सं वत् २०७७ सालको ऐन नं..........

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध
सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना:

ु ले
मुलक

प्रततस्पधानत्मक

सं घीय

अङ्गीकार

गरे को

लोकतान्त्न्िक

बहुलवादमा

गणतन्िात्मक

आधाररत
शासन

बहुदलीय

प्रणालीको

सुदृढीकरणका लातग नेपालको सं ववधान बमोन्त्िम राज्यशन्त्िको प्रयोग गने सं घ,

प्रदे श र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकाररता, सहअन्त्स्तत्व, समन्वय र
पारस्पररक सहयोगको आधारमा व्यवन्त्स्थत गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
१.

प्रारन्त्म्भक

सं न्त्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम

“सं घ,

प्रदे श र स्थानीय

तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७7” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) "अन्तरप्रदे श पररषद्" भन्नाले सं ववधानको धारा २३४
बमोन्त्िमको अन्तरप्रदे श पररषद् सम्झनु पछन।

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

(ग) "प्रदे श" भन्नाले सं ववधान बमोन्त्िम गठन भएको प्रदे श
सम्झनु पछन।

(घ) "प्रदे श समन्वय पररषद्" भन्नाले दफा २4 बमोन्त्िमको
प्रदे श समन्वय पररषद् सम्झनु पछन।
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(ङ) "ववषयगत

सतमतत"

भन्नाले

ववषयगत सतमतत सम्झनु पछन।

दफा

२2

बमोन्त्िमको

(च) "सं ववधान" भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पछन।
(छ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपातलका वा नगरपातलका
सम्झनु पछन।

पररच्छे द-२

३.

संघ, प्रदे श र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु

संघ,

प्रदे श

र

स्थानीय

तहबीचको

अन्तरसम्बन्धका

आधार:

(1) सं ववधानमा भएको व्यवस्थाका अततररि सं घ, प्रदे श र स्थानीय

तहबीचको अन्तरसम्बन्धको अन्य आधार दे हाय बमोन्त्िम हुनेछन्:(क) राविय वहतका आधारभूत ववषय,
(ख) राविय गौरव र एकताको सं रिण,
(ग)

राज्यका तनदे शक तसद्धान्त, नीतत तथा दावयत्वको पालना

(घ)

मौतलक हकको कायानन्वयन,

(ङ)

राविय नीततको सम्मान तथा कायानन्वयनमा योगदान,

(च)

सं ववधानका व्यवस्थाहरुको समग्रता र सामञ्जस्यता,

र कायानन्वयन,

(छ) लोकतान्त्न्िक मूल्य र मान्यतामा आधाररत समािवाद

उन्मुख अथनतन्ि तनमानण,

(ि)

सं ववधानको अधीनमा रही साझा वहत र सरोकारको

ववषयमा अतधकारको प्रयोग गदान अको तहको अन्त्स्तत्व
र कायनगत स्वायत्तताको सम्मान,

(झ)

नेपाली नागररकबीच समान व्यवहार र सुरिा,
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(ञ)

कानून,

नीतत

र

न्यावयक

वा

प्रशासतनक

तनणनय

कायानन्वयनमा आपसी समन्वय, परामशन, सहयोग तथा
सूचनाको आदान प्रदान,

(ट)

प्राकृततक तथा भौततक स्रोतको सं रिण,

(ठ)

प्राकृततक, भौततक तथा ववत्तीय स्रोतको ददगो व्यवस्थापन

(ड)

भ्रष्टाचार तनवारण र सुशासन प्रवद्धनन,

(ढ)

पारस्पररक सहयोग र सहकायन,

(ण)

समानुपाततक

(त)

नागररकलाई प्रदान गने सेवाको प्रभावकाररता,

(थ)

व्यापार, वस्तुको ढु वानी र सेवाको ववस्तारमा आपसी

(द)

सं घ,

र लाभको न्यायोन्त्चत ववतरण,

समावेशी तथा सहभातगतामूलक

व्यवस्था अवलम्बन,

शासन

सहयोग र समन्वय,
प्रदे श

र

स्थानीय

तहबीच

समन्वय

तथा

अन्तरसम्बन्ध कायम गने सम्बन्धमा प्रचतलत कानूनमा
व्यवस्था भएको अन्य ववषय।

(२) प्रदे श र स्थानीय तहले आफ्नो अतधकारको ववषयमा

कानून बनाउँदा उपदफा (१) मा उन्त्ल्लन्त्खत ववषयलाई समेत आधार
मान्नु पनेछ।

पररच्छे द-३

४.

कानून, नीतत तथा योिना तिुम
न ा

कानून वा नीतत बनाउँदा ववचार गनुन पने: (१) सं घले आफ्नो एकल वा
साझा अतधकारको ववषयमा कुनै कानून वा नीतत बनाउँदा सं ववधान तथा

यस ऐन बमोन्त्िमका अन्य कुराका अततररि दे हायका कुराहरुलाई
ववचार गनुन पनेछ:-
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(क) प्रदे श

तथा

स्थानीय

(ख) लागत,

ददगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकाररताका

अततक्रमण नगने,

तहको

एकल

अतधकारको

दृवष्टले कुनै ववषयको कायानन्वयन प्रदे श वा स्थानीय
तहबाट गदान उपयुि हुन,े

(ग) कुनै ववषयको कायानन्वयनमा दोहोरो नपने गरी सं घ,
प्रदे श र स्थानीय तहको भूतमका रहने।

(२) प्रदे शले आफ्नो एकल वा साझा अतधकारको ववषयमा

कुनै कानून वा नीतत बनाउँदा सं ववधान तथा यस ऐन बमोन्त्िमका अन्य
कुराका अततररि दे हायका कुराहरुलाई ववचार गनुन पनेछ:(क)

सं घ वा स्थानीय तहको एकल अतधकारको अततक्रमण
नगने,

(ख)

सं घीय कानूनसँग बान्त्झन नहुने,

(ग)

राविय नीतत वा प्राथतमकता अनुकूल हुने र त्यसको

कायानन्वयनमा सघाउ पुग्ने,
(घ)

कुनै ववषयको कायानन्वयन स्थानीय तहबाट गदान लागत,

ददगोपना, सेवा प्रवाहको प्रभावकाररताका दृवष्टले उपयुि
हुने,
(ङ)

