स्थानीम तहको कानून ननभााण प्रक्रिमा सम्फन्धी ऐन,२०७५
(नभनत २०७७ सार कानताक भसान्तसम्भ बएका सॊ शोधनहरु सभेत नभराइएको)

प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम
गण्डकी प्रदे श, ऩोखया ।

स्थानीम तहको कानून ननभााण प्रक्रिमा सम्फन्धी ऐन, २०७५
प्रभाणीकयण य प्रकाशन नभनत
२०७५।०३।२७
२०७५ सारको ऐन नॊ. १४
स्थानीम तहको कानून ननभााण प्रक्रिमाका सम्फन्धभा व्मवस्था गना फनेको ऐन
प्रस्तावना: स्थानीम तहको कानून ननभााण प्रक्रिमाका सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गना वाञ्छनीम बएकोरे,
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
१.

सॊ क्षऺप्त नाभ, प्रायम्ब य क्रवस्ताय् (१) मस ऐनको नाभ “स्थानीम तहको कानून ननभााण प्रक्रिमा
सम्फन्धी ऐन, २०७५” यहेको छ ।

(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

(३) मो ऐन गण्डकी प्रदे शबयका स्थानीम तहको रानग रागु हुनेछ ।
२.

ऩरयबाषा: क्रवषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा,(क)

“अध्मऺ” बन्नारे गाउॉ कामाऩानरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩछा ।

(ख)

“कामाऩानरका” बन्नारे गाउॉ कामाऩानरका वा नगय कामाऩानरका सम्झनु
ऩछा ।

(ग)

“प्रभुख” बन्नारे नगय कामाऩानरकाको प्रभुख सम्झनु ऩछा ।

(घ)

“फैठक” बन्नारे गाउॉ सबा वा नगय सबाको फैठक सम्झनु ऩछा ।

(ङ)

“क्रवधेमक” बन्नारे सबाभा ऩेश गये को ऐनको भस्मौदा सम्झनु ऩछा ।

(च)

“सदस्म” बन्नारे सबाका सदस्म सम्झनु ऩछा ।

(छ)

“सबा”

बन्नारे

गाउॉ

फभोक्षजभको गाउॉ सबा य

ऩानरकाको

हकभा

सॊ क्रवधानको

नगयऩानरकाको

धाया २२३ फभोक्षजभको नगय सबा सम्झनु ऩछा ।

हकभा

धाया

२२२

सॊ क्रवधानको

(ज)

“सबा प्रभुख” बन्नारे गाउॉसबा वा नगय सबाको प्रभुख सम्झनु ऩछा ।

(झ)

“स्थानीम कानून” बन्नारे दपा ३ फभोक्षजभ सबारे फनाएको ऐन तथा
कामाऩानरकारे फनाएको ननमभ, कामाक्रवनध, ननदे क्षशका वा जायी गये को
आदे श सम्झनु ऩछा ।

३.

(ञ)

“स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩानरका य नगयऩानरका सम्झनु ऩछा ।

(ट)

“सॊ क्रवधान” बन्नारे नेऩारको सॊ क्रवधान सम्झनु ऩछा ।

स्थानीम कानून फनाउने: (१) नेऩारको सॊ क्रवधान फभोक्षजभ आफ्नो अनधकाय ऺेरको क्रवषमभा सबारे
आवश्मक ऐन फनाउन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ फनाएको ऐनको अधीनभा यही कामाऩानरकारे आवश्मक

ननमभ, ननदे क्षशका वा कामाक्रवधी फनाउन वा आदे श जायी गना सक्नेछ ।
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(३) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩनन स्थानीम तहको कामा क्रवबाजन

य कामा सम्ऩादन सम्फन्धी ननमभावरी गाउॉ कामाऩानरका वा नगय कामाऩानरकारे ननधाायण गये
फभोक्षजभ हुनेछ ।
४.

