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प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गनन तथा वववाद समाधानको व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक 

प्रस्तावनााः संघीय लोकतान्त्न्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणालीको सदुृढीकरणका लागग संघीय इकाईको रुपमा 
रहेका प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गनन तथा त्यस्ता इकाईहरु बीच कुनै राजनीगतक वववाद 
उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

  सदूुरपन्त्िम प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारन्त्म्भक 

1= संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा वववाद समाधान) 
ऐन, २०७9” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

2= पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-  
(क) “तोवकएको” वा “तोवकएबमोन्त्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनकेो गनयममा तोवकएको वा 

तोवकए बमोन्त्जम सम्झन ुपछन । 

(ख) "प्रदेश" भन्नाले सदूुरपन्त्िम प्रदेश सम्झन ुपछन । 

(ग)  “प्रदेश ववषयगत सगमगत” भन्नाले दफा ७ बमोन्त्जमको सगमगत सम्झन ुपछन ।  

(घ)  “वववाद” भन्नाले दफा ११ बमोन्त्जमको वववाद सम्झन ुपछन ।  

(ङ)  “ववशेष सगमगत” भन्नाले दफा १२ बमोन्त्जम गठन हनुे सगमगत सम्झन ुपछन । 

(च)  “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ुपछन ।  

(छ)  “स्थानीय तह" भन्नाले प्रदेशगभिका गाउँपागलका वा नगरपागलका वा उपमहानगरपागलका 
वा महानगरपागलका सम्झन ुपछन । 

पररच्छेद-२ 

प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय 

3= समन्वय कायम गनुन पने: (१) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो कायनिेिको कायन सम्पादन 
गदान संघीय संरचनाको ममन बमोन्त्जम एक आपसमा समन्वय, सहकायन, सहअन्त्स्तत्वको आधारमा र 
दोहोरो नपने गरी गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रगतकूल प्रभाव नपने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य 

कुराका अगतररक्त देहायका ववषयमा समन्वय कायम गरी कायन सम्पादन गनुन पनेछ:- 

(क) संववधान बमोन्त्जम प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गने साझा अगधकार िेिको प्रयोग,  
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(ख) दईु वा दईुभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमा सम्बन्धी ववषय,  

(ग) आवगधक योजना व्यवस्थापन वा कायानन्वयनमा रणनीगतक साझेदारी, 
(घ) नीगतगत रुपमा सामञ्जस्यता कायम गनुनपने काम कारबाही, 
(ङ) प्राकृगतक स्रोतको उपयोग र त्यसको लाभको बाँडफाँट, 

(च) स्थानीय तहको सेवाको पद स्थायी रुपमा पूगतन गने ववषय,  

(छ) कृवष उत्पादनको बजारीकरण तथा बजार सञ्चालन, 

(ज) न्त्शिा वा स्वास््य िेिसँग सम्बन्त्न्धत नीगतगत रुपमा समन्वय गनुनपने ववषय,  

(झ) दफा ४ बमोन्त्जम आयोजना कायानन्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी ववषय।  

(३) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वावषनक बजेट तथा योजना कायानन्वयन सम्बन्धी ववषयमा 
एक अकानमा सूचनाको आदान प्रदान गनुन पनेछ। 

4= आयोजना कायानन्वयनमा समन्वयाः (१) प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आफ्नो कायनिेि अन्तगनतका ववषयमा 
कुनै आयोजना कायानन्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गदान दोहोरो नपने गरी एक अकानसँग समन्वय गनुन 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागग प्रदेशले कुनै आयोजना तजुनमा वा कायानन्वयन गदान 
सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहसँग र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको पूणन वा आंन्त्शक अनदुानमा कुनै आयोजना 
तजुनमा वा कायानन्वयन गदान प्रदेश सरकारको सम्बन्त्न्धत मन्िालय वा गनकायसँग आवश्यक समन्वय गनुन 
पनेछ। 

5= स्थानीय तहबीचको समन्वयाः (१) स्थानीय तहहरुले सामूवहक सरोकारका वा आपसी सरोकारका 
ववषयमा आपसी सहकायन, सहअन्त्स्तत्व र समन्वयको आधारमा कायनसम्पादन गनुन पनेछ।  

