सङ्घीय सं सद
प्रतितिति सभा

राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतिति

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय िह (अन्िरसम्बन्ि व्यवस्थापि) वविेयक, २०७५ सम्बन्ििा
सतितिको प्रतिवेदि

१.

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय िह (अन्िरसम्बन्ि व्यवस्थापि) वविेयक, २०७५ (यस पति
“ वविेयक” भतिएको) को प्रस्िाविािा रहे का "सङ्घीय लोकिान्त्न्िक गणिन्िात्िक" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "बहुलवादिा आिाररि बहुदलीय प्रतिस्पिाात्िक सङ्घीय लोकिान्त्न्िक
गणिन्िात्िक" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

२.

वविेयकको सम्बन्ििा राविय सभाबाट पाररि प्रतिवेदि (यस पति "प्रतिवेदि" भतिएको) को
ुँ ा िं. ३ बाट सं शोिि गररएको वविेयकको दफा १ को सट्टा दे हायको दफा १ राख्नेेःबुद
"१.

संन्त्प्त  िाि र प्रारम्भेः (१) यस ऐिको िाि "सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय िह (सिन्वय
िथा अन्िरसम्बन्ि) ऐि, २०७७" रहे को ि ।
(२) यो ऐि िुरुन्ि प्रारम्भ हुिेि ।"

३.

ुँ ा िं. ५ बाट सं शोिि गररएको वविेयकको दफा ३ को सट्टा दे हायको दफा
प्रतिवेदिको बुद
(३) राख्नेेः-

“३.

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय िहबीचको अन्िरसम्बन्िका आिार: (1) सं वविाििा भएको
व्यवस्थाका अतिररक्त सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय िहबीचको अन्िरसम्बन्िको अन्य आिार
दे हाय बिोन्त्िि हुिेिि्:(क)

राविय वहिका आिारभूि ववषय,

(ख)

राविय गौरव र एकिाको सं रपण,

(ग)

राज्यका

तिदे शक

तसद्धान्ि,

िीति

िथा

दावयत्वको

कायाान्वयि,
(घ)

िौतलक हकको कायाान्वयि,

(ङ)

राविय िीतिको सम्िाि िथा कायाान्वयििा योगदाि,

(च)

सं वविािका व्यवस्थाहरुको सिग्रिा र सािन्िस्यिा,

पालिा

र

(ि)

लोकिान्त्न्िक

िूल्य

र

िान्यिािा

आिाररि

सिािवाद

उन्िुख

अथािन्ि तििााण,
(ि)

सं वविािको

अिीििा

अतिकारको

प्रयोग

रही
गदाा

साझा
अको

वहि

र

िहको

सरोकारको
अन्त्स्ित्व

र

ववषयिा
कायागि

स्वायत्तिाको सम्िाि,
(झ)

िेपाली िागररकबीच सिाि व्यवहार र सुरपा,

(ञ)

कािूि, िीति र न्यावयक वा प्रशासतिक तिणाय कायाान्वयििा आपसी
सिन्वय, परािशा, सहयोग िथा सूचिाको आदाि प्रदाि,

(ट)

प्राकृतिक िथा भौतिक स्रोिको सं रपण,

(ठ)

प्राकृतिक, भौतिक िथा ववत्तीय स्रोिको ददगो व्यवस्थापि र लाभको
न्यायोन्त्चि वविरण,

(ड)

भ्रष्टाचार तिवारण र सुशासि प्रवद्धाि,

(ढ)

पारस्पररक सहयोग र सहकाया,

(ण)

सिािुपातिक

सिावेशी

िथा

सहभातगिािूलक

शासि

व्यवस्था

अवलम्बि,
(ि)

िागररकलाई प्रदाि गिे सेवाको प्रभावकाररिा,

(थ)

व्यापार, वस्िुको ढु वािी र सेवाको ववस्िारिा आपसी सहयोग र
सिन्वय,

(द)

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय िहबीच सिन्वय िथा अन्िरसम्बन्ि कायि गिे
सम्बन्ििा प्रचतलि कािूििा व्यवस्था भएको अन्य ववषय ।

(२) प्रदे श र स्थािीय िहले आफ्िो अतिकारको ववषयिा कािूि बिाउुँदा
उपदफा (१) िा उन्त्ल्लन्त्खि ववषयलाई सिेि आिार िान्नु पिेि ।"
४.

ुँ ा िं . ७ बाट सं शोिि गरी वविेयकिा कायि भएको दफा ४ को उपदफा
प्रतिवेदिको बुद
(१) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राख्नेेः"(ख) लागि, ददगोपिा वा सेवा प्रवाहको प्रभावकाररिाका दृवष्टले कुिै ववषयको
कायाान्वयि प्रदे श वा स्थािीय िहबाट गदाा उपयुक्त हुिे,"
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५.