कुनै ववषयको कायानन्वयनमा दोहोरो नपने गरी सम्भव
भएसम्म स्थानीय तहको भूतमका रहने।

(३) स्थानीय तहले आफ्नो एकल वा साझा अतधकारको

ववषयमा कुनै कानून वा नीतत बनाउँदा सं ववधान तथा यस ऐन

बमोन्त्िमका अन्य कुराका अततररि दे हायका कुराहरुलाई ववचार गनुन
पनेछ:-

(क)

सं घ वा प्रदे शको एकल अतधकारको अततक्रमण नगने,
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(ख)

सं घीय र प्रदे श कानूनसँग बान्त्झन नहुने,

(ग)

राविय नीतत वा प्राथतमकता अनुकूल हुने र त्यसको

कायानन्वयनमा सघाउ पुग्ने,
(घ)

प्रदे शको नीतत वा प्राथतमकता अनुकूल हुने र त्यसको
कायानन्वयनमा सघाउ पुग्ने,

(ङ)

कुनै ववषयको कायानन्वयनमा दोहोरो नपने।

(४) उपदफा (२) र (३) मा िुनसुकै कुरा ले न्त्खएको भए

तापतन प्रदे श वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा दे हाय बमोन्त्िम हुने
गरी बनाउनु हुँदैन:(क)

मौतलक हक, सं वैधातनक हक वा सं घीय कानूनप्रदत्त हकमा
प्रततबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको प्रयोगमा सीमा
तोक्ने,

(ख)

सं घीय कानूनले कुनै काम कसै ले गनन पाउने भनी व्यवस्था
गरे कोमा त्यस्तो काम गनन नपाउने वा सं घीय कानूनले कुनै

काम कसैले गनन नपाउने भनी व्यवस्था गरे कोमा त्यस्तो काम
गनन पाउने।
५.

एकल अतधकारको कायानन्वयन: (१) सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहले आआफ्नो एकल अतधकारको ववषयमा आवश्यक कानून बनाउने र त्यस्तो
अतधकारको कायानन्वयन गनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम प्रदे श वा स्थानीय तहले कानून

बनाउँदा वा सोको कायानन्वयन गदान सो ववषयमा सं ववधान बमोन्त्िम कुनै

शतन वा मापदण्ड पालना गनुन पने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो शतन वा

मापदण्डको अधीनमा रही र सं ववधानमा सं घले नीतत बनाउने व्यवस्था

भएकोमा त्यस्तो नीतत वा नीतत अन्तगनत बनेको सं घीय कानूनको
अधीनमा रही कायानन्वयन गनुन वा कानून बनाउनु पनेछ।
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(३) सं घ, प्रदे श वा स्थानीय तहमध्ये एकभन्दा बढी तहको

एकल अतधकारमा परे को ववषयको कायानन्वयन गदान वा कानून बनाउँदा

प्रदे शले सं घीय कानून प्रततकूल नहुने गरी र स्थानीय तहले सं घीय र

प्रदे श कानून प्रततकूल नहुने गरी कायानन्वयन गनुन वा कानून बनाउनु
पनेछ।
६.

साझा अतधकारको कायानन्वयन: (१) सं घले साझा अतधकारको ववषय

कायानन्वयन गदान वा त्यस्तो ववषयमा कानून बनाउँदा दे हाय बमोन्त्िम
हुने व्यवस्था गनुन पनेछ:(क)

कसूर

र

सिायको

तनधानरण, रावियस्तर

वा

राविय

महत्वका वा एकभन्दा बढी प्रदे शमा ववस्तार भएका

पूवानधार सं रचनाको तनमानण र सबै प्रदे शमा समान रुपमा
लागू हुने गुणस्तर वा मापदण्डको तनधानरण र तनयमन
सं घीय कानून बमोन्त्िम हुने,
(ख)

दे हायका ववषय प्रदे श कानून बमोन्त्िम हुने:(१) प्रदे शस्तरका

ववद्युत,

खानेपानी,

तसँचाई

वातावरण

िस्ता

ववषयमा

सडक,

िस्ता पूवानधार सं रचनाको तनमानण र सञ्चालन,

(२) न्त्शिा,

स्वास््य,

िनचेतनाको अतभवृवद्ध,

(३) रोिगार

प्रवधनन,

सामान्त्िक सुरिा,

उद्यमशीलताको

ववकास,

(४) प्रदे शस्तरमा हुने सेवा प्रवाह,
(५) सावनितनक स्वास््य, उपभोिा वहत, सावनितनक
सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रदे शस्तरको
तनयमन।
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(ग)

स्थानीयस्तरमा हुने सेवा प्रवाह र सावनितनक स्वास््य,
उपभोिा

वहत,

सावनितनक

सेवा

प्रवाहको

गुणस्तर

सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा हुने तनयमन तथा िनचेतना

अतभवृवद्ध स्थानीय तहबाट वा स्थानीय कानून बमोन्त्िम
हुने।
(२)

प्रदे शले

सं घ र प्रदे शको साझा अतधकारमा परे को

ववषयको कायानन्वयन गदान वा त्यस्तो ववषयमा कानून बनाउँदा सो

सम्बन्धी सं घीय कानून अनुकूल हुने गरी कायानन्वयन गनुन वा कानून
बनाउनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापतन त्यस्तो

ववषयमा सं घीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदे शले सो ववषय कायानन्वयन
गनन वा कानून बनाउन सक्नेछ।

(४) सं ववधानको अनुसूची-९

को ववषयमा सं घीय कानून

नबनेको अवस्थामा प्रदे शले र सं घीय वा प्रदे श कानून नबनेको
अवस्थामा स्थानीय तहले सं ववधान र यस ऐनको अधीनमा रही
आवश्यक कानून बनाउन वा सो ववषयको कायानन्वयन गनन सक्नेछन्।
७.

संघीय कानूनबाट व्यवन्त्स्थत हुन:े (१) दे हायका ववषयहरु सं घीय
कानूनबाट व्यवन्त्स्थत हुनछ
े न्:-

(क) सं घको एकल अतधकारको सूचीमा परे को ववषय,
(ख) सं घले बनाएको नीतत वा मापदण्ड बमोन्त्िम हुने ववषय,
(ग)

कुनै कायनलाई फौिदारी कसूरको रुपमा कायम गने र

(घ)

ववन्त्शष्टीकृत

सिायको व्यवस्था गने ववषय,
न्यायातधकरणको

अदालत,
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स्थापना

न्यावयक

गने

वा

तनकाय

त्यस्तो

वा

अदालत,

न्यावयक तनकाय वा न्यायातधकरणको िेिातधकार हेरफेर
गने ववषय,
(ङ)

अवन्त्शष्ट अतधकारको ववषय।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा िुनसुकै कुरा ले न्त्खएको

भए तापतन प्रदे श वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन वा प्रशासन हुने कुनै

ववषयमा कानून बमोन्त्िम प्रशासतनक दण्ड िररबानाको व्यवस्था गनन
सवकनेछ।
८.