(२) दईु वा दईुभन्दा बढी स्थानीय तहहरुले आपसमा समन्वय र सहकायन गरी दईु वा दईु भन्दा 
बढी स्थानीय तहमा कायानन्वयन हनुे गरी संयकु्त रुपमा कुनै आयोजनाको तजुनमा, ववकास, कायानन्वयन र 
सञ्चालन गनन सक्नेछन ्। 

(3) उपदफा (२) बमोन्त्जम आयोजना तजुनमा, ववकास, कायानन्वयन र सञ्चालन गदान आयोजनाको 
लागत तथा त्यसबाट प्राप्त हनुे लाभको बाँडफाँटमा एक-अकानमा समन्वय गनुन पनेछ । 

(४) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापगन प्रदेश सरकारको सम्बन्त्न्धत 
मन्िालयले उपदफा (१) वा (२) को ववषयमा सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहको अनरुोधमा आवश्यक समन्वय 
गनन सक्नेछ। 

6= समन्वय सम्बन्धी कायनववगधाः (१) यस पररच्छेद बमोन्त्जम प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम 
गदान प्रदेशले भए प्रदेश सरकारको सम्बन्त्न्धत मन्िालयले सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहमा र स्थानीय तहले 
भए त्यस्तो तहले त्यस्तो मन्िालयमा पिाचार गरी समन्वयको प्रविया प्रारम्भ गनुन पनेछ। 
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(2) उपदफा (१) बमोन्त्जम पिाचार गदान जनु ववषयमा समन्वय गनुनपने हो सोही ववषयको 
वववरण पठाउन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

प्रदेश ववषयगत सगमगत 

7= प्रदेश ववषयगत सगमगताः (१) प्रदेश सरकारको सम्बन्त्न्धत ववषयको कायनििे रहेको मन्िालय तथा 
स्थानीय तहबीचमा समन्वय कायम गरी नीगत, योजना वा आयोजना कायानन्वयन र ववकास तथा 
गनमानणका काममा प्रभावकाररता ल्याउन देहाय बमोन्त्जमको एक प्रदेश ववषयगत सगमगत रहनेछ:- 

(क) प्रदेश सरकारको सम्बन्त्न्धत ववषयको कायनिेिको न्त्जम्मेवारी रहेको मन्िी  -अध्यि  

(ख) प्रदेश सभाको सम्बन्त्न्धत ववषयगत सगमगतको सभापगत     -सदस्य  

(ग) प्रदेशगभिका न्त्जल्ला समन्वय सगमगतका प्रमखुमध्ये  
अध्यिले तोकेको प्रमखु एकजना       -सदस्य  

(घ) प्रदेशगभिका नगर कायनपागलकाका प्रमखुमध्ये  
अध्यिले तोकेको एकजना प्रमखु       -सदस्य  

(ङ) प्रदेशगभिका गाउँ कायनपागलकाको अध्यिमध्ये  
अध्यिले तोकेको एकजना       -सदस्य  

(च) प्रदेशगभिका न्त्जल्ला समन्वय सगमगतका उपप्रमखु,  
नगर कायनपागलकाका उपप्रमखु तथा गाउँ कायनपागलकाका 
उपाध्यि मध्ये अध्यिले तोकेको तीन जना     -सदस्य  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोन्त्जमका सदस्य तोक्दा कम्तीमा दईुजना 
मवहला पनेगरी समावेशी गसद्धान्तको आधारमा फरक-फरक दलको प्रगतगनगधत्व हनुे गरी तोक्न ुपनेछ।  

 (3) प्रदेश ववषयगत सगमगतको बैठक कम्तीमा वषनको दईु पटक बस्नेछ। 

(4) प्रदेश ववषयगत सगमगतको बैठकको गमगत, समय, स्थान तथा छलफलको सूची सगमगतको 
अध्यिले तोके बमोन्त्जम हनुेछ ।  

(5) प्रदेश ववषयगत सगमगतको अध्यिसवहत कम्तीमा एकाउन्न प्रगतशत सदस्य उपन्त्स्थत भएमा 
प्रदेश ववषयगत सगमगतको बैठकको लागग गणपूरक संख्या पूरा भएको मागननछे । 

