सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्स्थत गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको
ववधेयक
ु ले अङ्गीकार गरे को सङ्घीय लोकतास्न् क गनतन् ात्मकमक शासन प्रनालोको
प्रस्तावनााः मुलक
सुदृविकरनका लागग नेपालको सं ववधान बमोस्िम राज्यशस्िको प्रयोग गने सङ्घ, प्रदे श र
स्थानीय

तहबीचको

अन्तरसम्बन्धलाई

सहकाररता,

सहअस्स्तत्मकव,

समन्वय

र

पारस्पररक

सहयोगको गसद्धान्तका आधारमा व्यवस्स्थत गने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय
भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारस्म्भक
१.

सं स्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तह
(अन्तरसम्बन्ध ब्यवस्थापन) ऐन, २०७५" रहे को छ ।

२.

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) "अन्तर प्रदे श पररषद्" भन्नाले सं ववधानको धारा २३४ बमोस्िमको
अन्तर प्रदे श पररषद् सम्झनु पछन।

(ख) "पररषद्" भन्नाले दफा १६ बमोस्िमको राविय समन्वय पररषद्
सम्झनु पछन ।
(ग)

"प्रदे श" भन्नाले सं ववधान बमोस्िम गठन भएको प्रदे श सम्झनु पछन
।

(घ)

"प्रदे श समन्वय पररषद्" भन्नाले दफा २२ बमोस्िमको प्रदे श
समन्वय पररषद् सम्झनु पछन ।

(ङ)

"ववषयगत सगमगत" भन्नाले दफा २० बमोस्िमको ववषयगत सगमगत
सम्झनु पछन ।

(च) "सं ववधान" भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पछन ।
(छ)

"स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपागलका वा नगरपागलका सम्झनु पछन
।
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पररच्छे द-२
सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु
३.

सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधाराः सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय
तहबीचको अन्तर सम्बन्धका आधार दे हाय बमोस्िम हुनेछन्:(क)

ु को स्वतन् ता, सावनभौमसत्ता, भौगोगलक अखण्डता, रावियता,
मुलक
राविय स्वागधनता, राविय स्वागभमान, राविय वहत, राविय गौरव र
एकताको सं रिन,

(ख)
(ग)

सहकाररता, सहअस्स्तत्मकव, समन्वय र पारस्पररक सहयोग,
बहुदलोय प्रगतस्पधानत्मकमक सङ्घीय लोकतास्न् क गनतन् ात्मकमक शासन
प्रनालोको

(घ)

सुदृिोकरनमा वियास्शलता,

मानव अगधकार तथा मौगलक हक र कानूनी राज्यको सम्मान,
सं रिन र पररपूगतनमा वियास्शलता,

(ङ)

बहुलता, समानता र सामास्िक न्यायमा आधाररत समतामूलक
समाि गनमाननमा वियास्शलता,

(च)
(छ)

उद्यमशीलता,

मयानदा

र

आधाररत

सांस्कृगतक मूल्यहरुको ववकास र प्रबद्धननमा वियास्शलता,

प्राकृगतक, भौगतक,ववत्तीय

तथा मानवस्रोतको

सामास्िक

अगधकतम

तथा

दोगो उपयोग गरो लोकतन् का लाभहरुको न्यायोस्चत ववतरन गने
पद्धगत

सवहतको

लोकतास्न् क

समािवाद उन्मुख अथनतन्
(ि)

अनुशासनमा

मूल्य

र

मान्यतामा

आधाररत

गनमाननमा वियास्शलता,

बहुिातीय, बहुभावषक, बहुधागमनक, बहुसाँस्कृगतक तथा भौगोगलक
ववववधतायुि ववशेषतालाई आत्मकमसात गरो ववववधताबीचको एकता,
सामास्िक

साँस्कृगतक

ऐक्यबद्धता,

सहअस्स्तत्मकव,

सवहष्नुता

र

सद्भावको सं रिन तथा प्रबद्धननमा वियास्शलता,
(झ)

ददगो शास्न्त, सुशासन, ववकास र समृवद्धको राविय आकाङ्क्िाको
कायानन्वयनमा वियास्शलता,

(ञ)

सं ववधानले गनददनष्ट गरे का राज्यका गनदे शक गसद्धान्त, नीगत तथा
दावयत्मकवको पालना र कायानन्वयनमा वियास्शलता,

(ट)

सं ववधानको

अधीनमा

स्वतन् ताको सम्मान र
(ठ)

सबै

तहका

सरकारबाट

रहो

सङ्घीय

इकाईहरुको

सं स्थागत सुदृिोकरन,
प्रदान

गररने

से वा

नागररकबीचमा अववभेदको गसद्धान्तको अवलम्बन,
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कायनगत

प्रवाहमा

नेपालो

(ड)

सङ्घीय इकाइबीच स्िम्मेवारो, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारो
गदै सुमधुर र सहयोगात्मकमक सम्बन्धको ववकास र ववस्तार,

(ि)

कानून तथा नीगत कायानन्वयनमा एक आपसमा समन्वय र सहयोग,

(न)

साझा

सरोकार र वहतका ववषयमा सूचना आदानप्रदान, परामशन,

आपसी समन्वय र सहयोग ।
४.

अन्तर प्रदे श सम्बन्धका आधारहरुाः दफा ३ मा उस्ल्लस्खत आधारका अगतररि
प्रदे शहरुबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु दे हाय बमोस्िम हुनेछन्ाः(क) पारस्पररकताको

आधारमा

न्यावयक

वा

प्रशासगनक

गनननयको

कायानन्वयन र आपसी सहयोग,
(ख) एक अको प्रदे शका बागसन्दालाई सम्मान, समान व्यवहार र सुरिा,
(ग)

सं ववधानको अनुसूची-६ मा उस्ल्लस्खत अन्तर प्रदे शलाई प्रभाव पाने

प्रकृगतको ववषयमा कानून, नीगत, योिना तिुम
न ा तथा कायानन्वयन
गदान आपसी समन्वय, परामशन र सूचना आदान प्रदान,

(घ)

एक प्रदे शबाट अको प्रदे शको िे मा हुने वस्तुको िु वानी वा
सेवाको ववस्तारमा कुनै वकगसमको बाधा अवरोध नहुने वा कुनै
कर, शुल्क, दस्तुर वा महशुल नलगाउने वा त्मकयस्तो सेवा वा

वस्तुको िु वानी वा ववस्तारमा कुनै वकगसमको भेदभाव नहुने
सुगनस्ितता,
(ङ)

साझा वहत र सरोकार रहे को ववषयमा

सुचना आदान प्रदान र

सहकायन।
५.