ुँ ा िं. ७ बाट सं शोिि गरी वविेयकिा कायि भएको दफा ७ को दफा
प्रतिवेदिको बुद
शीषाक पति "(१)" थप्िे ।

६.

ुँ ा िं . ७ बाट सं शोिि गरी वविेयकिा कायि भएको दफा ८ को उपदफा
प्रतिवेदिको बुद

(२) र (३) को ठाउुँ ठाउुँिा रहे का "सञ्चालि वा प्रशासि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"कायाान्वयि" भन्ने शब्द र "लागि, प्रभावकाररिा र सेवा प्रवाहको सहििाका दृवष्टले" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "लागि, ददगोपिा र सेवा प्रवाहको प्रभावकाररिाका दृवष्टले " भन्ने शब्दहरु
राख्ने ।

७.

ुँ ा िं. ८ बाट वविेयकिा थवपएको दफा ९ को उपदफा (१) िा रहे को
प्रतिवेदिको बुद
"त्यस्िो" भन्ने शब्दको सट्टा "सोही" भन्ने शब्द राख्ने ।

८.

ुँ ा िं. ९ बाट सं शोिि गररएको वविेयकको दफा ११ को उपदफा (४) िा
प्रतिवेदिको बुद
रहेका "अन्य ववषयिा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "अन्य ववषय र सं वविािको िारा ५८
बिोन्त्ििको अवन्त्शष्ट अतिकारको ववषयिा" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

९.

ुँ ा िं. ११ बाट वविेयकिा थवपएको दफा १३ को,प्रतिवेदिको बुद
(१)

उपदफा (1) िा रहेका "आयोििाको ििुि
ा ा सं घले गिेि" भन्ने शब्दहरुपति "र
यसरी आयोििा ििुि
ा ा गदाा सं घीय सांसदहरुको परािशाकारी भूतिका रहिेि" भन्ने
शब्दहरु थप्िे ।

(२)

उपदफा (२) िा रहेका "प्रदे शतभि पिे वा प्रदे शबाट कायाान्वयि हुिे" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "प्रदे शतभि पिे र प्रदे शबाट कायाान्वयि हुिे प्रदे शस्िरीय" भन्ने

शब्दहरु राख्ने र "ििुि
ा ा प्रदे श सरकारले गिेि" भन्ने शब्दहरुपति र यसरी प्रदे शको
आयोििा ििुि
ा ा गदाा प्रदे श सभा सदस्यहरुको परािशाकारी भूतिका रहिेि" भन्ने
शब्दहरु थप्िे ।
(३)

उपदफा (२) िा रहे का "स्थािीय िहतभि पिे वा स्थािीय िहबाट कायाान्वयि हुिे"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "स्थािीय िहतभि पिे र स्थािीय िहबाट कायाान्वयि हुिे
स्थािीयस्िरीय" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

१०.

ुँ ा िं. १२ िा रहे का "दफा १४ दफाक्रि तिलाउुँदा कायि हुिे दफा १५
प्रतिवेदिको बुद

को सट्टा दे हायको दफा १५ राख्ने" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १३ दफाक्रि तिलाउुँदा
कायि हुिे दफा १४ पति दे हायको दफा १५ थप्िे" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

११.

ुँ ा िं. १३ िा रहेका "दफा १५" भन्ने शब्दको सट्टा "दफा १४ र १५" भन्ने
प्रतिवेदिको बुद
शब्दहरु राख्ने ।

१२.

ुँ ा िं. 14 अन्िगाि वविेयकको दफा १६ को,प्रतिवेदिको बुद
(१) उपदफा (१) को,3

(क)

खण्ड (ि) र (ि) को सट्टा दे हायका खण्ड (ि) र (ि) राख्नेेः"(ि) प्रतितिति सभाको ववपपी दलको िेिा वा तििले िोकेको सङ्घीय सं सदको
सदस्य

-सदस्य

(ि) गाउुँ कायापातलकाका अध्यप वा उपाध्यप, िगर कायापातलकाका प्रिुख
वा उपप्रिुख र न्त्िल्ला सिन्वय सतितिका प्रिुख वा उपप्रिुखको
प्रतितितित्व हुिे गरी सिावेशी तसद्धान्ि बिोन्त्िि प्रिाििन्िीले िोकेका
कम्िीिा िीि ििा िवहला सवहि प्रत्येक प्रदे शबाट एक ििाको दरले
साि

ििा

-सदस्य"

(२) उपदफा (२) न्त्झकी उपदफाक्रि तिलाउिे ।
(३) उपदफा (४) उपदफाक्रि तिलाउुँदा कायि हुिे उपदफा (३) िा रहे का "दुई पटक"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "एक पटक" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

१३.