(6) प्रदेश ववषयगत सगमगतको बैठकको अध्यिता सो सगमगतको अध्यिले गनेछ ।  

(7) प्रदेश ववषयगत सगमगतले आवश्यकता अनसुार सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहको पदागधकारी, ववषय 
ववज्ञ तथा सरोकारवाला गनकायको प्रगतगनगधलाई बैठकमा आमन्िण गनन सक्नेछ ।  

(8) प्रदेश ववषयगत सगमगतको सन्त्चवालय प्रदेश सरकारको सम्बन्त्न्धत मन्िालयमा रहनेछ ।  
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(9) अध्यिले तोकेको प्रदेश सरकारको सम्बन्त्न्धत मन्िालयको अगधकृत नवौँ वा दशौँ तह वा 
सो सरहको कमनचारीले प्रदेश ववषयगत सगमगतको सन्त्चवको रुपमा काम गनेछ ।  

(१0) प्रदेश ववषयगत सगमगतको बैठक तथा गनणनय सम्बन्धी अन्य कायनववगध सो सगमगत आफैले 

गनधानरण गरे बमोन्त्जम हनुेछ ।  

8= प्रदेश ववषयगत सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकाराः (१) यस ऐनमा उल्लेख भएका अन्य काम, कतनव्य 
र अगधकारका अगतररक्त प्रदेश ववषयगत सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकार देहाय बमोन्त्जम हनुेछ:- 

(क) आफ्नो ववषयसँग सम्बन्त्न्धत िेिका योजना, नीगत तथा कानूनको तजुनमा गदान सम्बन्त्न्धत 
स्थानीय तहसँग परामशन गने,  

(ख) िेिगत योजना, नीगत, आयोजना तथा कायनिममा एकरुपता, गनरन्तरता तथा गणुस्तरीयता 
कायम गनन तथा कानून, योजना, नीगत, आयोजना तथा रणनीगतहरुको कायानन्वयनमा 
प्रभावकाररता ल्याउन आवश्यक समन्वय गने,  

(ग) राविय समन्वय पररषद्, प्रदेश समन्वय पररषद् वा ववषयगत सगमगतका गनणनय तथा 
गनदेशन कायानन्वयन गने वा गराउने ।  

स्पष्टीकरणाः यस पररच्छेदको प्रयोजनका लागग "राविय समन्वय पररषद्” वा “प्रदेश समन्वय पररषद्” 

भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोन्त्जम व्यवस्था भएका 
“राविय समन्वय पररषद्” वा “प्रदेश समन्वय पररषद्" सम्झन ुपछन।  

(२) प्रदेश ववषयगत सगमगतलाई कुनै ववषयमा प्रदेश समन्वय पररषद् मा छलफल हनु उपयकु्त 
लागेमा त्यस्तो ववषय छलफलका लागग सो पररषद् समि पेश गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम प्रदेश समन्वय पररषद् मा पेश भएको ववषयमा सो सगमगतले कुनै 
गनणनय गरेमा वा गनदेशन ददएमा प्रदेश ववषयगत सगमगतले सोको कायानन्वयन गनुन वा गराउन ुपनेछ ।  

9= प्रगतवेदनाः (१) प्रदेश ववषयगत सगमगतले आफूले सम्पादन गरेको कामको वावषनक प्रगतवेदन प्रत्येक 
बषनको साउन मसान्तगभि मखु्यमन्िी तथा मन्त्न्िपररषद्को कायानलयमा पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम पेश भएको प्रगतवेदन मखु्यमन्िीले प्रदेशसभामा पेश गनेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