स्थानीम कानून ननभााण गदाा क्रवचाय गनुा ऩने: (१) स्थानीम तहरे स्थानीम कानून ननभााण गदाा अन्म
कुयाको अनतरयक्त दे हामका कुयाहरुराई क्रवचाय गयी ननभााण गनुा ऩनेछ:(क)

सॊ क्रवधान, सङ्घीम कानून तथा प्रदे श कानून,

(ख)

कानूनको स्वच्छता, न्मामऩूणा तथा तकासॊ गतता,

(ग)

सवोच्च अदारतफाट प्रनतऩाददत नसद्धान्त वा बएको आदे श,

(घ)

सङ्घीम सॊ सद वा प्रदे श सबारे त्मस्तै क्रवषमभा गये को आधायबूत
कानूनको व्मवस्था,

(ङ)

नेऩाररे अन्तयााक्रष्डमस्तयभा जनाएको प्रनतफद्धता,

(च)

सम्फक्षन्धत स्थानीम तहरे ननभााण गये को अन्म स्थानीम कानूनसॉगको
अनुकूरता,

(छ)

नसभाना जोनडएको अको स्थानीम तहको साझा चासो य क्रहतको क्रवषम,

(ज)

सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तह फीचको सहकारयता, सहअक्षस्तत्व य सभन्वम,

(झ)

कामाऩानरकारे ननधाायण गये का अन्म आवश्मक क्रवषमहरु ।

(२) सबारे सॊ क्रवधानको अनुसूची-९ य आनथाक अनधकायसॉग सम्फक्षन्धत क्रवषमभा स्थानीम

कानून ननभााण गदाा त्मस्तो क्रवषमभा सॊ घीम सॊ सद वा प्रदे श सबारे फनाएको कानून य सङ्घफाट
जायी बएको नीनत भाऩदण्ड अनुकूर हुने गयी ननभााण गनुा ऩनेछ ।

(३) एक स्थानीम तहफाट अको स्थानीम तह वा प्रदे शको ऺेरभा हुने वस्तुको ढु वानी वा

सेवाको क्रवस्तायभा कुनै क्रकनसभको फाधा अवयोध गने वा कुनै क्रकनसभको कय वा दस्तुय रगाउने
वा त्मस्तो वस्तुको ढु वानी वा सेवा क्रवस्तायभा बेदबाव गने गयी स्थानीम कानून ननभााण गना हुॉदैन
।

गयी
५.

(४) सबारे सङ्घीम तथा प्रदे श कानून य स्थानीम तहका कानूनसॉग एक आऩसभा फाक्षझने

ॉ ैन ।
कानून ननभााण गना हुद

आवश्मकताको ऩक्रहचान गने: (१) कामाऩानरकारे क्रवधेमकको भस्मौदा तजुभ
ा ा गनुा अक्षघ त्मस्तो
क्रवषमको कानून फनाउन आवश्मक यहे नयहेको क्रवषमभा आवश्मकताको ऩक्रहचान गनुा ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको रानग कामाऩानरकारे क्रवधेमक तजुभ
ा ा गदाा दे हामका

क्रवषमको क्रवश्लेषण गयी अवधायणाऩर तमाय गनुा ऩनेछ:(क)

कानून फनाउनु ऩने आधाय य कायण,

(ख)

सम्फक्षन्धत क्रवषमभा सङ्घीम वा प्रदे श कानून बए नबएको,

(ग)

क्षजल्रानबरका य अन्म स्थानीम तहभा त्मस सम्फन्धी स्थानीम कानून

(घ)

कानून फनेऩनछ हानसर गना खोक्षजएको उऩरब्धी,

ननभाणा बए नबएको,
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(ङ)

कानून कामाान्वमनको रानग आवश्मक ऩने सॊ मन्र तथा आनथाक स्रोत,

(च)

क्रवधेमकको भस्मौदाभा यहने भुख्म भुख्म प्रावधान ।

(३) ऐनको सॊ शोधनको रानग क्रवधेमकको भस्मौदा तजुभ
ा ा गदाा सॊ शोधन गनुा ऩये को

आधाय य कायण सक्रहतको तीन भहरे क्रववयण तमाय गनुा ऩनेछ ।
६.