प्रदे श र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धाः (१) दफा ३ र
४ मा उस्ल्लस्खत आधारहरुको सवनसामान्यतामा प्रगतकूल असर नपने गरो

आवश्यक

हे रफेर सवहत (मुटावटि मुटास्न्डि) त्मकयस्तो आधार प्रदे श र स्थानीय तह तथा अन्तर
स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको सम्बन्धमा समेत लागू हुनेछ ।

(२) प्रदे श र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र

समन्वय सम्बन्धी कानून बनाउँदा प्रदे शले दफा ३ र ४ लाई समेत आधार मान्नु
पनेछ।
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पररच्छे द-३
कानून, नीगत तथा योिना तिुम
न ा
६.

कानून, नीगत तथा योिना तिुम
न ा गदान ववचार गनुन पनेाः सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहले
कानून, नीगत तथा योिना तिुम
न ा गदान दे हायका ववषयलाई ववचार गनुन पनेछाः-

(क) सं ववधान बमोस्िम आफूसँग सम्बस्न्धत अगधकार सूचीका अगतररि
अको तहको अगधकार सूचीमा उस्ल्लस्खत ववषय,

(ख) सं ववधानको अनुसूचीमा रहे का अगधकार सूचीका ववषयहरुबीचको
अन्तरसम्बन्ध, अन्तरगनभनरता र सीमा,
(ग)

सं ववधानमा

रहे का

अगधकार

सूचीका

अगतररि

व्यवस्थाहरुको समग्रता,

सं वैधागनक

(घ)

सं ववधानका व्यवस्थाहरु प्रगतको सामन्िस्यतापून न दृवष्टकोन,

(ङ)

सं वैधागनक उद्देश्य, मान्यता, भावना र

(च)

ममन,

आफूसँग सम्बस्न्धत अगधकार सूचीमा परे को ववषयमा अको तह वा
समान तहको अगधकार ।

७.

प्रदे श तथा स्थानीय तहले कानून तथा नीगत तिुम
न ा गदान गलनु पने आधाराः (१) प्रदे शले
कानून तथा नीगत बनाउँदा दे हायका ववषयलाई आधार मान्नु पनेछाः(क) सं ववधान,

(ख) सङ्घीय कानून,
(ग)

रावष्टय नीगत तथा प्राथगमकता,

(घ) सवानवङ्गन राविय वहत तथा स्वाथन,
(ङ) कानूनको स्वच्छता, उपयुिता र तकनसङ्गतता,
(च)

कानून र न्यायका मान्य गसद्धान्त

तथा कानून शास्त्रका स्थावपत

मान्यताहरु
(छ) सवोच्च अदालतबाट प्रगतपाददत कानूनी गसद्धान्तहरु,
(ि)
(झ)

ु ले व्यि गरे को प्रगतबद्धता,
अन्तरानविय स्तरमा मुलक

सम्बस्न्धत प्रदे शले गनमानन गरे का अन्य नीगत तथा कानूनहरुसँगको
तादाम्यता,

(ञ)

गसमाना िोगडएका अन्य प्रदे शको साझा चासो, सरोकार र वहतका
ववषय,

(ट)

साझा अगधकार तथा आगथनक अगधकारको ववषयमा कानून तथा नीगत
बनाउँदा सङ्घबाट िारो भएका आधारभूत नीगत तथा मापदण्ड,
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(ठ)
,
(ड)

अन्य प्रदे शको कानून तथा नीगतसँगको तादात्मकम्यता र एकरुपता
ु ी- ९ मा उस्ल्लस्खत गबषयमा कानून बनाउदा
संगबधानको अनुसच
स्थानीय तहको

समेत भूगमका र

स्िम्मेबारो स्पष्ट गने।

(२) स्थानीय तहले कानून तथा नीगत बनाउँदा उपदफा (१) को खण्ड (क),
(ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ),(ि) र (ट) मा उस्ल्लस्खत ववषयका अगतररि
दे हायका ववषयलाई समेत आधार मान्नु पनेछाः(क) प्रदे श कानून तथा नीगत,
(ख) गसमाना िोगडएका अन्य स्थानीय तहको साझा चासो, सरोकार र
वहतका ववषय,
(ग)

साझा अगधकारको ववषयमा कानून तथा नीगत बनाउँदा सम्बस्न्धत
प्रदे श तहबाट िारो भएका आधारभूत नीगत तथा मापदण्ड ।

८.

सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्स्थत हुनेाः (१) दे हायका कायनहरु सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्स्थत
हुनेछन्:-

(क) कुनै

कायनलाई

फौिदारो

कसूरको

रुपमा

कायम

गरो

सिायको व्यवस्था गने,
(ख)
(ग)

नेपाल सरकार बादो हुने

कैद

फौिदारो कसूरको अनुसन्धान गने,

फौिदारो कसूरमा सं लग्न व्यस्ि उपर राज्यको तफनबाट मुद्दा
चलाउने,

(घ)

सं ववधानको धारा १५२ बमोस्िमको ववस्शवष्टकृत अदालत, न्यावयक
गनकाय वा न्यायागधकरनको स्थापना गने वा त्मकयस्तो अदालत,

(ङ)

न्यावयक गनकाय तथा न्यायागधकरनको िे ागधकारमा हे रफेर गने,

सं ववधान बमोस्िम सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्स्थत तथा गनरुपन हुने
अन्य कायन।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (घ) मा िुनसुकै कुरा ले स्खएको भए

तापगन दे हायको अवस्थामा दे हाय बमोस्िम हुनेछाः-

(क) सङ्घीय कानूनले प्रदे श प्रहरो वा प्रदे श स्तरको कुनै गनकाय वा
अगधकारोबाट अनुसन्धान हुने भनी तोकेका फौिदारो कसूरको
अनुसन्धान सङ्घीय कानून बमोस्िम त्मकयस्तो गनकाय वा अगधकारोबाट
हुने,

(ख) खण्ड (क) बमोस्िम प्रदे श तहबाट अनुसन्धान भएको नेपाल
सरकार वादो हुने मुद्दा महान्यायागधबिा वा गनिले तोकेको
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सरकारो वकील वा सं स्घय कानुन बमोस्िमको अगधकारोले
हने अगधकारोसमि नेपाल सरकारको नामबाट दायर
(ग)

मुद्दा

गने,

सं ववधान बमोस्िम आफ्नो अगधकार सूचीमा पने ववषयमा कानून

बनाउँदा वववाद समाधानको लागग वैकस्ल्पक उपाय अवलम्बन गनन
वा मुद्दा हे ने वा पुनरावेदन सुन्ने गनकाय वा अगधकारोको व्यवस्था
गनन वा स्िल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा मुद्दा वा पुनरावेदन
लाग्न सक्ने गरो सम्बस्न्धत प्रदे श तहको कानूनबाट व्यवस्था गनन
सवकने,
तर स्िल्ला अदालत वा उच्च अदालतको अगधकार िे
गसिनना गदान न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रचगलत सङ्घीय कानूनको
गसद्धान्त र व्यवस्था प्रगतकूल नहुने गरो गनुन पनेछ ।