वववाद समाधान 

10= वववाद नआउन ेगरी कायनसम्पादन गनुन पने: प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफ्नो अगधकार िेिको 
ववषयको कायनसम्पादन गदान एक अकानको अगधकार िेिमा हस्तिेप नहनु े र वववाद नआउने गरी 
सम्पादन गनुन पनेछ ।  
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11= राजनीगतक वववाद भएमा सूचना ददन ुपने: (१) प्रदेश र कुनै स्थानीय तहबीच वा स्थानीय तहहरु बीच 
कुनै राजनीगतक वववाद उत्पन्न भएमा वववाद उत्पन्न भएको पैतालीस ददनगभि प्रदेश र स्थानीय तहले वा 
सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहहरुले आपसी परामशन वा सहमगतबाट त्यस्तो वववाद समाधान गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको अवगधगभि वववाद समाधान हनु नसकेमा सो अवगध व्यगतत भएको 
पन्र ददनगभि वववादको कुनै पिले प्रदेश सभा सन्त्चवालयमा वववादको वववरण र त्यस सम्बन्धी गलन्त्खत 
सूचना ददन ुपनेछ। 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागग “राजनीगतक वववाद" भन्नाले कुनै अदालतमा ववचाराधीन 
रहेको ववषय, अदालतबाट गनरुपण गनुन पने ववषय वा संववधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को 
खण्ड (क) बमोन्त्जम संवैधागनक इजलासको अगधकारिेि अन्तगनत पने ववषय बाहेक प्रदेश वा स्थानीय 
तहबीच उत्पन्न अन्य वववाद सम्झन ुपछन।  

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम सूचना ददँदा प्रदेश सरकारले भए प्रदेश सरकार (मन्त्न्िपररषद्) को र 
स्थानीय तहले भए सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहको कायनपागलकाको गनणनय बमोन्त्जम ददन ुपनेछ र त्यसलाई 
पवुष्ट गने गनणनयको प्रगतगलवप संलग्न गरेको हनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोन्त्जम सूचना प्राप्त भएको व्यहोरा प्रदेश सभा सन्त्चवालयले सभामखुलाई 
जानकारी गराउनेछ।  

(५) उपदफा (4) बमोन्त्जम जानकारी प्राप्त भएपगछ प्रदेश सभामखुले त्यस्तो वववाद राजनीगतक 
वववाद भए वा नभएको गनणनय गनेछ । 

(६) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापगन उपदफा (२) तथा (३) बमोन्त्जम 
ररत नपगेुको सूचना उपर कारबाही हनु सक्ने छैन ।  

12= ववशषे सगमगत गठन गने: (१) दफा ११ को उपदफा (5) बमोन्त्जम प्रदेश सभामखुले राजनीगतक वववाद 
भएको गनणनय गरेमा त्यस्तो वववाद समाधानको लागग प्रदेश सभामखुले आवश्यक कायानदेशको प्रस्ताव 
सवहत वववाद समाधानका लागग प्रदेश सभाका सम्पूणन सदस्य संख्यालाई ववचार गरी सातदेन्त्ख नौ जना 
सदस्य रहेको एक ववशेष सगमगत गठन गनन प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गनेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोन्त्जम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पाररत भएमा वववाद 
समाधानसम्बन्धी ववशेष सगमगत गठन हनुछे। 

(3) उपदफा (२) बमोन्त्जम ववशेष सगमगत गठन गदान सम्भव भएसम्म प्रदेश सभामा प्रगतगनगधत्व 
गने सबै राजनीगतक दलको प्रगतगनगधत्व हनुे गरी समावेशी गसद्धान्तको आधारमा गनुन पनेछ। 

तर वववादका पि रहेका स्थानीय तह रहेको गनवानचन िेिबाट प्रगतगनगधत्व गने प्रदेश सभा 
सदस्य सो सगमगतमा रहन सक्ने छैन।  
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(४) उपदफा (२) बमोन्त्जमका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट एकजना सदस्यलाई सगमगतको 
सभापगत छनौट गनेछन।्  

(५) कम्तीमा पचास प्रगतशत सदस्य उपन्त्स्थत भएमा ववशेष सगमगतको बैठकका लागग गणपूरक 

संख्या पूरा भएको मागननछे।  

(६) ववशेष सगमगतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार सम्बन्त्न्धत प्रदेश मन्िी, प्रदेश मन्िालयका 
अगधकारी, स्थानीय तह वा न्त्जल्ला समन्वय सगमगतका पदागधकारी वा अन्य कुनै ववषयका ववषय ववज्ञलाई 
आमन्िण गनन सवकनेछ ।  

(७) यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा बाहेक ववशेष सगमगतको बैठक तथा गनणनय सम्बन्धी अन्य 
कायनववगध सगमगत आफैले गनधानरण गनेछ।  