सनभनत गठन गनासक्ने: (१) क्रवधेमकको भस्मौदा तजुभ
ा ा गनाको रानग कामाऩानरकाका अध्मऺ वा

प्रभुखरे त्मस ऺेरभा ऻान बएका कामाऩानरकाका सदस्म तथा सबाका सदस्मभध्मेफाट एक कानून
तजुभ
ा ा सनभनत गठन गना सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको सनभनतभा स्थानीम तहभा उऩरब्ध बएसम्भ कानूनको

ऺेरभा ऻान बएका व्मक्षक्तराई सभेत आभन्रण गना सक्रकनेछ ।
७.

सुझाफ सङ्करन गना सक्रकने: (१) क्रवधेमकको भस्मौदा तमाय बएऩनछ त्मस्तो भस्मौदाभा प्रत्मेक
वडाफाट वडाफासीको सुझाव सङ्करन गना सक्रकनेछ ।

तय स्थानीम तहरे कय रगाउने क्रवषम, स्थानीम सक्षित कोष य स्थानीम याजस्व

य

व्ममको अनुभानसॉग सम्फक्षन्धत क्रवषमभा सै द्धाक्षन्तक रुऩभा भार छरपर गयाई सुझाफ सङ्करन
गना सक्रकनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्राप्त हुन आएको सुझाव सक्रहतको प्रनतवेदन सम्फक्षन्धत वडा

सनभनतरे कामाऩानरकाराई ददनु ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ क्रवधेमकको भस्मौदाभा वडासनभनत भापात प्राप्त हुन आएका

सुझावहरुको अध्ममन गयी कामाऩानरकारे क्रवधेमकको भस्मौदाराई आवश्मकता अनुसाय ऩरयभाजान
गना सक्नेछ ।
८.

स्थानीम तहको कानूनभा यहने अङ्गहरु: मस ऐनभा अन्मथा रे क्षखएकोभा फाहेक स्थानीम तहरे

९.

कामाऩानरकाफाट क्रवधेमकको भस्मौदा स्वीकृनत: (१) कुनै क्रवधेमकको भस्मौदा तमाय बएऩनछ

फनाउने कानूनभा यहने अङ्गहरु अनुसूची-१ भा उल्रेख बए फभोक्षजभ हुनछ
े न् ।

त्मस्तो भस्मौदाराई क्रवधेमकको रुऩभा सबाभा ऩेश गने स्वीकृनतको रानग अध्मऺ वा प्रभुखरे
कामाऩानरकाको फैठकभा ऩेश गनुा ऩनेंछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩेश बएको क्रवधेमकको भस्मौदा कामाऩानरकाफाट स्वीकृनत

बएऩनछ सबाभा ऩेश गने अध्मऺ वा प्रभुखरे कामाऩानरकाको कुनै सदस्मराई तोक्नेछ य त्मस्तो
सदस्मरे दपा १० फभोक्षजभको क्रववयण सङ्करन गयी सबाको सक्षचवराई सूचना ददनु ऩनेछ ।
१०.

क्रवधेमकको भस्मौदा सबाभा ऩेश गदाा सॊरग्न गनुा ऩने क्रववयण:
भस्मौदाका साथभा दे हामको क्रववयण सॊ रग्न गनुा ऩनेछ:–

सबाभा ऩेश गने क्रवधेमकको

(क)

क्रवधेमकको उद्धेश्म य कायण सक्रहतको क्रववयण,

(ख)

क्रवधेमक ऐन फनेऩनछ आनथाक व्ममबाय हुने यहेछ बने त्मसको खचा

(ग)

कुनै क्रवधेमकभा कानून फनाउने अनधकाय प्रत्मामोजन गने प्रावधान यहेको

व्महोने स्रोत खुराईएको क्रवस्तृत क्रववयण सक्रहतको आनथाक क्रटप्ऩणी ,

बए त्मसको कायण, प्रत्मामोक्षजत अनधकाय अन्तगात फनाईने कानूनको
प्रकृनत य सीभा तथा त्मसफाट ऩना सक्ने प्रबाव सम्फन्धी क्रटप्ऩणी य
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(घ)

सॊ शोधन क्रवधेमकको हकभा सॊ शोधन गनुा ऩये को आधाय य कायण
सक्रहतको तीन भहरे क्रववयण ।

११.