ुँ ा िं. 1८ को सट्टा दे हायको बुद
ुँ ा िं . १८ राख्नेेःप्रतिवेदिको बुद
"१८. वविेयकको दफा २० दफाक्रि तिलाउुँदा कायि हुिे दफा २२ को,(१) उपदफा (१) को ठाउुँ ठाउुँिा रहे का "ववषय हेिे" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"ववषयको कायापेि रहे को" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
(२) उपदफा (7) पति दे हायको उपदफा (८) थपी दफाक्रि तिलाउिेेः"(८) अध्यपले िोकेको सम्बन्त्न्िि िन्िालयको रािपिाविि प्रथि

श्रे णी वा सो सरहको किाचारीले ववषयगि सतितिको सन्त्चवको रुपिा काि
गिेि ।"
१४.

ुँ ा िं. 1९ अन्िगाि दफाक्रि तिलाउुँदा कायि हुिे वविेयकको दफा २४ को
प्रतिवेदिको बुद
उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राख्नेेः-

"(१) प्रदे श र स्थािीय िहबीच वा प्रदे शतभिका एकभन्दा बढी न्त्िल्लातभिका
स्थािीय िहबीचको सिन्वय वा अन्िरसम्बन्िलाई व्यवन्त्स्थि गिा प्रत्येक प्रदे शस्िरिा दे हाय
बिोन्त्ििको एक प्रदे श सिन्वय पररषद् रहिेिेः"(क)
(ख)

िुख्यिन्िी

-अध्यप

प्रदे श सरकारको आतथाक िातिला सम्बन्िी ववषयको कायापेि
रहेको िन्िी

(ग)

-सदस्य

प्रदे श सरकारको आन्िररक िातिला सम्बन्िी ववषयको कायापेि
रहेको िन्िी

-सदस्य
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(घ)

प्रदे श सरकारको प्रिुख सन्त्चव

(ङ)

प्रदे श

तभिका

गाउुँ

कायापातलकाका

-सदस्य
अध्यप

वा

उपाध्यप,

िगर

कायापातलकाका प्रिुख वा उपप्रिुख र न्त्िल्ला सिन्वय सतितिका प्रिुख वा
उपप्रिुख िध्येबाट कम्िीिा एक तिहाई िवहला सवहि सिावेशी तसद्धान्ि
बिोन्त्िि प्रत्येक न्त्िल्लाबाट एक ििाको दरले िुख्यिन्िीले िोकेका व्यन्त्क्त
-सदस्य

(च)
१५.

प्रदे श िुख्यिन्िीको कायाालयका सन्त्चव

-सन्त्चव"

ुँ ा िं. २० बाट सं शोिि गररएको वविेयकिा कायि भएको दफा २८ को,प्रतिवेदिको बुद
(१) उपदफा (१) िा रहेका "कुिै वववाद" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कुिै राििीतिक वववाद"
भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
(२) उपदफा (७) िा रहेका "वववाद सिािािको लातग अन्िर प्रदे श पररषद्ले उपयुक्त
तिणाय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "वववाद सिािाि गिा अन्िर प्रदे श पररषद्ले आवश्यक
तिणाय" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

१६.

ुँ ा िं. २३ बाट वविेयकिा थवपएको दफा ३१ को,प्रतिवेदिको बुद
(१) दफा शीषाकिा रहे को "एकाईबीच" भन्ने शब्द पति "परािशा िथा" भन्ने शब्दहरु
थप्िे ।
(२) उपदफा (१) िा रहे का "परािशा गिुा पिे भई सम्पका गदाा िेपाल सरकारको
सम्बन्त्न्िि िन्िालय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "परािशा गदाा िेपाल सरकारको सम्बन्त्न्िि
ववषयको कायापेि रहेको िन्िालय" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
(३) उपदफा (१) को स्पष्टीकरण न्त्झक्िे ।
(४) उपदफा (3) िा रहे का "भए िापति" भन्ने शब्दहरु पति "िेपाल सरकारको" भन्ने
शब्दहरु थप्िे ।
(५) उपदफा (४) िा रहे का "उपदफा (१) बिोन्त्िि परािशा गररएको" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "उपदफा (३) बिोन्त्िि पेश भएका" भन्ने शब्दहरु राख्ने र सोही उपदफाको
खण्ड (ख) िा रहेका "िाि टुङ्गोिा पुग्ि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "तिरुपण हुि" भन्ने
शब्दहरु राख्ने ।
(६) उपदफा (५) िा रहे को "बिोन्त्िि" भन्ने शब्द पति "िेपाल सरकारको" भन्ने शब्दहरु
थप्िे ।
(७) उपदफा (६) िा रहे का "ववषयिा" भन्ने शब्द पति "िेपाल सरकारको" भन्ने शब्दहरु
थप्िे ।
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१७.

वविेयकको साववकको दफा ३१ प्रतिवेदि अिुसार दफाक्रि तिलाउुँदा कायि भएको दफा
३४ िा रहे का "पररषद्सुँग परािशा गरी" भन्ने शब्दहरु न्त्झक्िे ।
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