प्रदे श वा स्थानीय तहबाट कायानन्वयन हुन सक्ने: (१) सं घले आफ्नो
एकल अतधकारको ववषय वा अवन्त्शष्ट अतधकारको सम्बन्धमा कानून

बनाउँदा त्यस्तो ववषय वा अतधकार अन्तगनतको कुनै कायन प्रदे श वा
स्थानीय तह वा प्रदे श वा स्थानीय तहको कुनै तनकाय वा अतधकारीले
गने गरी व्यवस्था गनन सक्नेछ।

(२) सं घले एकल वा साझा अतधकारका ववषय वा अवन्त्शष्ट

अतधकारको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा सो कानून अन्तगनत कायानन्वयन
हुने ववषयमध्ये लागत, ददगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकाररताका

दृवष्टले प्रदे श वा स्थानीय तहबाट कायानन्वयन गनन उपयुि हुने
दे न्त्खएका ववषय प्रदे श वा स्थानीय तहबाट कायानन्वयन हुने व्यवस्था
गनन सक्नेछ।

(३) प्रदे शले एकल वा साझा अतधकारका ववषयमा कानून

बनाउँदा त्यस्तो कानून अन्तगनत कायानन्वयन हुने ववषयमध्ये लागत,
ददगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकाररताका दृवष्टले स्थानीय तहबाट
कायानन्वयन

गनन उपयुि

हुने

दे न्त्खएका

कायानन्वयन हुने व्यवस्था गनन सक्नेछ।
(४) प्रदे शको एकल

ववषय

स्थानीय

तहबाट

वा साझा अतधकारमा रहेको कुनै

ववषयसँग सम्बन्त्न्धत कुनै पूवानधार सं रचना तनमानण वा अन्य कुनै
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ु
पररयोिना दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदे शले कानून बनाई सं यि
रुपमा
कायानन्वयन गनन वा सञ्चालन गनन सक्नेछन्।

(५) स्थानीय तहको एकल वा साझा अतधकारमा रहेको कुनै

ववषयसँग सम्बन्त्न्धत कुनै पूवानधार सं रचना तनमानण वा अन्य कुनै

ु
पररयोिना दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानून बनाई सं यि
रुपमा कायानन्वयन गनन वा सञ्चालन गनन सक्नेछन्।
९.

कसूरको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरी: (१) सं घीय कानून बमोन्त्िम
प्रदे श प्रहरी वा प्रदे शस्तरको कुनै तनकाय वा अतधकारीबाट अनुसन्धान

हुने फौिदारी कसूरको अनुसन्धान सोही तनकाय वा अतधकारीबाट
हुनछ
े ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोन्त्िम

अनुसन्धान

भएको

नेपाल

सरकारवादी हुने मुद्दा महान्यायातधविा वा तनिले तोकेको सरकारी
वकील वा सं घीय कानून बमोन्त्िम तोवकएको अतधकारीले मुद्दा हेने
अतधकारी समि नेपाल सरकारको नामबाट दायर गनन
१०.

सक्नेछ।

न्त्िल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गनन सक्ने: प्रदे श वा
स्थानीय तहले कानून बनाउँदा त्यस्तो कानून बमोन्त्िम हुने प्रशासतनक

दण्ड िररबानाको तनणनय उपर सम्बन्त्न्धत न्त्िल्ला अदालतमा पुनरावेदन
लाग्ने व्यवस्था गनन सक्नेछ।
११.

समन्वय र परामशन गने: (१) नेपाल सरकारले दे हायका ववषयमा

ँ समन्वय र परामशन
आवश्यकता अनुसार सम्बन्त्न्धत प्रदे श सरकारसग
गनेछः-

(क) सं ववधानको अनुसूची-७ मा उन्त्ल्लन्त्खत साझा अतधकारका
ववषयमा कानून तथा नीतत बनाउँदा,

(ख) दुई

वा

दुई

भन्दा

बढी

प्रदे शहरुको

अनुरोधमा

सं ववधानको अनुसूची-६ मा उन्त्ल्लन्त्खत ववषयमा कानून
तथा नीतत बनाउँदा,
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(ग) राविय

महत्वका

ठू ला

पररयोिना, अन्तरप्रदे शस्तरीय

पररयोिना वा कायनक्रम सञ्चालन गदान,

(घ) प्रदे शले समेत पालना वा कायानन्वयन गनुन पने गरी
राविय योिना तथा नीतत बनाउँदा,

(ङ) अन्तरप्रदे शमा सञ्चालन हुने राविय सडक, ववद्युतीय
ँ ाइ वा यस्तै
प्रशारण लाईन तथा अन्तरप्रदे शस्तरीय तसच
प्रकृततका योिना सञ्चालन गदान,

(च) प्रदे शको अतधकार सूचीमा पने ववषयमा सन्त्न्ध वा सम्झौता
गदान,

(छ) नेपाल सरकारले उपयुि ठहर्याएको अन्य ववषय।
(२) नेपाल सरकारले दे हायका ववषयमा स्थानीय तहसँग

आवश्यकता अनुसार समन्वय र परामशन गनेछः-

(क) स्थानीय तहले समेत पालना वा कायानन्वयन गनुन पने
गरी राविय योिना तथा नीतत बनाउँदा,

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

प्रदे श र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामशन गनेछः-

(क) सं ववधानको अनुसूची-९ मा उन्त्ल्लन्त्खत साझा अतधकारका
ववषयमा कानून तथा नीतत बनाउँदा,

(ख) रािश्वको बाँडफाँट तथा नयाँ कर प्रणाली लागू गने
क्रममा सोको नीततगत ववषयमा,

(ग) प्राकृततक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट गदान।
(४) उपदफा (१) मा उन्त्ल्लन्त्खत ववषयका अततररि प्रदे श