(घ) िररबाना गने लगायतका प्रशासगनक तथा दे वानी दावयत्मकवको गसिनना
र कायानन्वयन सम्बस्न्धत प्रदे श वा स्थानीय तहको कानूनबाट गनन
सवकने l
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोस्िम स्िल्ला अदालत तथा उच्च
अदालतमा मुद्दा चल्ने वा पुनरावेदन लाग्ने गरो कानून बनाउनु अस्घ नेपाल सरकारको
कानून, न्याय तथा सं सदोय मागमला मन् ालय माफनत न्याय पररषद्को परामशन गलनु
पनेछ ।

(४) प्रदे श वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन तथा प्रशासन हुने कुनै ववषयलाई

फौिदारो कसूर कायम गरो
गरो सिाय गने

कैदको सिाय गनुन पने भएमा

फौिदारो कसू र कायम

सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोस्िम हुनेछ र त्मकयस्तो कसूरको

अनुसन्धान तथा तहवककात प्रदे श तहबाट हुने
(५) यस दफामा अन्य

गरो व्यवस्था गनुन पनेछ ।

िुनसुकै कुरा ले स्खएको भए तापगन प्रदे श र स्थानीय

तहले कानून बनाउँदा दे हाय बमोस्िम हुने गरो बनाउनु हुँदैन :-

(क) मौगलक हक, सं वैधागनक हक वा सं घीय कानून बमोस्िमका

अन्य

कानूनी हकमा प्रगतबन्ध लगाउने गरो वा त्मकयस्तो हकको प्रयोगमा
सीमा तोक्ने गरो,

(ख) सङ्घीय कानूनले कुनै काम कसै ले गनन पाउने भनी व्यवस्था
गरे कोमा त्मकयस्तो कायन गनन नपाउने गरो वा सङ्घीय कानूनले कुनै

काम कसै ले गनन नपाउने भनी व्यवस्था गरे कोमा त्मकयस्तो काम गनन
पाउने गरो,
(ग)

सं ववधान वा सं घीय कानून
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गबपररत हुने गरो।

९.

एकल अगधकारको सूचीमा रहे का ववषयमा कानून बनाउनेाः (१) सं ववधानको अनुसूची-५
मा उस्ल्लस्खत ववषयमा सङ्घले कानून बनाउनेछ ।

(२) सं ववधानको अनुसूची-६ मा उस्ल्लस्खत ववषयमा प्रदे शले कानून बनाउनेछ

।

(३) सं ववधानको अनुसूची-८ मा उस्ल्लस्खत ववषयमा स्थानीय तहले कानून

बनाउनेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोस्िम प्रदे श तथा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा

सं ववधान तथा सङ्घीय कानून ववपरोत नहुने गरो तथा अन्य तहमा गनवहत रहे को
अगधकारमा प्रगतकूल असर नपने गरो बनाउनु पनेछ ।
१०.

साझा अगधकारको सूचीमा रहे का ववषयमा कानून बनाउनेाः (१) सं ववधानको अनुसूची-७
र ९ मा उस्ल्लस्खत ववषयमा सङ्घले कानून बनाउनेछ र सङ्घले बनाएको कानूनको
अधीनमा रहो प्रदे श र स्थानीय तहले कानून बनाउनेछन् ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले स्खएको भए तापगन त्मकयस्तो ववषयमा

सङ्घको कानून नबनेको अवस्थामा सं ववधान प्रगतकूल नहुने गरो प्रदे श र स्थानीय तहले
कानून बनाउन सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (२) मा उस्ल्लस्खत ववषयमा सङ्घीय कानून बनेमा वा सङ्घीय

कानूनमा सं शोधन भएमा प्रदे श र स्थानीय तहले समेत सो अनुकूल हुने गरो कानून
बनाउनु वा पररमािनन गनुन पनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोस्िम सङ्घले कानून बनाउँदा सामान्यतया दे हायका

मान्यताबाट गनदे स्शत हुन ु पनेछाः-

(क) साझा अगधकारको सूचीमा रहे का ववषयमा सम्भव भएसम्म सङ्घ,
प्रदे श वा स्थानीय तहको भूगमका र स्िम्मेवारो स्पष्ट गने गरो
कानूनी बन्दोबस्त गने,
(ख) राविय मापदण्ड वा गुनस्तर गनधानरन गनुन पने वा व्यापक राविय
सरोकारको ववषयमा सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्था गने,
(ग)
(घ)

प्रदे श र स्थानीय तहको सिमता अगभवृवद्ध गदै िाने,

प्रदे श वा स्थानीय तहबाटै गनयमन तथा कायानन्वयन हुने प्रकृगतका
ववषयमा तथा प्रदे श वा स्थानीय तहको ववस्शष्टता र आवश्यकता

प्रगतगबस्म्बत हुनपु ने ववषयमा सम्बस्न्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहलाई
कानून बनाउन सहयोग गने,
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(ङ)

सङ्घबाट पून न गनयमन गनुन पने ववषयमा सङ्घीय कानूनबाट गनयमनको
व्यवस्था गरो कायानन्वयनमा प्रदे श र स्थानीय तहको अगधकतम
सहभगगता सुगनस्ित गने,

(च)

नागररकलाई सेवा प्राप्त गनन सहि र सरल तथा
कम

लागत पने

गरो

व्यवस्था गमलाउने,
(छ)
(ि)

आगथनक रुपले

सम्बस्न्धत सरकारबाट सम्पादन हुने गरो

समवष्टगत स्स्थरता कायम गने तथा

सं घीय भगु मका रहने,

रावष्टय प्राथगमकताको िे मा

प्रदे श र स्थानीय तहले कुनै ववषयमा कानून बनाउनु अस्घ सङ्घले

सो सम्बन्धमा कुनै नीगत वा मापदण्ड बनाउनु पने रहे छ भने
त्मकयस्तो नीगत वा मापदण्ड बनाई प्रदे श र स्थानीय तहलाई कानून
बनाउन सहिता प्रदान गने,

(झ)

सं ववधानको अनुसूची-७ मा उस्ल्लस्खत ववषयको हकमा नीगत
गनमानन, मापदण्ड, गुनस्तर गनधानरन तथा गनयमनको कायन सङ्घबाट
र ववकास,

(ञ)

स्थानीय गनयमन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायन प्रदे श

तहबाट हुन,े

सं ववधानको अनुसूची-९ मा उस्ल्लस्खत ववषयको हकमा नीगत

गनमानन, मापदण्ड, गुनस्तर गनधानरन तथा गनयमनको कायन सङ्घबाट,
ववकास तथा स्थानीय गनयमनको कायन प्रदे श तहबाट र सेवा प्रवाह
सम्बन्धी कायन स्थानीय तहबाट हुने ।

(५) सङ्घले सं ववधान बमोस्िमको साझा अगधकारको सूचीका ववषयमा आफूले

कानून बनाउने तथा प्रदे श र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामशन गने प्रयोिनको लागग
दे हायको प्रकृगतको आधारमा वगीकरन गरो कायानन्वयन गनन सक्नेछाः(क) सङ्घले पून न रुपमा गनयमन गनुप
न ने ववषय,
(ख) सङ्घले आंस्शक रुपमा मा
(ग)

गनयमन गनुप
न ने ववषय,

सङ्घले आधारभूत मापदण्ड, गसद्धान्त र आधार तय गरो सं रचनागत
कानूनी बन्दोबस्त गनुप
न ने ववषय,

(घ)

सङ्घले सामान्य रुपमा मागनदशनन, सहिीकरन वा अनुगमन

गनुप
न ने

ववषय,
(ङ)

कायानन्वयन र गनयमनको मुख्य दावयत्मकव प्रदे श वा स्थानीय तहको
हुने र सङ्घले सहयोग र समन्वय गनुप
न ने ववषय,
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(च)

प्रदे श

वा

स्थानीय

तहले

कायानन्वयनको

मुख्य

अगभभारा

वा

स्िम्मेवारो गलनुपने ववषय,
११.