क्रवधेमकको भस्मौदा ऩेश गने ददन तोक्ने: सबाभा क्रवधेमकको भस्मौदा ऩेश गना सबा प्रभुखरे दपा

१२.

क्रवधेमकको प्रनत क्रवतयण: क्रवधेमक ऩेश हुने ददन बन्दा दुई ददन अगावै प्रत्मेक सदस्मराई

१३.

नफयोधको सूचना: कुनै सदस्मरे क्रवधेमक ऩेश गना अनुभनत भाग्ने प्रस्तावको क्रवयोध गना चाहेभा

९ फभोक्षजभको सूचना प्राप्त बएको कम्तीभा दुई ददन ऩनछको ददन तोक्नेछ ।
क्रवधेमकको प्रनत उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

ननजरे सबाभा क्रवधेमक ऩेश हुने ददन बन्दा एक ददन अगावै सबाको सक्षचवराई सूचना ददनु ऩनेछ
।

१४.

क्रवधेमक ऩेश गने: (१) दपा ११ फभोक्षजभ क्रवधेमक ऩेश गना तोक्रकएको ददनभा दपा १३
फभोक्षजभ क्रवयोधको सूचना प्राप्त बएको बए क्रवयोधको सूचना ददने क्रवयोधकताा सदस्म य क्रवधेमक
ऩेश गने अनुभनत भाग्ने प्रस्तावक सदस्मराई िभश् सबा प्रभुखरे वक्तव्म ददन अनुभनत ददनेछ

। तत्ऩश्चात सो प्रश्न भानथ छरपर हुन नददई सबा प्रभुखरे क्रवधेमक फैठकको ननणामाथा प्रस्तुत
गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ फैठकफाट क्रवधेमक ऩेश गने अनुभनत प्राप्त बएभा दपा ९

को उऩदपा (२) फभोक्षजभ तोक्रकएको कामाऩानरकाको सदस्मरे सबाभा क्रवधेमक ऩेश गनेछ य
ननज उऩक्षस्थत हुन नसकेभा अध्मऺ वा प्रभुखरे तोकेको कामाऩानरकाको अन्म सदस्मरे सबाभा
क्रवधेमक ऩेश गनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ क्रवधेमक ऩेश गदाा क्रवधेमक प्रस्तुतकताा सदस्मरे क्रवधेमक

ऩेश गनुऩ
ा ये को कायण, क्रवधेमकफाट गना खोक्षजएको व्मवस्था य त्मसफाट ऩना सक्ने प्रबावको फाये भा
सॊ क्षऺप्त जानकायी ददॊ दै क्रवधेमकभा क्रवचाय गरयमोस बन्ने प्रस्ताव सबाभा ऩेश गनुा ऩनेछ ।

(४) क्रवधेमक ऩेश गने अनुभनत भाग्ने, त्मस्तो अनुभनतको क्रवयोधको सूचना य त्मसको

ननणाम सम्फन्धी व्मवस्था सबारे ननधाायण गये फभोक्षजभ हुनेछ ।
१५.

क्रवधेमकभा साभान्म छरपर गने: (१) दपा १४ को उऩदपा (३) फभोक्षजभको प्रस्तावभानथ
ॉ ा क्रवधेमकको सैद्धाक्षन्तक ऩऺभा भार छरपर गरयनेछ ।
छरपर हुद

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ छरपर गदाा क्रवधेमकको भनसाम स्ऩष्ट गना आवश्मक

दे क्षखएभा फाहेक क्रवधेमकका दपाहरु भानथ छरपर गरयने छै न य क्रवधेमकभा कुनै सॊ शोधन ऩेश
गना सक्रकने छै न ।
१६.