सरकारसँग सरोकार भएका अन्य ववषय र सं ववधानको धारा ५८
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बमोन्त्िमको अवन्त्शष्ट अतधकारको ववषयमा कानून तिुम
न ा गदान नेपाल
सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदे श सरकारसँग परामशन र समन्वय
गनेछ।

(5) प्रदे शले सं ववधानको अनुसूची-७ र ९ बमोन्त्िमको साझा

अतधकारको सूचीमा उन्त्ल्लन्त्खत ववषयमा कानून तथा नीतत बनाउँदा

नेपाल सरकारको ववषयगत मन्िालय वा तनकायसँग समन्वय र परामशन
गनेछ।

(6) स्थानीय तहले सं ववधानको अनुसूची-९ मा उन्त्ल्लन्त्खत

ववषयमा कानून तथा नीतत बनाउँदा नेपाल सरकारको ववषयगत
मन्िालय र सम्बन्त्न्धत प्रदे श सरकारको ववषयगत मन्िालय वा
तनकायसँग समेत समन्वय र परामशन गनेछ।
(7)

प्रदे शले

सं ववधानको

अनुसूची-९

बमोन्त्िमको

साझा

अतधकारको सूचीमा उन्त्ल्लन्त्खत ववषयमा कानून तथा नीतत बनाउँदा
आफ्नो प्रदे शतभिका स्थानीय तहसँग समन्वय र परामशन गनेछ।

(8) यस दफा बमोन्त्िम कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा

परामशन माग गदान परामशन उपल्ध नगराएकोमा त्यस्तो काम कारबाही
अन्त्घ बढाउन बाधा परे को

वा

परामशन बमोन्त्िम कायन नभएको

कारणले माि कुनै काम कारबाहीको वैधातनकतामा प्रततकूल असर
पुर्याएको मातनने छै न।
१२.

कानूनको प्रकाशन तथा अतभलेख: (१) सं घले बनाएको ऐन, तनयमावली
र गठन आदे श नेपाल रािपिमा प्रकाशन गनुन पनेछ।

(२) प्रदे शले बनाएको ऐन, तनयमावली र गठन आदे श प्रदे श

रािपिमा प्रकाशन गनुन पनेछ।

(3) स्थानीय तहले बनाएको ऐन र तनयमावली स्थानीय

रािपिमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
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(4) प्रदे श तथा स्थानीय तहले बनाएको नीतत, तनदे न्त्शका र

कायनववतध सावनितनक रुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ।

(5) प्रदे श तथा स्थानीय तहले बनाएको ऐन र तनयमावलीको

प्रमाणीकरण प्रतत सम्बन्त्न्धत तहले सुरन्त्ित रुपमा अतभले ख गरी राख्नु
पनेछ।

(6) उपदफा (2) र (3) बमोन्त्िमको ऐन, तनयमावली र

गठन आदे शको प्रमान्त्णत प्रतत सम्बन्त्न्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहले

नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा सं सदीय मातमला मन्िालयमा
पठाउनु पनेछ।

(7) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, तनयमावली तथा अन्य

कानूनको एक प्रतत प्रदे श सरकारलाई समेत पठाउनु पनेछ।

(8) सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहबाट सं ववधान तथा प्रचतलत

कानून बमोन्त्िम पाररत भएका सावनितनक तलखतको एकीकृत अतभले ख
रहने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था तमलाउन सक्नेछ।

(९) प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले प्रदे श रािपि र स्थानीय

रािपिमा प्रकान्त्शत सूचनाहरु रािपिकै स्वरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा

राख्नु पनेछ र त्यस्तो रािपिको ववद्युतीय प्रतत आवश्यक सुरिण ववतध
अपनाई सुरन्त्ित रहने व्यवस्था तमलाउनु पनेछ।
१३.

आयोिना तिुम
न ा र कायानन्वयन: (१) रावियस्तर वा राविय महत्त्वका

आयोिना, एकभन्दा बढी प्रदे शमा कायानन्वयन गनुन पने आयोिना र
िवटल प्राववतधक िमता वा ठू लो लगानी आवश्यक पने आयोिनाको

तिुम
न ा सं घले गनेछ र यसरी आयोिना तिुम
न ा गदान सं घीय सं सदका
सदस्यहरुको परामशनकारी भूतमका रहनेछ।

(२) प्रदे शतभि पने र प्रदे शबाट कायानन्वयन हुने प्रदे शस्तरीय

आयोिनाको तिुम
न ा प्रदे श सरकारले गनेछ र यसरी प्रदे शको आयोिना
तिुम
न ा गदान प्रदे श सभा सदस्यहरुको परामशनकारी भूतमका रहनेछ।
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(३) स्थानीय तहतभि पने र स्थानीय तहबाट कायानन्वयन हुने

स्थानीयस्तरीय आयोिनाको तिुम
न ा स्थानीय तहले गनेछ।

(४) यस दफा बमोन्त्िम प्रदे श र स्थानीय तहले आयोिना

तिुम
न ा, बिेट व्यवस्था तथा कायानन्वयन गदान सं घीय कानूनले तनधानरण
गरे को मापदण्डको आधारमा गनुन पनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोन्त्िम सं घले आयोिना तिुम
न ा गदान

प्रदे श वा स्थानीय तह माफनत् कायानन्वयन हुने गरी गनन सक्नेछ र

त्यस्तो आयोिना सम्बन्त्न्धत प्रदे श वा स्थानीय तहले कायानन्वयन गनुन
पनेछ।

(६) ववषयगत सतमततले सं घ, प्रदे श वा स्थानीय तहबाट तिुम
न ा

हुने आयोिनासँग सम्बन्त्न्धत तनकायबीच आवश्यक समन्वयको व्यवस्था
तमलाउनेछ।
१४.

सहयोग गनुन पने: (१) प्रदे श र स्थानीय तहको अतधकार सूची तथा
कायन न्त्िम्मेवारीमा पने ववषयमा कानून, नीतत तथा योिना तिुम
न ा गदान
प्रदे श र स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले
आवश्यक सहयोग गनन सक्नेछ।

(२) स्थानीय तहको अतधकार सूची तथा कायन न्त्िम्मेवारीमा

पने ववषयमा कानून, नीतत 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 लातग नमूना कानूनको मस्यौदा बनाई उपल्ध गराउन
सक्नेछ।

(४) सं घले बनाएका कानून, नीतत तथा योिना कायानन्वयन

गदान प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गनुन पनेछ।
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(५) प्रदे श र स्थानीय तहको अतधकार सूची तथा कायन

न्त्िम्मेवारीमा पने ववषयमा प्रदे श र स्थानीय तहले बनाएको कानून,

नीतत तथा योिना कायानन्वयन गदान नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग
गनुन पनेछ।
१५.