13= सूचना पठाउन:े (१) दफा १२ बमोन्त्जम ववशेष सगमगत गठन भएको सात ददनगभि ववशेष सगमगतले 
राजनीगतक वववादका सम्बन्धमा छलफल गनन त्यस्तो वववादको अको पिलाई कम्तीमा सातददनको 
अवगध तोकी गलन्त्खत धारणा प्रस्ततु गनन सूचना पठाउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको सूचना प्राप्त भएमा वववादको पिले ववशेष सगमगतले तोकेको 
समयावगधगभि ववशेष सगमगत समि आफ्नो गलन्त्खत धारणा पेश गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम गलन्त्खत धारणा प्रस्ततु गदान सम्बन्त्न्धत पिको धारणालाई प्रमान्त्णत वा 
समथनन गने अन्य कागजात पगन संलग्न गनुन पनेछ।  

14= ववशषेज्ञ समूह गठन गने: (१) दफा १३ को उपधारा (२) बमोन्त्जम वववादको पिले आफ्नो गलन्त्खत 
धारणा पेश भएपगछ वववादको अध्ययन र ववश्लषेण गदान वववादमा कुनै कानूनी वा प्राववगधक जवटलता 
रहेको ववषय कुनै समावेश भएको र त्यस्तो ववषयमा सम्बन्त्न्धत ववशेषज्ञबाट अध्ययन भई राय प्राप्त 
भएपगछ माि वववादको गनरुपण हनु ववशेष सगमगतले उपयकु्त देखेमा प्रदेश सरकारको सम्बन्त्न्धत 
मन्िालयसँग समन्वय गरी समावेशी गसद्धान्तको आधारमा बढीमा तीन सदस्यीय सम्बन्त्न्धत ववषयका 
स्वतन्ि ववशेषज्ञ समूह गठन गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम गठन हनुे ववशेषज्ञ समूहको कायनिेिगत शतनहरु (टमनस अफ 
रेफेरेन्स) ववशेष सगमगतले ववशेषज्ञ समूह गठन गदानका बखत गनधानरण गरे बमोन्त्जम हनुेछ।  

15= प्रदेश सरकारसँग समन्वयाः वववाद समाधान गने प्रयोजनको लागग ववशेष सगमगतले प्रदेश सरकारको 
सम्बन्त्न्धत मन्िालय वा गनकाय, सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गनेछ।  

16= न्त्जल्ला समन्वय सगमगतसँग समन्वयाः (१) ववशेष सगमगतले वववाद समाधानका लागग समन्वय वा 
सहजीकरण गनन सम्बन्त्न्धत न्त्जल्ला समन्वय सगमगतको सहयोग गलन सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागग ववशेष सगमगतले वववादको वववरण कागजात सवहत 
सम्बन्त्न्धत न्त्जल्ला समन्वय सगमगतलाई पठाई सो सम्बन्धमा समन्वय तथा सहजीकरण गनन वा सो 
ववषयको वास्तववकता बझुी आफ्नो राय सझुाव सवहतको प्रगतवेदन पेश गनन लेखी पठाउन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम लेखी आएमा सम्बन्त्न्धत न्त्जल्ला समन्वय सगमगतले लेखी आए 
बमोन्त्जम कायन सम्पादन गरी उपदफा (२) बमोन्त्जमको प्रगतवेदन ववशेष सगमगत समि पेश गनुन पनेछ।  

17= स्थलगत अध्ययनाः (1) ववशेष सगमगतले आफै वा टोली गठन गरी टोली खटाई वववादको ववषयमा 
स्थलगत अध्ययन गनन वा गराउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम स्थलगत अध्ययन भएकोमा वववादको वास्तववकता न्त्चिण हनुे गरी 
अध्ययन गने पदागधकारी वा टोलीले प्रगतवेदन तयार गनुन पनेछ ।  

(३) यस दफा बमोन्त्जम स्थलगत अध्ययन गने प्रकृया र अवगध तथा अन्य कायन िेिगत शतनहरु 
ववशेष सगमगतले गनधानरण गरे बमोन्त्जम हनुेछ।  