क्रवधेमकभा सॊशोधनका रानग सभम ददने् (१) क्रवधेमकभा दपा १५ फभोक्षजभ साभान्म छरपर

सभाप्त बएऩनछ क्रवधेमक उऩय सॊ शोधन ऩेश गना चाहने सदस्मराई सॊ शोधन ऩेश गना साभान्मतमा
छरपर सभाप्त बएको अठचारीस घण्टा सभम ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको अवनधनबर सदस्मरे आपूरे ऩेश गना चाहेको सॊ शोधन

सक्रहतको सूचना सबाको सक्षचवराई ददनु ऩनेछ ।

(३) सबाको सक्षचवरे प्राप्त सॊ शोधनहरुको क्रववयण सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(४) क्रवधेमक उऩय सॊ शोधन ऩेश गदाा ऩारन गनुा ऩने शताहरु, सॊ शोधन ऩेश गने ढाॉचा

तथा सॊ शोधनको िभ तथा सॊ शोधन क्रपताा नरने सम्फन्धी व्मवस्था सबारे ननधाायण गये फभोक्षजभ
हुनेछ ।
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१७.

क्रवधेमकभा दपावाय छरपर: (१) क्रवधेमकभा दपा १६ फभोक्षजभ सॊ शोधन ऩेश गने अवनध सभाप्त
बएऩनछ क्रवधेमक प्रस्तुतकताा सदस्मरे क्रवधेमकभा दपावाय छरपर सबाभा गरयमोस् बन्ने प्रस्ताव
प्रस्तुत गना सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩनन क्रवधेमक प्रस्तुतकताा सदस्मरे

कुनै क्रवधेमकको क्रवषमवस्तुको भहत्वको कायणफाट छरपर गना आवश्मक यहेको क्रवषमको

क्रवधेमकको हकभा दपावाय छरपरको रानग क्रवधेमकराई सबाको क्रवधेमक सनभनतभा ऩठाइमोस
बन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गना सक्नेछ ।
हुनेछ ।
१८.

(३) क्रवधेमकभा दपावाय छरपर सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सबारे ननधाायण गये फभोक्षजभ

क्रवधेमक सनभनतभा छरपर: (१) दपा १७ फभोक्षजभ दपावाय छरपर गना क्रवधेमक सनभनतभा
ऩठाइएकोभा

सनभनतरे

त्मस्तो

क्रवधेमकभा

छरपर

गदाा

क्रवधेमकभा

सॊ शोधन

ऩेश

गने

सदस्महरुराई सॊ शोधन ऩेश गनुऩ
ा ने आधाय य कायण सभेत खुराई आफ्नो सॊ शोधनको क्रवषमभा
प्रष्ट गना सनभनतको फैठकभा सभम ददईनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ सॊ शोधनकताारे सॊ शोधनको क्रवषमभा आफ्नो धायणा याखेऩनछ

ऩेश बएका सॊ शोधनका क्रवषमभा सनभनतरे दपावाय छरपर गयी त्मस्तो सॊ शोधन स्वीकाय गने वा
नगने सम्फन्धभा क्रवधेमक प्रस्तुतकताा सदस्मको सभेत याम नरई आवश्मक ननणामभा ऩुग्नेछ ।
१९.

सनभनतको प्रनतवेदन सबाभा ऩेश गने: सनभनतभा क्रवधेमकभानथ छरपर सभाप्त बएऩनछ सनभनतरे

गये को ननणामको प्रनतवेदन तमाय गयी सनभनतको प्रभुख वा ननजको अनुऩक्षस्थनतभा ननजरे तोकेको
सनभनतको अन्म कुनै सदस्मरे प्रनतवेदन सक्रहतको क्रवधेमक सबाभा ऩेश गनेछ ।

२०.

क्रवधेमक भानथ सबाभा छरपर: (१) सनभनतको प्रनतवेदन प्रस्तुत बएऩनछ त्मस्तो प्रनतवेदन
सदस्महरुराई क्रवतयण गरयनेछ ।

(२) सबा प्रभुखरे अन्म आदे श ददएभा फाहेक सनभनतको प्रनतवेदन क्रवतयण बएको चौफीस

घण्टाऩनछको सबा प्रभुखरे तोकेको कुनै सभमभा क्रवधेमक प्रस्तुतकताा सदस्मरे प्रनतवेदन सक्रहतको
क्रवधेमक भानथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्रस्ताव ऩेश गना सक्नेछ ।
२१.