(छ) प्रदे श र स्थानीय तह दुवैको भूगमका र स्िम्मेवारो रहने ववषय ।

समन्वय र परामशन गनेाः (१) नेपाल सरकारले दे हायका ववषयमा प्रदे श सरकारसँग
समन्वय र परामशन गनुन पनेछाः-

(क) सं ववधानको अनुसूची-७ मा उस्ल्लस्खत साझा अगधकारका ववषयमा
कानून तथा नीगत बनाउँदा,

(ख) दुई वा दुई भन्दा विो प्रदे शहरुको अनुरोधमा सं ववधानको अनुसूची६ मा उस्ल्लस्खत ववषयमा कानून तथा नीगत बनाउँदा,

(ग)

राविय महत्मकवका ठू ला पररयोिना, अन्तर प्रदे शस्तरोय पररयोिना वा
कायनिम सञ्चालन गदान,

(घ)

प्रदे शले समेत पालना वा कायानन्वयन गनुन पने गरो राविय योिना

(ङ)

अन्तर प्रदे शमा सञ्चालन हुने राविय सडक, ववद्युतीय प्रशारन लाईन

तथा नीगत बनाउँदा,

तथा अन्तर प्रदे शस्तरोय गसं चाइ वा यस्तै प्रकृगतका योिना सञ्चालन
गदान,

(च)

(छ)

प्रदे शको अगधकार सूचीमा पने ववषयमा

सस्न्ध वा सम्झौता गदान,

नेपाल सरकारले उपयुि ठहर्याएको अन्य ववषय।

(२) नेपाल सरकारले दे हायका ववषयमा स्थानीय तहसँग आवश्यकता अनुसार
समन्वय र परामशन गनन सक्नेछ(क) स्थानीय तहले समेत पालना वा कायानन्वयन गनुन पने गरो राविय
योिना तथा नीगत बनाउँदा,

(ख) नेपाल सरकारले उपयुि ठहर्याएको अन्य ववषय।
(३) नेपाल सरकारले दे हायका ववषयमा आबश्यकता अनुसार

तहसँग समन्वय र परामशन गनन सक्नेछ-

प्रदे श र स्थानीय

(क) सं ववधानको अनुसूची-९ मा उस्ल्लस्खत साझा अगधकारका ववषयमा
कानून

तथा नीगत बनाउँदा,

(ख) रािश्वको बाँडफाँड तथा नयाँ कर प्रनालो लागू गने िममा सो को
नीगतगत गबषयमा,
(ग)

प्राकृगतक स्रोत तथा त्मकयसको लाभको वाँडफाँड गदान ।

(४) उपदफा (१) मा उस्ल्लस्खत ववषयका अगतररि नेपाल सरकारले प्रदे श

सरकारको सरोकार िोगडएका ववषयमा कानून बनाउँदा र सं ववधानको धारा ५८
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बमोस्िमको अवस्शष्ट अगधकारको ववषयमा प्रदे श सरकारसँग आवश्यकता अनुसार
परामशन र समन्वय गनन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (१), (२), (३) र (4) बमोस्िम परामशन गदान नेपाल सरकारको

सम्बस्न्धत ववषय हेने मन् ालयले आफ्नो कायनिे सँग सम्बस्न्धत नीगत, योिना वा

कानूनको मस्यौदा सम्बन्धमा प्रदे श सरकारको हकमा सम्बस्न्धत ववषय हे ने प्रदे श
सरकारको मन् ालय र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहको प्रगतगनगधहरुको प्रचगलत
कानून बमोस्िमको सं स्थासँग परामशन गनेछ।
(६)

उपदफा (५) को प्रयोिनको लागग

परामशन गने सम्बन्धी अन्य प्रकृया

यस ऐन अन्तरगत बनेको गनयममा तोवकए बमोस्िम हुनेछ।

(७) प्रदे शले अनुसूची-७ र ९ बमोस्िमको साझा अगधकारको सूचीमा उस्ल्लस्खत

ववषयमा कानून तथा नीगत बनाउँदा नेपाल सरकारको ववषयगत मन् ालय वा गनकायसँग
समन्वय र परामशन गनुन पनेछ।

(८) अनुसूची-९ बमोस्िमको साझा अगधकारको सूचीमा उस्ल्लस्खत ववषयमा

स्थानीय तहले कानून तथा नीगत बनाउँदा नेपाल सरकारको ववषयगत मन् ालय र
सम्बस्न्धत प्रदे श सरकारको ववषयगत मन् ालय वा गनकायसँग समेत समन्वय र
परामशन गनुन पनेछ।

(९) प्रदे शले सं ववधानको अनुसूची-९ बमोस्िमको साझा अगधकारको सूचीमा

उस्ल्लस्खत ववषयमा कानून तथा नीगत बनाउँदा आफ्नो प्रदे शगभ का स्थानीय तहसँग
समन्वय र परामशन गनुन पनेछ।
(१०)
बमोस्िम

दफा ३ को खण्ड

(ख) र (ग) मा ले स्खएको कुनै कुराले

राविय प्राकृगतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको

अस्घकारिे मा

सं गबधान

प्रगतकूल

असर पारे को मागनने छै न।

(११) यस दफा बमोस्िम कुनै काम कारबाहोको सम्बन्धमा परामशन माग गदान

परामशन उपलब्ध नगराएकोमा त्मकयस्तो काम कारबाहो
परामशन बमोस्िम
१२.