18= वातान, छलफल र परामशन गने: (१) ववशेष सगमगतले यस ऐन बमोन्त्जम वववाद समाधान गनन वववादका 
पिहरुसँग आवश्यक वातान, छलफल, परामशन, मेलगमलाप वा सहजीकरण गनन वा गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम वातान, छलफल, मेलगमलाप र परामशनको माध्यमबाट वववादको 
समाधान हनु सक्ने भएमा बुदँागत रुपमा समाधानका उपायहरु उल्लेख गरी ववशेष सगमगतले प्रगतवेदन 
तयार गरी प्रदेश सभामखु समि पेश गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम पेश भएको प्रगतवेदन प्रदेश सभामखुले गनणनयाथन प्रदेश सभामा पेश 
गनेछ। 

19= आवश्यक गनणनय गनन सक्नाेः (१) दफा १८ बमोन्त्जम वातान, छलफल, मेलगमलाप, सहजीकरण वा 
परामशनबाट वववाद समाधान हनु सक्न ेसम्भावना नभएमा ववशेष सगमगतले वववाद समाधानका उपाय र 
वववाद समाधानका आधार सवहतको सझुावको गसफाररस प्रगतवेदन प्रदेश सभामखु समि पेश गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम पेश भएको प्रगतवेदन प्रदेश सभामखुले गनणनयको लागग प्रदेश सभामा 
पेश गनेछ ।  

(३) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापगन संघीय संसद वा प्रदेश सभामा 
ववचाराधीन रहेको ववषयसँग सम्बन्त्न्धत वववादमा उपदफा (२) बमोन्त्जम गनणनयको लागग पेश गनन सवकने 
छैन।  

(४) उपदफा (२) बमोन्त्जम पेश भएको प्रगतवेदनको आधारमा प्रदेश सभाले प्रस्ताव पाररत गरी 
उपयकु्त गनणनय गनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्त्जम प्रदेश सभाले गरेको गनणनय अन्त्न्तम हनुेछ र वववादका पिलाई मान्य 
हनुेछ।  
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20= वववाद समाधान गने अवगधाः (१) दफा ११ को उपदफा (२) बमोन्त्जम प्रदेश सभा सन्त्चवालयमा कुनै 
वववादको सूचना दतान भएको नब्बे ददनगभि त्यस्तो वववाद समाधान गनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापगन देहायको अवस्थामा देहायको अवगधगभि 
त्यस्तो वववाद समाधान गनुन पनेछ:- 

(क) वववादको सूचना दतान भएको सातददन गभि प्रदेश सभाको अगधवेशन अन्त्य भएमा अको 
अगधवेशन शरुु भएको नब्बे ददनगभि, 

(ख) वववादको सूचना दतान भएको सातददन भन्दा बढी अगधवेशन सञ्चालन भएमा त्यस्तो 
अगधवेशनको नब्बे ददनगभि र नब्बे ददन भन्दा कम सञ्चालन भएमा सो अवगध र अको 
अगधवेशन शरुु भएपगछ ददन गणना गरी नब्बे ददनगभि, 

(ग) वववादको सूचना दतान हुँदाका बखत प्रदेश सभाको अगधवेशन नभएको भए अगधवेशन 
शरुु भएको गमगतले नब्बे ददनगभि ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापगन प्रदेश सभा सन्त्चवालयमा 
वववादको सूचना दतान भएपगछ वववाद समाधान नहुँदै प्रदेश सभाको पदावगध समाप्त भएमा वा प्रदेश सभा 
ववघटन भएमा त्यस्तो सूचना र सोसँग सम्बन्त्न्धत प्रस्ताव र कारबाही जनुसकैु अवस्थामा रहेको भए 
पगन स्वताः गनष्कृय हनुेछ ।  

(4) उपदफा (३) बमोन्त्जम पदावगध समाप्त भएमा वा ववघटन भएमा त्यसपगछ गठन भएको 
प्रदेश सभाको पवहलो बैठक बसेको पन्र ददनगभि प्रदेश सभा सन्त्चवालयमा सूचना ददन सवकनेछ। 

(5) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापगन ववषयवस्तकुो जवटलता वा 
काब ुबावहरको अन्य पररन्त्स्थगत उत्पन्न भई यस दफा बमोन्त्जमको अवगधमा वववाद समाधान हनु नसक्ने 
भएमा प्रदेश सभाले प्रस्ताव पाररत गरी उपयकु्त समय थप गनन सक्नेछ र यसरी थवपएको अवगधगभि 
त्यस्तो वववादको समाधान गनुन पनेछ ।  