क्रवधेमक ऩारयत गने प्रस्ताव सबाको ननणामाथा ऩेश गने: (१) सबाभा दपावाय छरपर बएकोभा

सो सभाप्त बएऩनछ य सनभनतभा दपावाय छरपर बएकोभा सनभनतको प्रनतवेदन उऩय छरपर

सभाप्त बई सॊ शोधनहरुराई सबाको ननणामाथा िभश् ऩेश गरयसकेऩनछ क्रवधेमक प्रस्तुतकताा
सदस्मरे क्रवधेमक ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्रस्ताव ऩेश गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ क्रवधेमकभा ऩेश बएका सॊ शोधनहरुराई सबाको ननणामाथा ऩेश

गने सम्फन्धी अन्म प्रक्रिमा सबारे ननधाायण गये फभोक्षजभ हुनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभको प्रस्ताव स्वीकृत बएभा क्रवधेमक ऩारयत बएको भानननेछ ।
२२.

क्रवधेमक क्रपताा नरन सक्ने: (१) क्रवधेमक प्रस्तुतकताा सदस्मरे कामाऩानरकाको ननणाम फभोक्षजभ
सबाको स्वीकृनत नरई जुनसुकै अवस्थाभा क्रवधेमक क्रपताा नरन सक्नेछ ।

(२) क्रवधेमक क्रपताा नरने अन्म प्रक्रिमा सबारे ननधाायण गये फभोक्षजभ हुनेछ ।
२३.

आनुसाॊनगक सुधाय: सबा प्रभुखरे सबाफाट ऩारयत बएको क्रवधेमकभा दपाहरुको सॊ ख्माको िभ
नभराउने तथा बाषागत शुद्धताभा सीनभत यही आवश्मक आनुसाॊनगक सुधाय गना सक्नेछ ।

5

२४.

क्रवधेमक प्रभाणीकयणको रानग अद्यावनधक प्रनत तमाय गने: (१) दपा २१ फभोक्षजभ सबाफाट

ऩारयत बएको क्रवधेमकराई सबाको सक्षचवरे ऩारयत बएका सॊ शोधन तथा आनुषाॊनगक सुधाय बए

त्मस्तो सुधाय गयी क्रवधेमक ऩारयत बएको नभनत सभेत उल्रेख गयी प्रभाणीकयणको रानग नेऩारी
कागजभा चायप्रनत तमाय गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ तमाय गरयएको क्रवधेमकभा वषागत नम्फय सभेत उल्रेख गयी

सबाको सक्षचवरे प्रभाणीकयणको रानग सबा प्रभुख सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ ।
२५.

क्रवधेमक प्रभाणीकयण य प्रकाशन: (१) सबाफाट ऩारयत बई दपा २४ को उऩदपा (२) फभोक्षजभ
तमाय गरयएको क्रवधेमकको ऩक्रहरो य अक्षन्तभ ऩृष्ठभा ऩूया नाभ, थय तथा ऩद सभेत उल्रेख गयी
अन्म प्रत्मेक ऩृष्ठभा हस्ताऺय गयी सबा प्रभुखरे प्रभाणीकयण गनेछ । त्मसयी प्रभाणीकयण गदाा
नभनत य क्रवधमेकको ऩृष्ठ सॊ ख्मा सभेत खुराउनु ऩनेछ ।

(२) सबाफाट ऩारयत क्रवधेमक उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्रभाणीकयण बएऩनछ ऐन फन्नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ क्रवधेमक प्रभाणीकयण बएको जानकायी सबाभा ददनुऩनेछ ।
(४)

उऩदपा

(१) फभोक्षजभ

प्रभाणीकयण बएको नफधेमकको एक

प्रनत

सबाको

अनबरेखभा याखी अको एक–एक प्रनत सम्फक्षन्धत कामाऩानरकाको कामाारम, प्रदे शको कानून
सम्फन्धी क्रवषम हेने भन्रारम य नेऩार सयकायको कानून, न्माम तथा सॊ सदीम भानभरा भन्रारमभा
ऩठाउनु ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्रभाणीकयण बएको क्रवधेमक स्थानीम तहको याजऩरभा

प्रकाशन गनुा ऩनेछ । त्मस्तो कानून कामाऩानरकाको वेवसाईटभा सभेत याख्न सक्रकनेछ ।

(६) उऩदपा (१) फभोक्षजभ क्रवधेमक प्रभाणीकयण बएऩनछ त्मसका भुख्म व्मवस्थाको

फाये भा स्थानीम सिाय भाध्मभ वा अन्म उऩमुक्त तरयकाफाट प्रचाय प्रसाय गयाउन सक्रकनेछ ।
२६.