कायन नभएको कारनले मा

प्रगतकूल असर पुयानएको मागननेछैन।

अस्घ बिाउन बाधा परे को

वा

कुनै काम कारबाहोको बैधागनकतामा

कानूनको प्रकाशन तथा अगभलेखाः (१) प्रदे शले बनाएको ऐन, गनयमावलो र गठन
आदे श प्रदे श रािप मा प्रकाशन गनुन पनेछ।
(२) स्थानीय तहले बनाएको ऐन र गनयमावलो स्थानीय रािप मा प्रकाशन
गनुन पनेछ।
(३) प्रदे श तथा स्थानीय तहले बनाएको नीगत, गनदे स्शका र कायनववगध
सावनिगनक रुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
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(४) प्रदे श तथा स्थानीय तहले बनाएको ऐन र गनयमावलोको प्रमानीकरन प्रगत
सम्बस्न्धत तहले सुरस्ित रुपमा अगभले ख गरो राख्नु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) र (२) बमोस्िमको ऐन, गनयमावलो र गठन आदे शको
प्रमास्नत प्रगत सम्बस्न्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा
सं सददय मागमला मन् ालयमा पठाउनु पनेछ।
(६) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, गनयमावलो तथा अन्य कानूनको एक प्रगत
प्रदे श सरकारलाई समेत पठाउनु पनेछ।
(७)

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहवाट

सं गबधान तथा प्रचगलत कानून बमोस्िम

पाररत भएका साबनिगनक गलखतको एकीकृत अगभले ख रहने गरो नेपाल सरकारले
आबश्यक व्यवस्था गमलाउन सक्नेछ।
१३.

सहयोग गनुन पनेाः (१) प्रदे श र स्थानीय तहको अगधकार सूची तथा कायन स्िम्मेवारोमा
पने ववषयमा कानून, नीगत तथा योिना तिुम
न ा गदान प्रदे श र स्थानीय तहबाट अनुरोध
भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गनन सक्नेछ।
(२) स्थानीय तहको अगधकार सूची तथा कायन स्िम्मेवारोमा पने ववषयमा
कानून, नीगत तथा योिना तिुम
न ा गदान स्थानीय तहको अनुरोध भई आएमा प्रदे श
सरकारले आवश्यक सहयोग गनन सक्नेछ।
(३) नेपाल सरकारले प्रदे श र स्थानीय तहलाई कानून बनाउनको लागग नमूना

कानूनको मस्यौदा बनाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(४) सङ्घले बनाएका कानून, नीगत तथा योिना कायानन्वयन गदान प्रदे श सरकार
र स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गनुन पनेछ। ।
(५) प्रदे श र स्थानीय तहको अगधकार सूची तथा कायन स्िम्मेवारोमा पने
ववषयमा प्रदे श र स्थानीय तहले बनाएको कानून, नीगत तथा योिना कायानन्वयन गदान
नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गनुन पनेछ
१४.

गनदे शन ददन सक्नेाः (१) सं ववधान, यस ऐन तथा अन्य प्रचगलत कानून बमोस्िम कायन
सम्पादन गदान नेपाल सरकारले राविय महत्मकव तथा प्राथगमकता वा प्रदे शहरुबीच
समन्वय गनुप
न ने ववषयमा प्रदे श मस्न् पररषद्लाई आवश्यक गनदे शन ददन सक्नेछ।
(२) सं ववधान, यस ऐन तथा अन्य प्रचगलत कानून बमोस्िम कायनसम्पादन गदान

नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदे श सरकार माफनत गाउँ कायनपागलका तथा नगर
कायनपागलकालाई आवश्यक गनदे शन ददन सक्नेछ।

(३) प्रदे श र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गनन
तथा सङ्घीय र प्रदे श कानूनको कायानन्वयनमा प्रभावकाररता ल्याई सावनिगनक वहत
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कायम गनन प्रदे श मस्न् पररषद्ले गाउँ कायनपागलका तथा नगर कायनपागलकालाई
आवश्यक गनदे शन ददन सक्नेछ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोस्िमको गनदे शन पालना गनुन सम्बस्न्धत
१५.

तहको कतनव्य हुनेछ।

ध्यानाकषनन गराउन सक्नेाः (१) प्रदे श तथा स्थानीय तहले बनाएको कानून सं ववधान
तथा अन्य सङ्घीय कानून ववपरोत भएमा नेपाल सरकारले त्मकयस्तो कानूनलाई सं ववधान

तथा सङ्घीय कानून अनुकूल हुने गरो तत्मककाल पररमािनन गनन सम्बस्न्धत प्रदे श तथा
स्थानीय तहको ध्यानाकषनन गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोस्िम ध्यानाकषनन भएमा सो बमोस्िम कानून पररमािनन
गनुन सम्बस्न्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहको कतनव्य हुनेछ ।
पररच्छे द–४

पररषद् तथा सगमगत
१६.

पररषद्को गठनाः (१) सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्स्थत गनन
दे हाय बमोस्िमको राविय समन्वय पररषद् रहनेछाः(क) प्रधानमन् ी

-

अध्यि
(ख) नेपाल सरकारको अथन मन् ी

-

(ग)

-

सदस्य

नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा सं सदोय मागमला मन् ी
सदस्य

(घ)

नेपाल सरकारको गृह मन् ी

-

सदस्य
(ङ)

नेपाल सरकारको सङ्घीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन् ी

-

सदस्य
(च)

सबै प्रदे शका मुख्य मन् ीहरु

-

सदस्य
(छ) राविय योिना आयोगका उपाध्यि

-

सदस्य
(ि) गाउपागलका महासं घ, नगरपागलका सं घ तथा स्िल्ला समन्वय सगमगत
महासं घबाट सवै प्रदे शवाट प्रगतगनगधत्मकव हुने गरो समाबेशी गसद्दान्त
अनरुप प्रधानमन् ीले मनोनयन
सवहत

सात िना

- सदस्य
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गरे का

कस्म्तमा दुई मवहला

(२)

उपदफा (१) को खण्ड (ि) बमोस्िम मनोनगत सदस्यको पदावधी गतन

वषनको हुनेछ।

तर

कारनले

सम्बस्न्धत स्थानीय तहको गनिको पद

कायम नभएमा वा कुनै

ररि भएमा मनोगनत सदस्यको पद ररि भएको मागननेछ।
(३)

पररषद्को बैठकमा ववषयगत मन् ी तथा सम्बस्न्धत पदागधकारो वा

ववशेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार आमन् न गनन सवकनेछ।
(४) पररषद्को बैठक वषनको कम्तीमा दुई पटक वस्नेछ।
(५) पररषद्को बैठकको गमगत, समय, स्थान र छलफलका ववषयहरु पररषद्को
अध्यिले तोके बमोस्िम हुनेछ ।

(६) पररषद्को बैठक बस्नको लागग अध्यि सवहत बहुमत सदस्यहरुको

उपस्स्थगत हुन ु पनेछ।

(७) पररषद्को बैठकको अध्यिता पररषद्को अध्यिले गनेछ ।
कुनै प्रदे श वा स्थानीय तहले

(८)

पररषदको वैठकमा कुनै गबषयमा छलफल

गननको लागग अनुरोध गरो पररषदको सस्चबालयमा प्रस्ताब पेश गनन सक्नेछ। त्मकयसरो
प्राप्त हुन आएका प्रस्ताब पररषदको सस्चवले अध्यक्ष्य समि पेश
(९) उपदफा ( ७) बमोस्िम पेश भएको

पने दे स्खएमा

गनुन पनेछ।

कुनै प्रस्ताव पररषदमा छलफल गनुन
पेश गनन

पररषदको

(१०) प्रधानमन् ी तथा मस्न् पररषद्को कायानलयको सस्चवले

पररषदको

सस्चवलाई

अध्यक्ष्यले सो प्रस्ताब पररषद्को वैठकमा

गनदे शन ददन सक्नेछ।

सस्चवको रुपमा

कायन गनेछ।

(११) पररषद्को बैठक तथा गनननय सम्बन्धी अन्य कायनववगध पररषद् आफैंले
१७.