सहकायन गनन सक्ने: (१) सं घीय सं सद, प्रदे श सभा तथा स्थानीय तहले

व्यवस्थापन ववतध तथा काम कारबाहीमा सामञ्जस्यता तथा एकरुपता
कायम गननको लातग सहकायन गनन सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम सहकायन गने प्रयोिनको लातग

सं घीय सं सद, प्रदे श सभा तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार
सूचना आदान-प्रदान, छलफल वा परामशन गनन सक्नेछन्।
पररच्छे द-४
पररषद् तथा सतमतत
१६.

राविय समन्वय पररषद्को गठन:

(१) यस ऐन बमोन्त्िम सं घ, प्रदे श र

स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवन्त्स्थत गनन दे हाय
बमोन्त्िमको राविय समन्वय पररषद् गठन हुनछ
े ः(क) प्रधानमन्िी

- अध्यि

(ख) नेपाल सरकारको अथन मन्िी

- सदस्य

(ग)

नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा
सं सदीय मातमला मन्िी

- सदस्य

(घ)

नेपाल सरकारको गृह मन्िी

- सदस्य

(ङ)

नेपाल सरकारको सं घीय मातमला तथा

(च)

सामान्य प्रशासन मन्िी

- सदस्य

प्रदे श सरकारका मुख्य मन्िीहरु

- सदस्य

14

(छ) प्रतततनतध सभाको ववपिी दलको नेता

वा तनिले तोकेको सं घीय सं सदको
सदस्य

(ि)

गाउँ

कायनपातलकाका

अध्यि

- सदस्य

वा

उपाध्यि, नगर कायनपातलकाका प्रमुख
वा

उपप्रमुख

र

सतमततका

प्रमुख

तसद्धान्त

बमोन्त्िम

प्रतततनतधत्व
तोकेका

हुने

कम्तीमा

न्त्िल्ला

समन्वय

गरी

समावेशी

वा

उपप्रमुखको

प्रधानमन्िीले

तीनिना

मवहला

सवहत प्रत्येक प्रदे शबाट एकिनाको
दरले सातिना
(2)

पदातधकारी

- सदस्य

पररषद्को बैठकमा ववषयगत मन्िी तथा सम्बन्त्न्धत

वा

ववशेषज्ञलाई

आवश्यकता

अनुसार

आमन्िण

गनन

सवकनेछ।
(3) पररषद्को बैठक वषनको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
(4) पररषद्को बैठकको तमतत, समय, स्थान र छलफलका

ववषयहरु पररषद्को अध्यिले तोके बमोन्त्िम हुनेछ।
(5) पररषद्को बैठक बस्नको लातग अध्यि सवहत बहुमत

सदस्यहरुको उपन्त्स्थतत हुन ु पनेछ।
(6)

पररषद्को

बैठकको

अध्यिता

पररषद्को

अध्यिले

गनेछ।
(7) पररषद्को बैठक तथा तनणनय सम्बन्धी अन्य कायनववतध

पररषद् आफैंले तनधानरण गरे बमोन्त्िम हुनेछ।
१७.

पररषद्को काम, कतनव्य र अतधकार: पररषद्को काम, कतनव्य र
अतधकार दे हाय बमोन्त्िम हुनछ
े ः15

(क) साझा अतधकारका ववषयमा कानून तथा नीतत तिुम
न ाको
लातग सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीच समन्वय गने,
(ख) प्रदे श तथा स्थानीयस्तरमा कायानन्वयन हुने राविय वहत
तथा स्वाथनसँग िोतडएको ववषयमा समन्वय गने,

(ग) राविय योिना, नीतत तथा कानूनहरुको प्रदे श तथा
स्थानीय

तहमा

कायानन्वयनका

सम्बन्धमा

िवटलता समाधान गनन समन्वय गने,

रहेका

(घ) अन्तरप्रदे श तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पने कानून,
नीतत तथा रणनीततको तिुम
न ाको सम्बन्धमा समन्वय गने,
(ङ) अन्तरप्रदे शस्तरमा

सञ्चातलत

ववकासका

ठू ला

आयोिनाहरुको कायानन्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गने,
(च) सं घीयता

कायानन्वयनको

सम्बन्धमा

सं घ,

प्रदे श

र

स्थानीय तहबाट बनेका नीतत, कानून तथा योिनाको
सतमिा तथा ववश्लेषण गने, गराउने,

(छ) सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको
ववषयमा सामञ्जस्यता कायम गनन आवश्यक कायन गने,

(ि) कानून

तनमानण

तथा

कायानन्वयनको

ववषयमा

नेपाल

सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सुझाव
ददने,

(झ) नेपाल सरकार, मन्त्न्िपररषद्, ववषयगत सतमतत र प्रदे श
समन्वय पररषद्बाट छलफलको लातग पठाएका ववषयमा
आवश्यकता अनुसार छलफल तथा समन्वय गने।
१८.

सन्त्चवालय तथा िनशन्त्ि: (१) पररषद्को सन्त्चवालय नेपाल सरकार,
प्रधानमन्िी तथा मन्त्न्िपररषद्को कायानलयमा रहनेछ।
(2) प्रधानमन्िी तथा मन्त्न्िपररषद्को कायानलयको सन्त्चवले
पररषद्को सन्त्चवको रुपमा काम गनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोन्त्िमको सन्त्चवालयलाई आवश्यक बिेट
तथा िनशन्त्ि नेपाल सरकारले व्यवस्था गनेछ।
१९.

संघ, प्रदे श र स्थानीय कानूनको अध्ययन गने: (१) नेपाल सरकारले

तोकेको तनकायले सं घ, प्रदे श वा स्थानीय तहले बनाएको कानून तथा
सोको कायानन्वयनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम अध्ययन गदान त्यस्तो तनकायले

नेपाल सरकारको ववषयगत मन्िालयसँग समन्वय गनन तथा सम्बन्त्न्धत
तहसँग छलफल गनन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोन्त्िमको तनकायले यस दफा बमोन्त्िम

गरे को अध्ययनको तनष्कषन सवहतको प्रततवेदन प्रत्येक वषन असोि
मसान्ततभि पररषद् समि पेश गनुन पनेछ।
२०.