क्रवधेमक दताा अनबरेख याख्ने: (१) सबाको सक्षचवरे सबाभा ऩेश गना प्राप्त बएका प्रत्मेक क्रवधेमक
दताा गयी क्रवधेमकभा बएको कायफाहीको अद्यावनधक रगत तमाय गयी याख्नु ऩनेछ ।
(२) दे हामको अवस्थाभा क्रवधेमकराई सबाको दताा रगतफाट हटाइनेछ:–
(क)

क्रवधेमक सबाफाट अस्वीकृत बएभा,

(ख)

क्रवधेमक क्रपताा नरएभा, वा

(ग)

सबाको कामाकार सभाप्त बएभा ।

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ दताा रगतफाट हटाइएको क्रवधेमकको सम्फन्धभा सबाभा

कुनै प्रस्ताव ऩेश गना सक्रकने छै न ।
२७.

स्थानीम कानूनको एकीकृत य अद्यावनधक अनबरेख: (१) सबाको सक्षचवरे अनुसूची-२ फभोक्षजभको
ढाॉचाभा सबारे फनाएको ऐनको एकीकृत य अद्यावनधक अनबरेख याख्नु ऩनेछ ।
(२)

ु भभा अद्यावनधक क्रववयण तमाय
कामाऩानरकारे स्थानीम कानूनको वषागत य वणाानि

गयी याख्नु ऩनेछ ।

(३) स्थानीम कानूनभा सॊ शोधन बएभा त्मस्तो सॊ शोधन सभेत नभराई कामाऩानरकारे

अद्यावनधक ऩाठ तमाय गयी याख्नु ऩनेछ । त्मसयी अद्यावनधक गरयएको स्थानीम कानून स्थानीम
तहको वेफसाईटभा सभेत याख्न सक्रकनेछ ।
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२८.

कानून ननभााण प्रक्रिमा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था: स्थानीम कानून ननभााण सम्फन्धी अन्म प्रक्रिमा
सॊ क्रवधान तथा मस ऐनको प्रनतकूर नहुने गयी सबारे ननधाायण गये फभोक्षजभ हुनेछ ।

7

अनुसूची-१

(दपा ८ सॉग सम्फक्षन्धत)

स्थानीम कानूनभा यहने अङ्गहरु
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

राभो शीषाक
प्रस्तावना

क्रवनध ननभााण सूर
सॊ क्षऺप्त नाभ

क्रवस्ताय य प्रायम्ब
ऩरयबाषा

सायवान प्रावधानहरु

सॊ स्थागत/प्रशासननक स्वरुऩहरु
दण्ड य सजाम

क्रवक्रवध प्रावधानहरु
अनुसूचीहरु
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अनुसूची-२
(दपा २७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फक्षन्धत)
स्थानीम तहरे फनाएका ऐनको अनबरेख याख्ने यक्षजष्टयको ढाॉचा
.............स्थानीम तह
...............गाउॉसबा÷नगयसबा

दताा

दताा

नॊ

नभनत

क्रवधेमकको नाभ

प्रस्तुतकताा

क्रवतयण

सबाभा

साभान्म

दपावाय

ऩारयत

प्रभाणीकयण

नभनत

प्रस्तुत

छरपर

छरपर

नभनत

नभनत

नभनत

अनबरेख तमाय गनेको:–

अनबरेख जाॉच गनेको:–

दस्तखत:

दस्तखत:

नाभ,थय:

नाभ,थय:

ऩद:

ऩद:

नभनत:

नभनत:
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कैक्रपमत