21= गनणनय कायानन्वयन गनुनपने: राजनीगतक वववाद समाधानको लागग दफा १८ वा १९ बमोन्त्जम प्रदेश 
सभाले गरेको गनणनय सम्बन्त्न्धत पिले कायानन्वयन गनुन वा गराउन ुपनेछ। 

22= प्रगतकूल असर नपने: यस पररच्छेद बमोन्त्जम वववाद समाधान भएको कारणले नेपालको संववधानको धारा 
१३७ बमोन्त्जम संवैधागनक इजलासमा वा प्रचगलत कानून बमोन्त्जम अन्य अदालतमा ववचाराधीन रहेको 
ववषयमा प्रगतकूल असर पने छैन । 

पररच्छेद-५ 

ववववध 

23= प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्पकन ाः (१) यो ऐन तथा प्रचगलत कानून बमोन्त्जम प्रदेश सरकारले स्थानीय 
तहसँग सम्पकन  गदान प्रदेश सरकारको सम्बन्त्न्धत ववषयको कायनिेि रहेको मन्िालय माफन त गनुन पनेछ।  
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(२) यो ऐन तथा प्रचगलत कानून बमोन्त्जम स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग सम्पकन  गदान प्रदेश 
सरकारको सम्बन्त्न्धत ववषयको कायनिेि रहेको मन्िालय माफन त सम्पकन  गनुन पनेछ ।  

24= सन्त्चवालयले सहयोग गने: (१) यस ऐनको पररच्छेद ४ बमोन्त्जम वववादका पिलाई सूचना पठाउन, 
ववशेषज्ञ समूह गठन गनन, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गनन, न्त्जल्ला समन्वय सगमगतसँग समन्वय तथा 
परामशन गनन तथा ववशेष सगमगतले सम्पादन गनुनपने अन्य कायन सम्पादन गनन प्रदेश सभा सन्त्चवालयले 
ववशेष सगमगतलाई सहयोग गनेछ।  

(२) प्रदेश सभा सन्त्चवालयले उपदफा (१) को प्रयोजनका लागग ववगभन्न ववषयसँग सम्बन्त्न्धत 
ववशेषज्ञहरुको छुट्टा-छुटै्ट सूची तयार गरी अद्यावगधक गनेछ ।  

25= गनणनय कायानन्वयनमा सहयोग गने: (१) कुनै एक प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनी व्यवस्था, प्रशासगनक 
गनणनय वा आदेशको कायानन्वयनमा अको प्रदेश वा स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक हनुे भएमा प्रदेश 
सरकारले सहयोगको लागग सम्बन्त्न्धत प्रदेश सरकारलाई र एक स्थानीय तहले अको स्थानीय तहलाई 
अनरुोध गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सहयोगको लागग कुनै एक प्रदेश सरकारबाट अको प्रदेश 
सरकारलाई र एक स्थानीय तहले अको स्थानीय तहलाई लेखी आएमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था, गनणनय 
वा आदेशको कायानन्वयन गने वा गराउन ुपनेछ। 

26= प्रचगलत कानून बमोन्त्जम हनुाेः (१) प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्धका 
सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा लेन्त्खएको कुरामा 
सोही ऐन बमोन्त्जम हनुेछ ।  

(२) संघीय कानूनमा उन्त्ल्लन्त्खत ववषय बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा वववाद 
गनरुपण सम्बन्धमा यस ऐनमा लेन्त्खएको कुरामा यसै ऐन बमोन्त्जम र अन्य ववषयमा प्रचगलत कानून 
बमोन्त्जम हनुेछ ।  

27= ऐन कायानन्वयन मापन गनेाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वषन पूरा भएको गमगतले एक वषनगभि प्रदेश 
सरकारले यो ऐनको कायानन्वयनको मूल्याङ्कन गनेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोन्त्जम गरेको मूल्याङ्कनको प्रगतवेदन प्रदेश सभाको 
सम्बन्त्न्धत सगमगतमा पेश गनुन पनेछ।  

28= गनयम बनाउन ेअगधकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन प्रदेश सरकारले आवश्यक गनयम बनाउन सक्नेछ । 

 