तसफाररस गनन सक्ने: (१) दफा १९ बमोन्त्िम प्रततवेदन पेश भएमा
पररषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा छलफल गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम अध्ययन तथा छलफल गदान

पररषद्ले आवश्यकता अनुसार ववशेष सतमतत गठन गनन वा सम्बन्त्न्धत
ववज्ञको राय समेत तलन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्त्िम अध्ययन तथा छलफल

गदान सं घ, प्रदे श वा स्थानीय तहले बनाएको कुनै कानून पररमािनन गनुन
पने दे न्त्खएमा पररषद्ले त्यस्तो कानून पररमािनन गनन सम्बन्त्न्धत तहलाई
तसफाररस गनन सक्नेछ।
२1.

ववशेष

सतमतत

गठन

गनन

सक्ने:

(१)

पररषद्ले

आफ्नो

काम

कारबाहीलाई व्यवन्त्स्थत गनन आवश्यकता अनुसार ववशेष सतमतत गठन
गनन सक्नेछ।
(2) उपदफा (१) बमोन्त्िम गठन हुने ववशेष सतमततको

सं रचना, काम, कतनव्य र अतधकार पररषद्ले तोके बमोन्त्िम हुनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोन्त्िमको ववशेष सतमततको बैठक तथा

तनणनय सम्बन्धी व्यवस्था सो सतमतत आफैंले तनधानरण गरे बमोन्त्िम
हुनेछ।
२२.

ववषयगत सतमतत: (१) सं घ र प्रदे शका सम्बन्त्न्धत ववषयको कायनिि
े

रहेको मन्िालय तथा स्थानीय तहबीचमा समन्वय कायम गरी नीतत
तथा

योिना

कायानन्वयन

र

ववकास

तनमानण

लगायतका

काममा

प्रभावकाररता ल्याउन दे हाय बमोन्त्िमका ववषयगत सतमतत रहनेछन्:(क) नेपाल सरकारको सम्बन्त्न्धत ववषयको
कायनिेि रहेको मन्िी
(ख) प्रदे श

सरकारका

- अध्यि

सम्बन्त्न्धत

ववषयको

कायनिेि रहेको मन्िी
(ग) अध्यिले

तोकेको

- सदस्य
स्थानीय

तहको

एकिना प्रमुख वा अध्यि

- सदस्य

(२) ववषयगत सतमततको बैठक कम्तीमा वषनको एक पटक
बस्नेछ।
(३) ववषयगत सतमततको बैठकको तमतत, समय, स्थान तथा
छलफलको सूची सो सतमततको अध्यिले तोके बमोन्त्िम हुनेछ।
(४) ववषयगत सतमततको बैठक बस्नको लातग सो सतमततको

अध्यि सवहत बहुमत सदस्यहरुको उपन्त्स्थतत हुन ु पनेछ।

(५) ववषयगत सतमततको बैठकको अध्यिता सो सतमततको
अध्यिले गनेछ।
(६) ववषयगत सतमततले आवश्यकता अनुसार ववषय ववज्ञ एवं
सरोकारवाला तनकायको प्रतततनतधलाई बैठकमा आमन्िण गनन सक्नेछ।
(७)

ववषयगत

सतमततको

सम्बन्त्न्धत मन्िालयमा रहनेछ।
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सन्त्चवालय

नेपाल

सरकारको

(८) अध्यिले तोकेको सम्बन्त्न्धत मन्िालयको रािपिावित

प्रथम श्रे णी वा सो सरहको कमनचारीले ववषयगत सतमततको सन्त्चवको
रुपमा काम गनेछ।

(9) ववषयगत सतमततको बैठक तथा तनणनय सम्बन्धी अन्य
कायनववतध सो सतमतत आफैंले तनधानरण गरे बमोन्त्िम हुनछ
े ।
२३.

ववषयगत सतमततको काम, कतनव्य र अतधकार: ववषयगत सतमततको
काम, कतनव्य र अतधकार दे हाय बमोन्त्िम हुनछ
े ः-

(क) आफ्नो ववषयसँग सम्बन्त्न्धत िेिका योिना, नीतत तथा

कानूनको तिुम
न ा गदान प्रदे श तथा स्थानीय तहसँग
परामशन गने,

(ख) िेिगत

योिना,

नीतत

तथा

कायनक्रममा

एकरुपता,

तनरन्तरता एवं गुणस्तरीयता कायम गनन तथा कानून,
योिना,

नीतत

तथा

रणनीततहरुको

कायानन्वयनमा

प्रभावकाररता ल्याउन आवश्यक समन्वय गने ,
(ग) आफ्नो

ववषयसँग

सम्बन्त्न्धत

िेिका

राविय

नीतत

तिुम
न ाको लातग पररषद्लाई सुझाव ददने,
(घ) पररषद्को तनणनय एवं तनदे शन कायानन्वयन गने, गराउने,
(ङ) पररषद्ले तोकेका अन्य कायन गने।
२४.

प्रदे श समन्वय पररषद्को गठन: (१) प्रदे श र स्थानीय तहबीच वा
प्रदे शतभिका एकभन्दा बढी न्त्िल्लातभिका स्थानीय तहबीचको समन्वय
वा

अन्तरसम्बन्धलाई

व्यवन्त्स्थत

गनन

प्रत्येक

प्रदे शस्तरमा

दे हाय

बमोन्त्िमको एक प्रदे श समन्वय पररषद् रहनेछः(क) मुख्यमन्िी
(ख) प्रदे श

- अध्यि

सरकारको

आतथनक

मातमला

सम्बन्धी ववषयको कायनिेि रहेको मन्िी
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- सदस्य

(ग)

प्रदे श

सरकारको

आन्तररक

मातमला

सम्बन्धी ववषयको कायनिेि रहेको मन्िी

- सदस्य

(घ)

प्रदे श सरकारको प्रमुख सन्त्चव

- सदस्य

(ङ)

प्रदे शतभिका गाउँ कायनपातलकाका अध्यि
वा उपाध्यि, नगर कायनपातलकाका प्रमुख

वा उपप्रमुख र न्त्िल्ला समन्वय सतमततका
प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाट कम्तीमा
एक

ततहाई

तसद्धान्त

एकिनाको

मवहला

बमोन्त्िम
दरले

सवहत

प्रत्येक

(च)

न्त्िल्लाबाट

मुख्यमन्िीले

व्यन्त्ि

समावेशी
तोकेका

प्रदे श मुख्यमन्िीको कायानलयका सन्त्चव

- सदस्य
- सन्त्चव

(2) प्रदे श समन्वय पररषद्को सन्त्चवालय सम्बन्त्न्धत प्रदे शको
मुख्यमन्िी तथा मन्त्न्िपररषद्को कायानलयमा रहनेछ।
(३) प्रदे श समन्वय पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनववतध सो
पररषद् आफैंले तनधानरण गरे बमोन्त्िम हुनेछ।
२५.

