पने 
वा नपनेिः- 
(क) संरचनाको प्रकार, 
(ख) आवश्यक पने कमाचारी संख्या, 

12. प्रस्ताववत कानून मनमाार् गना कुनै मनकायको परामशा 
सहममत मलन ु पनेमा सो परामशा वा सहममत प्राप् त भए वा 
नभएकोिः- 
(क) परामशा मलनपुने मनकाय, 
(ख) परामशा मलनकुो कारर्, 
(ग) परामशा बाट प्राप् त सझुाव सवहतको पत्र समावेश भएको 

वा नभएको, 
(घ) सझुाव कायाान्द्वयन गना आवश्यक भए वा नभएको। 

13. प्रस्ताववत कानूनमा समावेश गना खोशजएका मखु्य ववषयहरुिः- 
 
 
 

मनर्ाय भएको मममतिः 2079/04/25 
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आन्द्तररक माममला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

आज्ञाले, 
ददनेश सागर भसुाल 

प्रदेश सरकारको सशचव 