गनधानरन गरे बमोस्िम हुनेछ।

पररषद्को काम, कतनव्य र अगधकाराः पररषद्को काम, कतनव्य र अगधकार दे हाय
बमोस्िम हुनेछाः-

(क) साझा अगधकारका ववषयमा कानून तथा नीगत तिुम
न ाको लागग सङ्घ,
प्रदे श र स्थानीय तहबीच समन्वय गने ,
(ख) प्रदे श तथा स्थानीय स्तरमा कायानन्वयन हुने राविय वहत तथा
स्वाथनसँग िोगडएको ववषयमा समन्वय गने,

(ग)

राविय योिना, नीगत तथा कानूनहरुको प्रदे श तथा स्थानीय तहमा
कायानन्वयनका सम्बन्धमा रहे का िवटलता समाधान गनन समन्वय
गने,
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(घ)

अन्तर प्रदे श तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पने कानून, नीगत तथा
रननीगतको तिुम
न ाको सम्बन्धमा समन्वय गने,

(ङ)

अन्तर प्रदे शस्तरमा सञ्चागलत ववकासका ठू ला आयोिनाहरुको
कायानन्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गने,

(च)

स्शिा, स्वास््य, रोिगारो लगायतको ववषयमा गुनस्तर र एकरुपता
कायम गनन आधारभूत मापदण्ड गनधानरन गने ववषयमा समन्वय
गने,

(छ) सङ्घीयता कायानन्वयनको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहबाट
बनेका नीगत, कानून तथा योिनाको सगमिा तथा ववश्लेषन गने,
गराउने,
(ि) सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहबाट हुने से वा प्रवाहको ववषयमा
सामन्िस्यता

(झ)

कायम गनन आबश्यक कायन गने,

कानून गनमानन तथा कायानन्वयनको ववषयमा नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सुझाव ददने,

ञ)

नेपाल सरकार, मस्न् पररषद्, ववषयगत सगमगत र प्रदे श समन्वय
पररषद्बाट

१८.

छलफलको

लागग

पठाएका

ववषयमा

आबस्यकता

अनुसार छलफल तथा समन्वय गने।

सस्चवालय तथा िनशस्िाः (१) पररषद्को सस्चवालय नेपाल सरकार, प्रधानमन् ी तथा
मस्न् पररषद्को कायानलयमा रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्िमको सस्चवालयलाई आवश्यक बिेट तथा िनशस्ि
नेपाल सरकारले व्यवस्था गनेछ।

1९.

ववशेष सगमगत गठन गनन सक्नेाः (१) पररषद्ले आफ्नो काम कारबाहोलाई व्यवस्स्थत
गनन आवश्यकता अनुसार ववशेष सगमगत गठन गनन सक्नेछ ।
(2) उपदफा (१) बमोस्िम गठन हुने ववशेष सगमगतको सं रचना, काम, कतनव्य

र अगधकार पररषद्ले तोके बमोस्िम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोस्िमको ववशेष सगमगतको बैठक तथा गनननय सम्बन्धी

व्यवस्था सो सगमगत आफैंले गनधानरन गरे बमोस्िम हुनेछ।

२०. ववषयगत सगमगत: (१) सङ्घ र प्रदे शका सम्बस्न्धत ववषय हेने मन् ालय तथा स्थानीय
तहबीचमा समन्वय कायम गरो नीगत तथा योिना कायानन्वयन र ववकास गनमानन
लगायतका काममा प्रभावकाररता ल्याउन दे हाय बमोस्िमका ववषयगत सगमगत रहनेछन(क) नेपाल सरकारको सम्बस्न्धत ववषय हेने मन् ी
अध्यि
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-

(ख) प्रदे श सरकारका सम्बस्न्धत ववषय हे ने मन् ी

-

सदस्य
(ग)

अध्यक्ष्यले तोकेको स्थानीय तहको
एक िना प्रमुख वा अध्यि

-

सदस्य
(२) ववषयगत सगमगतको बैठक कम्तीमा वषनको एक पटक बस्नेछ।
(३) ववषयगत सगमगतको बैठकको गमगत, समय, स्थान तथा छलफलको सूची
सो सगमगतको अध्यिले तोके बमोस्िम हुनछ
े ।

(४) ववषयगत सगमगतको बैठक बस्नको लागग सो सगमगतको अध्यि सवहत

बहुमत सदस्यहरुको उपस्स्थगत हुन ु पनेछ ।
(५)

ववषयगत सगमगतको बैठकको अध्यिता सो सगमगतको अध्यिले गनेछ ।

(६) ववषयगत सगमगतले आवश्यकता अनुसार ववषय ववज्ञ एवं सरोकारवाला
गनकायको प्रगतगनगधलाई बैठकमा आमन् न गनन सक्नेछ ।
(७) ववषयगत सगमगतको सस्चवालय नेपाल सरकारको सम्बस्न्धत मन् ालयमा
रहनेछ ।
(८) ववषयगत सगमगतको बैठक तथा गनननय सम्बन्धी अन्य कायनववगध सो सगमगत
२१.

आफैंले गनधानरन गरे बमोस्िम हुनेछ।

ववषयगत सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकाराः ववषयगत सगमगतको काम, कतनव्य र
अगधकार दे हाय बमोस्िम हुनेछाः-

(क) आफ्नो ववषयसँग सम्बस्न्धत िे का योिना, नीगत तथा कानूनको
तिुम
न ा गदान प्रदे श तथा स्थानीय तहसं ग परामशन गने,
(ख) िे गत योिना, नीगत तथा कायनिममा एकरुपता, गनरन्तरता एवं
गुनस्तरोयता
रननीगतहरुको

कायम

गनन

कायानन्वयनमा

तथा

कानून,

प्रभावकाररता

योिना,
ल्याउन

नीगत

तथा

आवश्यक

समन्वय गने,
(ग)

आफ्नो ववषयसँग सम्बस्न्धत िे का राविय नीगत तिुम
न ाको लागग
पररषद्लाई सुझाव ददने,

२२.

(घ)

पररषद्को गनननय एवं गनदे शन कायानन्वयन गने गराउने,

(ङ)

पररषद्ले तोकेका अन्य कायन गने।

प्रदे श समन्वय पररषद्को गठनाः प्रदे श र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गनन प्रदे श
कानून बमोस्िम एक प्रदे श समन्वय पररषद्को गठन हुनेछ।
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२३.