प्रदे श समन्वय पररषद्को काम, कतनव्य र अतधकार: (१) प्रदे श समन्वय

पररषद्ले प्रदे शतभि प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने

ववकास आयोिना वा साझा अतधकारका ववषयको कायानन्वयनमा प्रदे श
तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय र
अन्तरसम्बन्ध कायम गनेछ।
(२) प्रदे श समन्वय पररषद्ले समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध

कायम गनुन पने कुनै ववषयको लातग आवश्यकता अनुसार सतमतत गठन
गनन सक्नेछ।

(३) कुनै ववषयमा पररषद्मा छलफल हुन उपयुि दे न्त्खएमा
प्रदे श समन्वय पररषद्ले ववषय खुलाई पररषद्मा अनुरोध गनन सक्नेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोन्त्िम ले खी आएमा पररषद्ले आवश्यक

छलफल गरी प्रदे श समन्वय पररषद्, सम्बन्त्न्धत प्रदे श वा स्थानीय
तहलाई मागनदशनन गनन सक्नेछ।
(५)

उपदफा

(४)

बमोन्त्िम

पररषद्ले

गरे को

मागनदशनन

सम्बन्त्न्धत प्रदे श समन्वय पररषद्, सम्बन्त्न्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहले
पालना गनुन पनेछ।
२६.

न्त्िल्ला समन्वय सतमततले समन्वय गने: (१) न्त्िल्ला समन्वय सतमततले
दे हायका ववषयमा समन्वय गनेछः(क) सं घ वा प्रदे शले स्थानीय तहमा गने ववकास तनमानण

सम्बन्धी कायन,
(ख) न्त्िल्लामा रहने सं घीय सरकारी कायानलय, प्रदे श सरकारी

कायानलय तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कायन,
(ग)

प्रचतलत कानून बमोन्त्िम तोवकएका अन्य कायन।

(२) यस ऐन बमोन्त्िम पररषद् वा प्रदे श समन्वय पररषद्मा

पेश भएको कुनै ववषयमा कुनै न्त्िल्लातभिका स्थानीय तहबीचको
समन्वयको ववषय समावेश भएको र सो ववषयमा न्त्िल्ला समन्वय

सतमततबाट समन्वय वा सहिीकरण गदान उपयुि हुने दे न्त्खएमा पररषद्
वा प्रदे श समन्वय पररषद्ले त्यस्तो ववषय सम्बन्त्न्धत न्त्िल्ला समन्वय
सतमततमा ले खी पठाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोन्त्िम लेखी आएमा न्त्िल्ला समन्वय

सतमततले पररषद् वा प्रदे श समन्वय पररषद्बाट लेखी आए बमोन्त्िम

गरी पररषद् वा सम्बन्त्न्धत प्रदे श समन्वय पररषद्लाई िानकारी ददनु
पनेछ।
पररच्छे द-५
वववाद समाधान
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२7.

वववाद नआउने गरी कायनसम्पादन गनुन पने: सं घ, प्रदे श र स्थानीय
तहहरुले

आफ्नो अतधकार िेितभिको कायनसम्पादन गदान वववाद

नआउने गरी सम्पन्न गनुन पनेछ।
२8.

संघ, प्रदे श तथा अन्तरप्रदे शबीचको वववाद: (१) सं घ र प्रदे शबीच तथा
प्रदे श-प्रदे शबीच कुनै रािनीततक वववाद उत्पन्न भएमा वववाद उत्पन्न
भएको तमततले पन्र ददनतभि वववादको कुनै पिले त्यस्तो वववादको

सम्बन्धमा अन्तरप्रदे श पररषद्को सन्त्चवालयमा तलन्त्खत सूचना ददनु
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम सूचना प्राप्त भएमा अन्तरप्रदे श

पररषद्को सन्त्चवालयले सो पररषद्को अध्यिलाई यथाशीघ्र िानकारी
गराउनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोन्त्िम िानकारी भएपतछ पररषद्को

अध्यिले पररषद्को बैठक बोलाई सो सम्बन्धमा छलफल गराउनेछ।
त्यसरी छलफल गदान वववाद समाधानको बारे मा तनणनय गनुप
न ूव न त्यस्तो
वववाद रािनीततक भए नभएको बारे मा तनणनय गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोन्त्िमको कायन गननको लातग अन्तरप्रदे श
पररषद्ले उपसतमतत वा कायनदल गठन गनन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोन्त्िमको उपसतमतत वा कायनदलको

सं रचना, कायानदेश, कायानवतध र कायनववतध त्यस्तो उपसतमतत वा
कायनदल गठन गदानको बखत अन्तरप्रदे श पररषद्ले तनधानरण गरे
बमोन्त्िम हुनेछ।
(६) यस दफा बमोन्त्िम अन्तरप्रदे श पररषद्ले वातान, छलफल,
परामशन र मेलतमलापको माध्यमबाट वववादको समाधान गनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोन्त्िम वातान, छलफल, परामशन र

मेलतमलापबाट वववाद समाधान नभएमा त्यस्तो वववाद समाधान गनन
अन्तरप्रदे श पररषद्ले आवश्यक तनणनय गनन सक्नेछ।
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(८) उपदफा (७) बमोन्त्िम भएको तनणनय सम्बन्त्न्धत पिले
कायानन्वयन गनु,न गराउनु पनेछ।
(९) अन्तरप्रदे श पररषद्ले उपदफा (१) बमोन्त्िम वववादको

सूचना प्राप्त भएको तमततले तीन मवहनातभि वववाद समाधान गररसक्नु
पनेछ।
(१०) यस दफामा अन्यि िुनसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापतन

सं घीय सं सद वा प्रदे श सभामा ववचाराधीन ववषयसँग सम्बन्त्न्धत वववादमा
उपदफा (७) बमोन्त्िम अन्तरप्रदे श पररषद्ले कुनै तनणनय गने छै न।
२9.

सं वैधातनक इिलासको अतधकार िेिमा प्रततकूल असर नपने: (१) यस

पररच्छे दमा ले न्त्खएको कुनै कुराले सं ववधानको धारा १३७ बमोन्त्िमको
सवोच्च अदालतको सं वैधातनक इिलासको अतधकार िेिमा प्रततकूल
असर परे को मातनने छै न।
(२)

सं वैधातनक ईिलासले सं घ, प्रदे श तथा स्थानीय तह बीचको

वववाद समाधान गदान कुनै वववादको प्रकृततबाट त्यस्तो वववादको कुनै

ववषय आपसी वातान, परामशन र मेलतमलापबाट समाधान गनुन उपयुि
दे न्त्खएमा सोको लातग

आवश्यकता अनुसार सम्बन्त्न्धत पिलाई उन्त्चत

मौका ददन र प्रोत्साहन गनन सक्नेछ।
३०.

अन्तरप्रदे श पररषद्को सन्त्चवालय: (१) अन्तरप्रदे श पररषद्को सन्त्चवालय
प्रधानमन्िी तथा मन्त्न्िपररषद्को कायानलयमा रहनेछ।
(२) अन्तरप्रदे श पररषद्को सन्त्चवको रुपमा नेपाल सरकारको
मुख्य सन्त्चवले कायन गनेछ।
पररच्छे द-६
ववववध

३१.

संघीय एकाइबीच परामशन तथा सम्पकन: (१) यस ऐन बमोन्त्िम समन्वय
वा अन्तरसम्बन्ध कायम गनुन पने ववषयमा प्रदे श वा स्थानीय तहले
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सं घसँग परामशन गदान नेपाल सरकारको सम्बन्त्न्धत ववषयको कायनिि
े
रहेको मन्िालय माफनत् गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम परामशन गररएको ववषयमा नेपाल

सरकारको सम्बन्त्न्धत मन्िालयले आवश्यक अध्ययन गरी सो ववषयको
तनरुपण गनेछ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापतन

नेपाल सरकारको सम्बन्त्न्धत मन्िालयले दे हायका ववषय ववषयगत
सतमततमा पेश गनुन पनेछः(क) साझा अतधकारसँग सम्बन्त्न्धत ववषयको कायानन्वयन,

(ख) अन्य प्रदे श वा स्थानीय तहबीच एकरुपता कायम गनुन
पने कुनै नीततगत ववषय,

(ग) सम्बन्त्न्धत मन्िालयबाट समाधान हुन नसक्ने अन्य कुनै
ववषय।
(4) उपदफा (३) बमोन्त्िम पेश भएका ववषयमध्ये ववषयगत

सतमतत आफैंले तनरुपण गनन सक्ने ववषय तनरुपण गरी दे हायका ववषय
भएमा पररषद् समि पेश गनुन पनेछः-

(क) अन्य प्रदे शमा समेत समन्वय तथा एकरुपता कायम गरी
कायानन्वयन गनुन पने कुनै नीततगत ववषय,

(ख) ववषयगत

सतमततबाट

तनरुपण

हुन

महत्वका अन्य ववषय।
(५)

उपदफा

(२)

वा

( ४)

बमोन्त्िम

नसकेका

नेपाल

राविय

सरकारको

सम्बन्त्न्धत मन्िालय वा ववषयगत सतमततले तनरुपण गरी पठाएको
ववषयको िानकारी पररषद्को सन्त्चवालयमा पठाउनु पनेछ।

(६) यस ऐन बमोन्त्िम नेपाल सरकारले प्रदे श वा स्थानीय

तहसँग समन्वय वा अन्तरसम्बन्ध कायम गनुन पने ववषयमा नेपाल
सरकारको सम्बन्त्न्धत मन्िालयले प्रदे श सरकारको सम्बन्त्न्धत मन्िालय
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वा सम्बन्त्न्धत

स्थानीय

तहसँग सम्पकन

गरी आवश्यक व्यवस्था

तमलाउनु पनेछ।
3२.

प्रततवेदन पेश गनुन पने: यस ऐन बमोन्त्िम आफूले सम्पादन गरे का काम
कारबाहीका सम्बन्धमा प्रदे श समन्वय पररषद् र ववषयगत सतमततले
पररषद्मा र पररषद्ले सं घीय सं सदमा वावषनक प्रततवेदन पेश गनुन पनेछ।

३3.

प्रचतलत कानून बमोन्त्िम हुन:े यस ऐनमा ले न्त्खए ितत ववषयमा यस ऐन

३4.

तनयम बनाउने अतधकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले

बमोन्त्िम र अन्य ववषयमा प्रचतलत कानून बमोन्त्िम हुनेछ।
आवश्यक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ।

३५.

खारे िी र बचाउ: (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को
दफा १०५ खारे ि गररएको छ।
(२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५

बमोन्त्िम भए गरे का काम कारबाही यसै ऐन बमोन्त्िम भए गरे को
मातननेछ।
माघ ६, २०७६ मा बसेको राविय सभाको बैठकले ववधायन व्यवस्थापन सतमततको
प्रततवेदन सवहत पाररत गरे को र असार ९, २०७७ मा बसेको प्रतततनतध सभाको बैठकले
यस

ववधेयकलाई

राज्य

व्यवस्था

तथा

सुशासन

सतमततको

प्रततवेदन

तथा

प्रतततनतधसभाबाट भएको थप सं शोधन सवहत पाररत गरे कोमा राविय सभाको असार १८,

२०७७ मा बसेको बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन सतमततको प्रततवेदन र
प्रतततनतधसभाबाट भएको थप सं शोधनलाई समेत स्वीकार गरी पुन: पाररत गरे को व्यहोरा
नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोन्त्िम प्रमान्त्णत गदनछु।

…………………………………..
(गणेश प्रसाद तततमन्त्ल्सना)
अध्यि
राविय सभा

राविय सभा अध्यिबाट प्रमान्त्णत यो ववधेयक नेपालको सं ववधानको
धारा ११३ को उपधारा (२) बमोन्त्िम प्रमाणीकरण गदनछु ।
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