प्रदे श समन्वय पररषद्को काम, कतनव्य र अगधकाराः (१) प्रदे श समन्वय पररषद्को
काम, कतनव्य र अगधकार प्रदे श कानून बमोस्िम हुनेछ।

(२) प्रदे श समन्वय पररषद्ले गरे को गनननय प्रदे श सरकार र प्रदे श गभ का

स्थानीय तहले पालना र कायानन्वयन गनुन पनेछ ।
(३) पररषद्ले प्रदे श समन्वय पररषद्लाई आवश्यक गनदे शन ददन सक्नेछ र
२४.

पररषद्ले ददएको त्मकयस्तो गनदे शन पालना गनुन प्रदे श समन्वय पररषद्को कतनव्य हुनेछ ।

स्िल्ला समन्वय सगमगतको भूगमकााः (१) सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीच समन्वय
कायम गनन स्िल्ला समन्वय सगमगतले सं ववधानको धारा २२० को उपधारा (७)
बमोस्िमको काम, कतनव्य र अगधकार प्रयोग गनेछ।
(२) प्रदे श र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गने सम्बन्धमा स्िल्ला समन्वय
सगमगतले प्रदे श कानूनमा उल्लेख भए बमोस्िमको कायन गनेछ ।
(३) सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारो बनाउन नेपाल
सरकार, पररषद्, ववषयगत सगमगत तथा प्रदे श समन्वय पररषद्ले स्िल्ला समन्वय
सगमगतलाई आवश्यक स्िम्मेवारो प्रदान गनन सक्नेछन्।
पररच्छे द-५
वववाद समाधान

२5.

वववाद नआउने गरो कायनसम्पादन गनुन पनेाः सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहहरुले आफ्नो

२६.

सङ्घ, प्रदे श तथा अन्तर प्रदे शबीचको वववादाः (१) अन्तर प्रदे श पररषद्ले सङ्घ र

अगधकार िे गभ को कायनसम्पादन गदान वववाद नआउने गरो सम्पन्न गनुन पने छ।
प्रदे शबीच तथा प्रदे श-प्रदे शबीच उत्मकपन्न रािनीगतक वववाद समाधान गनेछ।

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रगतकूल असर नपने गरो अन्तर प्रदे श

पररषद्ले दे हायको वववादहरुलाई समाधान गनेछाः-

(क) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै गनकायबाट भएको गनननय
वा

काम

कारबाहोबाट

प्रदे शको

अगधकार

सूची

वा

स्िम्मेवारोमा प्रगतकूल असर परे को कारनबाट उत्मकपन्न वववाद,

कायन

(ख) प्रदे श सरकार वा प्रदे श सरकारको कुनै गनकायबाट भएको गनननय
वा काम कारबाहोबाट सङ्घको अगधकार सूची वा कायन स्िम्मेवारोमा
प्रगतकूल असर परे को कारनबाट उत्मकपन्न वववाद,
(ग)

एक

वा

एकभन्दा

बिो

प्रदे शबाट

भएको

गनननय

वा

काम

कारबाहोबाट अको प्रदे शको अगधकार सूची वा कायन स्िम्मेवारोमा
प्रगतकूल असर परे को कारनबाट उत्मकपन्न वववाद ।
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(३) उपदफा (२) बमोस्िमको कुनै वववाद उत्मकपन्न भएमा वववाद उत्मकपन्न भएको
गमगतले पन्र ददन गभ

वववादको कुनै पिले त्मकयस्तो वववादको सम्बन्धमा अन्तर प्रदे श

पररषद्को सस्चवालयमा गलस्खत सूचना ददनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोस्िम सूचना प्राप्त भएमा अन्तर प्रदे श पररषद्को
सस्चवालयले सो पररषद्को अध्यिलाई यथाशीघ्र िानकारो गराउनु पनेछ।
(५) उपदफा (१) को प्रयोिनको लागग अन्तर प्रदे श पररषद्ले दे हायको कायन
गनेछाः(क) वववाददत प्रश्न वा ववषय पवहचान गने,
(ख) वववादको प्रकृगत गनधानरन गने,
(ग) वववादको कारन पवहचान गने,
(घ) वववाद समाधानका उपाय वा ववकल्पहरुको खोिी गने,
(ङ) अन्तर प्रदे श पररषद्ले मनागसब ठानेका अन्य कायन गने।
(६) उपदफा (५) बमोस्िमको कायन गननको लागग अन्तर प्रदे श पररषद्ले
उपसगमगत वा कायनदल गठन गनन सक्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोस्िमको उपसगमगत वा कायनदलको सं रचना, कायानदेश,

कायानवगध र कायनववधी त्मकयस्तो उपसगमगत वा कायनदल गठन गदानको बखत अन्तर प्रदे श
पररषद्ले गनधानरन गरे बमोस्िम हुनेछ।

(८) उपदफा (२) बमोस्िमको वववादको सम्बन्धमा अन्तर प्रदे श पररषद्ले

वातान, छलफल, परामशन र मेलगमलापबाट वववादको समाधान गनेछ।
(९) अन्तर प्रदे श पररषद्ले उपदफा (३) बमोस्िम वववादको सूचना प्राप्त भएको
गमगतले तीन मवहना गभ
(१०)

उपदफा

वववाद समाधान गररसक्नु पनेछ।
(८)

बमोस्िम

वववाद

समाधान

नभएमा

त्मकयस्तो

वववाद

समाधानको लागग अन्तर प्रदे श पररषद्ले उपयुि गनननय गनन सक्नेछ।
(११) उपदफा (१०) बमोस्िम भएको गनननय सम्बस्न्धत पिले कायानन्वयन
गनुन गराउनु पनेछ।

(१२) यस दफामा िुनसुकै कुरा ले स्खएको भए तापगन सङ्घीय सं सद वा प्रदे श

सभामा ववचाराधीन ववषयसँग सम्बस्न्धत वववादमा उपदफा (१०) बमोस्िम अन्तर प्रदे श
पररषद्ले कुनै गनननय गने छै न।

तर त्मकयस्तो ववषयमा गनवहत रािनीगतक गबवाद समाधान गननको लागग
रािनीगतक सहस्िकरन गनन बाधा परे को मागनने छे न।
(१३) अन्तर प्रदे श पररषद्को सस्चवालय प्रधानमन् ी तथा मस्न् पररषद्को
कायानलयमा रहनेछ।
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(१४) अन्तर प्रदे श पररषद्को सस्चवको रुपमा नेपाल सरकारको मुख्य सस्चवले
कायन गनेछ।
२७. प्रदे श तथा स्थानीय तह र अन्तर स्थानीय तहबीचको वववादाः (१) प्रदे श तथा स्थानीय
तहबीच तथा अन्तर स्थानीय तह बीचको रािनीगतक वववादको समाधान प्रदे श सभाले
गनेछ।

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रगतकूल असर नपने गरो प्रदे श सभाले

दे हायको वववादहरुलाई समाधान गनेछाः-

(क) प्रदे श सरकार वा प्रदे श सरकारको कुनै गनकायबाट भएको गनननय
वा काम कारबाहोबाट स्थानीय तहको अगधकार सूची वा कायन
स्िम्मेवारोमा प्रगतकूल असर परे को कारनबाट उत्मकपन्न वववाद,
(ख) स्थानीय

तहको

कारबाहोबाट

कुनै

प्रदे शको

गनकायबाट
अगधकार

भएको

सूची

वा

प्रगतकूल असर परे को कारनबाट उत्मकपन्न वववाद,
(ग)

गनननय
कायन

वा

काम

स्िम्मेवारोमा

एक वा एकभन्दा बिो स्थानीय तहबाट भएको गनननय वा काम
कारबाहोबाट अको स्थानीय तहको अगधकार सूची वा कायन
स्िम्मेवारोमा प्रगतकूल असर परे को कारनबाट उत्मकपन्न वववाद ।

(३) उपदफा (२) बमोस्िमको कुनै वववाद समाधान गननको लागग प्रदे श सभाले
रािनीगतक वववाद समाधान सगमगत गठन गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोस्िमको सगमगतको सं रचना प्रदे श सभाले गनधानरन गरे
बमोस्िम हुनेछ।

(५) उपदफा (४) को सवनसामान्यतामा प्रगतकूल असर नपने गरो उपदफा (३)

बमोस्िमको

सगमगतमा प्रदे श सभाले

तोकेका प्रदे श सभाका सदस्यका अगतररि

वववादसँग सम्बस्न्धत प्रदे श सरकारको सम्बस्न्धत मन् ालयको मन् ी, वववादसँग

सम्बस्न्धत स्थानीय तहको अध्यि वा प्रमुख तथा सम्बस्न्धत स्िल्ला समन्वय सगमगतको
प्रगतगनगधलाई समेत समावेश गनुन पनेछ।

(६) उपदफा (२) बमोस्िम कुनै वववाद उत्मकपन्न भएमा वववाद उत्मकपन्न भएको

गमगतले पन्र ददन गभ मा वववादको कुनै पिले त्मकयस्तो वववादको सम्बन्धमा प्रदे श
सभाको सस्चवालयमा गलस्खत सूचना ददनु पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोस्िम सूचना प्राप्त भएमा प्रदे श सभा सस्चवालयले प्रदे श
सभाको सभामुखलाई यथाशीघ्र िानकारो गराउनु पनेछ।
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(८) उपदफा (१) को प्रयोिनको लागग उपदफा (३) बमोस्िमको रािनीगतक
वववाद समाधान सगमगतले दे हायको कायन गनेछाः(क) वववाददत प्रश्न वा ववषय पवहचान गने,
(ख) वववादको प्रकृगत गनधानरन गने,
(ग)

वववादको कारन पवहचान गने,

(घ)

वववाद समाधानका उपाय वा ववकल्पहरुको खोिी गने,

(ङ)

सो सगमगतले उपयुि ठानेका अन्य कुनै कायन गने।

(९) उपदफा (२) बमोस्िमको वववादको सम्बन्धमा वातान, छलफल, परामशन र
मेलगमलापबाट वववादको समाधान गनुन पनेछ।
(१०) उपदफा (८) बमोस्िमको कायन गननको लागग उपदफा (३) बमोस्िमको
रािनीगतक वववाद समाधान सगमगतले ववषय ववज्ञ समेत समावेश गरो प्राववगधक सगमगत
वा कायनदल गठन गनन सक्नेछ।
(११) उपदफा (१०) बमोस्िमको प्राववगधक उपसगमगत वा कायनदलको सं रचना,
कायानदेश, कायानवगध र कायनववधी त्मकयस्तो उपसगमगत वा कायनदल गठन गदानको बखत

उपदफा (३) बमोस्िमको रािनीगतक वववाद समाधान सगमगतले गनधानरन गरे बमोस्िम
हुनेछ।

(१२) उपदफा (३) बमोस्िमको रािनीगतक वववाद समाधान सगमगतले उपदफा

(६) बमोस्िम वववादको सूचना प्राप्त भएको गमगतले तीन मवहना गभ

वववाद समाधान

गररसक्नु पनेछ।
(१३) यस दफा बमोस्िम वववाद समाधान नभएमा त्मकयस्तो वववाद समाधानको
लागग प्रदे श सभाले उपयुि गनननय गनन सक्नेछ।
(१४) यस दफा बमोस्िम भएको गनननय सम्बस्न्धत पिले कायानन्वयन गनुन
गराउनु पनेछ।
(१५) यस दफामा अन्य

िुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापगन सङ्घीय सं सदमा

ववचाराधीन ववषयसँग सम्बस्न्धत वववादमा यस दफा बमोस्िम कुनै गनननय गररने छै न।

(१६) यस दफा बमोस्िम वववाद समाधान गने अन्य प्रविया र कायनववगध प्रदे श
२८.

कानून बमोस्िम हुनेछ।

सं वैधागनक इिलासको अगधकार िे मा प्रगतकूल असर नपनेाः

(१) यस पररच्छे दमा

ले स्खएको कुनै कुराले सं ववधानको धारा १३७ बमोस्िमको सवोच्च अदालतको
सं वैधागनक इिलासको अगधकार िे मा प्रगतकूल असर परे को मागनने छै न।
(२)
गदान

सं बैधागनक ईिलासले सं घ, प्रदे श तथा स्थानीय तह बीचको वववाद समाधान
कुनै गबबादको प्रकृगतबाट त्मकयस्तो गबबादको
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कुनै ववषय आपसी वातान, परामशन

र मेलगमलापबाट समाधान गनुन
सम्बस्न्धत पिलाई

उपयुि दे स्खएमा सो को लागग आबस्यकता

उस्चत मौका ददन

र

प्रोत्मकसाहन

अनुसार

गनन सक्नेछ।

पररच्छे द-६
ववववध

२९.

प्रगतवेदन पेश गनुन पनेाः यस ऐन बमोस्िम आफूले सम्पादन गरे का काम कारबाहोका
सम्बन्धमा प्रदे श समन्वय पररषद् र ववषयगत सगमगतले पररषद्मा र पररषद्ले सङ्घीय

३०.
३१.

सं सदमा वावषनक प्रगतवेदन पेश गनुन पनेछ ।

प्रचगलत कानून बमोस्िम हुनेाः यस ऐनमा ले स्खए िगत ववषयमा यस ऐन बमोस्िम र
अन्य ववषयमा प्रचगलत कानून बमोस्िम हुनेछ।

गनयम बनाउने अगधकाराः यो ऐन कायानन्वयन गनन
सरकारले

आवश्यक गनयमहरु बनाउन सक्नेछ।
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